


สารจากประธานกรรมการ 

ในปี ���4 อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเริ�มกลบัมาเป็นบวกอีกครั"งหลงัจากชะลอตวัเมื�อปีก่อน 

จากผลกระทบของการระบาดของไวรสัโควิด-,- ที�ต่อเนื�องยาวนานกว่าคาด  รวมทั"งยงัมีความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่ง

ประเทศเป็นระยะๆ อุตสาหกรรมการก่อสรา้งและธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ยังคงได้รบัผลกระทบอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้
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โดยเฉพาะวสัดุก่อสรา้งจาํพวกเหล็กต่างๆ ทาํใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งแบกรบัภาระตน้ทุนที�เพิ�มขึ "นตลอดทั"งปี ดงันั"นปี 

���; จึงเป็นปีที�ไมด่ีนกัสาํหรบัอตุสาหกรรมการก่อสรา้ง 

สาํหรบัแนวโนม้ในปี ���5 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีโอกาสที�จะปรบัตวัดีขึ "น เนื�องจากประชากรโลก

รวมทั"งประเทศไทยไดร้บัการฉีดวคัซีนไวรสัโควิด-19 มากขึ "น ทาํใหก้ารระบาดลดลง นานาประเทศเริ�มเปิดประเทศมากขึ "น 

ภาคธุรกิจอตุสาหกรรมต่างขบัเคลื�อนไปสู่ภาวะปกติ คาดว่าการลงทุนของทั"งภาครฐัและเอกชนน่าจะเพิ�มขึ "นในทิศทาง

เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมการก่อสรา้งและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยย์งัคงเป็นปีที�ทา้ทายความสามารถ

ของผูป้ระกอบการอีกปีที�ตอ้งบรหิารจดัการกิจการในภาวะเศรษฐกิจทั"งตา่งประเทศและในประเทศยงัไมเ่อื "ออาํนวยมากนกั 

รวมทั"งประชาคมโลกกาํลงัผจญกบัความเสี�ยงเรื�องสงครามทางทหารระหวา่งประเทศมากขึ "นอีกดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตาม บรษัิทยงัคงมุง่มั�นต่อไปในการเสนอบรกิารดา้นการก่อสรา้งที�มีคณุภาพสงู สง่มอบงานตรงต่อ

เวลา และนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนนุการทาํงานใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของภาครฐัและ

เอกชน นอกจากนี "บรษัิทยงัคงมุง่มั�นในการสรรหาและสรรสรา้งโครงการใหมภ่ายใตแ้นวคิดการพฒันาคณุภาพชีวิตที�ยงัยืน

ควบคู่กบัการอนรุกัษ์สิ�งแวดลอ้มเพื�อคืนธรรมชาติใหส้งัคม บรษัิทมีความเชื�อมั�นว่าดว้ยประสบการณใ์นธุรกิจก่อสรา้งมา

ยาวนาน กอปรกบัความทุ่มเทของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนจะสง่ผลใหบ้ริษัทสามารถผ่านอปุสรรคไปไดแ้ละจะทาํให้

บรษัิทเจรญิเติบโตตอ่เนื�องอยา่งมั�นคงเพื�อสามารถคืนกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งยั�งยืน 

ทั"งนี " ความสาํเรจ็ของบรษัิทจะเกิดขึ "นไมไ่ดห้ากไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุอนัดีจากผูที้�มีสว่นเกี�ยวขอ้งทกุทา่น ในนาม

ของคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ผูส้นบัสนนุทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ สื�อมวลชน หน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง และผูร้ว่มงานทกุทา่น ที�ไดส้นบัสนนุบรษัิทเป็นอยา่งดีตลอดปีที�ผา่นมา บรษัิทขอใหค้าํมั�นวา่

จะดาํเนินธุรกิจบนพื "นฐานการสรา้งความมั�นคงและเติบโตอย่างยั�งยืน โดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุสว่น

และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลอยา่งตอ่เนื�อง 
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1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ในประเทศไทย  เม่ือปี 2522   
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท มหำชน จ ำกัด เม่ือวันท่ี 9 มิถุนำยน 2538 และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2539 โดยท่ีอยู่จดทะเบียนมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ
ทำวเวอร ์ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10150 โดยด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำร
รบัเหมำก่อสรำ้งและธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไวซ้ึ่งกำรด ำเนินธุรกิจรบัเหมำ
กอ่สรำ้งแบบครบวงจร โดยรบังำนก่อสรำ้งจำกหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน ใหบ้ริกำรตัง้แต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสรำ้ง
อำคำรเสร็จสมบูรณ์ในลกัษณะท่ีเรียกว่ำ “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่งำนขั้นเตรียมกำร งำนเสำเข็ม งำนฐำน
รำก งำนป้องกันดินทลำยงำนโครงสรำ้ง งำนสถำปัตยกรรม งำนภูมิสถำปัตยกรรม และงำนวิศวกรรมระบบ ไดแ้ก่ งำน
ระบบไฟฟ้ำ งำนระบบเครื่องจักรกล งำนสุขำภิบำล งำนระบบลิฟต ์งำนระบบเครื่องปรบัอำกำศ และงำนระบบอตัโนมติั
ตำ่งๆ ในตวัอำคำร เป็นตน้ 

กำรรับงำนก่อสร้ำงของบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม  ทั้งในกรณีท่ีผู้ว่ำจ้ำงเป็น
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือภำคเอกชน ซึ่งจะมีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรเสนอรำคำ กรอบระยะเวลำ กำร
ด ำเนินกำร และเง่ือนไขกำรก่อสรำ้งท่ีแตกต ่ำงกนัออกไป หำกบริษัทไดร้บักำรคดัเลือกผ่ำนกำรเจรจำต่อรองรำคำ และระบุ
เง่ือนไขกำรกอ่สรำ้งท่ีพอใจทกุฝ่ำยเรยีบรอ้ยแลว้ จงึเกิดกำรว่ำจำ้งใหก้่อสรำ้งในท่ีสดุ โดยทั่วไปบริษัทจะเป็นผูร้บัเหมำหลกั
ในกำรก่อสรำ้ง เฉพำะดำ้นในกำรก่อสรำ้ง อำจพิจำรณำเขำ้ร่วมด ำเนินกำรในลักษณะกิจกำรร่วมคำ้กับบริษัทอื่น ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนเทคนิคในกำรท ำงำน กำรเรียนรูแ้ละถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ องคค์วำมรูด้ำ้นต ่ำงๆ ส่งเสริมกำร
พัฒนำด้ำนนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นกำรขยำยศักยภำพกำรท ำงำนของบริษัท เพื่อเปิดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกำรประมูล
โครงกำรใหญ่ทั้งภำครัฐบำลและเอกชนต่อไปในอนำคต ส ำหรบัแรงงำนในกำรก่อสรำ้งนั้น บริษัทมีคนงำนรำยวนัของ
ตนเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมำจำกกำรว่ำจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วงท่ีไดร้บักำรขึน้ทะเบียนไวก้บับริษัทอยำ่งถกูตอ้ง และตอ้งมี
คุณสมบัติผ่นเกณฑท่ี์บริษัทก ำหนดไว้ ซึ่งข้อดีในส่วนนีคื้อสำมำรถก ำหนดปริมำณคนงำนตำมควำมตอ้งกำรในแต่ละ
ชว่งเวลำไดอ้ย่ำงเหมำะสม  และน ำมำซึง่กำรควบคมุคำ่ใชจ่้ำยอยำ่งมีประสทิธิภำพอกีดว้ย 

1.1.1  วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกจิ (MISSION) ของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท ไดมี้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท  เพ่ือเป็นเป้ำหมำยและแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกจิ ดงันี ้
 

วิสัยทัศน์(VISION) 
มุ่งสูค่วามเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจก่อสรา้งและพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยทีส่ง่มอบผลงานในระดบั

มาตรฐานสากล ภายใตแ้นวความคดิการสรา้งความยัง่ยนื และการพฒันาคณุภาพชวีติใหก้บัคนไทย เพือ่สงัคม
คณุภาพ และเพือ่สรา้งความพงึพอใจสูงสดุแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในทกุภาคสว่น ทัง้ลูกคา้ คูค่า้ทางธุรกิจ  

พนกังาน และชมุชมแวดลอ้มโครงการใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั 
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พันธกจิ (MISSION)  

  สรา้งสรรค-์พฒันาสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนนวตักรรมการก่อสรา้งทีท่นัสมยัอย่างสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกบัการพฒันา
องคก์รและบคุคลากรอนัจะเป็นแรงขบัเคลือ่นใหบ้รษิัทบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจทีก่ าหนดไว ้ในการสง่มอบผลงานและ

บรกิารทีม่ีคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล ภายใตก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรทีโ่ปร่งใส มีประสทิธิภาพ  
ก่อใหเ้กิดประสทิธิผลสูงสดุ และสามารถตรวจสอบได ้

 
 บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  
 ท่ีผ่ำนมำบริษัท ไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะมุ่งสู่ควำมเป็นผู้น  ำดำ้นธุรกิจก่อสรำ้งและพัฒนำดำ้นอสังหำริมทรัพยใ์น
ประเทศไทยท่ีส่งมอบผลงำนระดบัมำตรฐำนสำกล และมีรำยไดเ้ติบโตอย่ำงมั่นคง พรอ้มทัง้ศกึษำและพฒันำสินคำ้และ
บริกำรตลอดจนนวัตกรรมให้ตอบโจทยแ์ละครอบคลุมส ำหรับผู้ซือ้อสังหำริมทรพัยใ์นทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ภำยใต้
แนวควำมคิด ของควำมยั่งยืนและพัฒนำคุณภำพชีวิตใหก้ับคนไทย นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัคงมุ่งเน้นรบังำนรบัเหมำ
ก่อสรำ้งทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน เพ่ือสรำ้งรำยไดใ้หม้ั่นคงมำกยิ่งขึน้และเติบโตอย่ำงยั่งยืนในทุกๆปี รวมทั้ งยงัคงมองหำ
พนัธมิตรท่ีพรอ้มจะขยำยฐำนกำรลงทนุไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้นอีกดว้ย 

 

 1.1.2  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงกำรจดักำรโครงสรำ้งกำรถือหุน้โครงสรำ้งเงินทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัรอบ3ปีท่ีผำ่นมำ ดงันี ้ 
 
ปี 2564  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
มีนาคม   
 -  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2564  ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 12  มีนำคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเรื่องส ำคญั 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทรำบกำรไม่จดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฏหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2563 เน่ืองจำกบรษิทัยงัมีขำดทนุสะสม  

2.  อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแตง่ตัง้ให ้กรรมกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ดงันี ้
  1.  นำยชนะชยั       ลีนะบรรจง ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
  2.  นำงสำวเพรำมำตร    หนัตรำ  กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  3.  นำยพนิิจ  กำนตกิลู               กรรมกำรบรษัิท  
  4.  นำยวชร  ภกัดีมณฑล กรรมกำรบรษัิท 
 ซึง่เป็นกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระในครัง้นี ้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอีก
วำระหนึ่ง  
  3.  อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2564  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  

                 ช่ือ-สกลุ                      เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
         นำงสวุมิล  กฤตยำเกียรณ ์               2982 
     นำงสำวสมจนิตนำ  พลหิรญัรตัน ์               5599 
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     นำยจมุพฎ  ไพรรตันำกร                7645 
 นำยนพฤกษ ์ พิษณวุงษ ์           7764  

              นำงสำวสภุำภรณ ์ มั่งจิตร          8125 
  นำยวโิรจน ์ สจัจธรรมนกุลุ          5128      

     อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  : 2,640,000.00 บำท (สองลำ้นหกแสนส่ีหม่ืนบำทถว้น) 
4.  อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2564  เป็นจ ำนวนเงินไม่เกนิ  4,000,000 บำท ดงันี ้
เบีย้ประชมุ 

 -  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  จะไดร้บัคำ่เบีย้ประชมุ 30,000 บำท ตอ่ครัง้ท่ีเขำ้ประชมุ 
 -  กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม 20,000 
บำท ตอ่ครัง้ท่ีเขำ้ประชมุ 
 คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมกำร   
 -   ไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 1 ของก ำไรสทุธิ 
 -  ส ำหรบักรรมกำรท่ีอยู่ในวำระไม่ครบปี ใหจ่้ำยตำมระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่งในปีนัน้ 
 เมษายน 
 -  บริษัทจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจำปี 2564  ณ บริษัทอีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน)  เป็นกำรประชมุผ่ำนส่ือ
อเิลค็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัิตำมท่ีกรรมกำรบรษัิทเสนอ 
 
ปี 2563  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
มีนาคม 

-  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2563   เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2563 ท่ีประชมุมีมติเรื่องส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
1.อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทรำบกำรไม่จดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฏหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562 เน่ืองจำกบรษิทัยงัมีขำดทนุสะสม  
2.  อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแตง่ตัง้ให ้กรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

  1.  นำยรฐัชยั       ภิชยภมูิ  กรรมกำรบรษัิท 
  2.  นำงสำวเยำวรนิทร ์   ศรีชยันนัท ์ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
  3.  นำงสำวทวีศรี  วิกยำธิปัตย ์ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ  
 ซึง่เป็นกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระในครัง้นี ้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอีก
วำระหนึ่ง  
  3.  อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2563  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  

                 ช่ือ-สกลุ                      เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
         นำงสวุมิล  กฤตยำเกียรณ ์               2982 
     นำงสำวสมจนิตนำ  พลหิรญัรตัน ์               5599 
     นำยจมุพฎ  ไพรรตันำกร                7645 
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     นำยนพฤกษ ์ พิษณวุงษ ์                7764 
     นำงสำวสภุำภรณ ์ มั่งจิตร                8125 
     นำยวโิรจน ์ สจัจธรรมนกุลุ               5128 
     อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี : 2,640,000.00 บำท (สองลำ้นหกแสนส่ีหม่ืนบำทถว้น) 
4.  อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2563  เป็นจ ำนวนเงินไม่เกนิ  4,000,000 บำท ดงันี ้
เบีย้ประชมุ 

 -  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  จะไดร้บัคำ่เบีย้ประชมุ 30,000 บำท ตอ่ครัง้ท่ีเขำ้ประชมุ 
 -  กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม 20,000 
บำท ตอ่ครัง้ท่ีเขำ้ประชมุ 
 คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมกำร   
 -   ไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 1 ของก ำไรสทุธิ 
 -  ส ำหรบักรรมกำรท่ีอยู่ในวำระไม่ครบปี ใหจ่้ำยตำมระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่งในปีนัน้ 

5.  มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 
วัตถุประสงค์ของบริษัท จำกเดิม 67 ข้อ เป็น  69 ขอ้ (เน่ืองจำกเกิดขอ้ผิดพลำดในกำรเรียงล ำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มี
ขอ้ควำม  โดยขอแกไ้ขจ ำนวนขอ้ของวตัถปุระสงคข์องบริษทั  จำกเดมิขอ้ 67  ใหเ้ป็นขอ้  66 )  ดงันี ้
 67.  ประกอบกจิกำร ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร ่เกษตรกรรม 
 68.  ประกอบกจิกำร เลีย้งสตัว ์เลีย้งสตัวน์  ำ้ และปศสุตัว ์
 69.  ประกอบกจิกำร ป่ำไม ้กำรท ำไม ้และปลกูสวนป่ำ 
เมษายน 
 -  บรษัิทจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจำปี 2562  ณ หอ้งประชมุคลงัพสัดขุองบริษัทอีเอม็ซี จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี   14/15 ซอยกรุงเทพกรีฑำ  31  ถนนกรุงเทพกรีฑำ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหำนคร โดยท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ไดมี้มตอินมุตัติำมท่ีกรรมกำรบริษัทเสนอ 
พฤศจิกายน 

-  บริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน)  ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ  นำยกฤษณะ  สง่ำแสง ได้ขอลำออกจำก ต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี  30  พฤศจิกำยน  2563  เป็นตน้ไป  โดยบริษัทฯ ขอสงวนต ำแหน่งไวจ้นกว่ำจะหำคนท่ี
มีควำมเหมำะสม เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน 
 
ปี 2562  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
มกราคม  

-  บรษัิท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) ขอแจง้ว่ำ เม่ือวนัท่ี 27 ธันวำคม 2561 ไดมี้ลงนำมเซ็นสญัญำกบักรมธนำรกัษ์
ในกำรจดัสรำ้งและบริหำรโครงกำรท่ีอยู่อำศยัตำมนโยบำยของรฐับำล โครงกำร “บำ้นคนไทยประชำรฐั” 

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
- กิจการร่วมค้า บริษัท เชียงใหม่รายวัน จ ากัดและบริษัท อีเอ็ม จ ากัด(มหาชน) 
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วนัท่ีจดัตัง้ : 16 ตลุำคม 2561 
ผูร้ว่มทนุสดัสว่นกำรลงทนุ :  - บรษัิท อีเอม็ซี จ  ำกดั(มหำชน) สดัสว่นกำรลงทนุ รอ้ยละ 51 
    - บรษัิท เชียงใหม่รำยวนั จ ำกดั สดัสว่นกำรลงทนุ รอ้ยละ 49 

 ไดเ้ขำ้ร่วมประมูล งำนจดัสรำ้งและบริหำรโครงกำรท่ีอยู่อำศยัตำมนโยบำยของรฐับำล โครงกำร “บำ้นคนไทย
ประชำรฐั” ในท่ีดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ชม.1745 หนังสือส ำคญัส ำหรบัท่ีดิน น.ส.ล. เลขท่ี 40/2473 ระวำง 
4846/9480 เลขท่ีดิน 1 หนำ้ส ำรวจ – ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เนือ้ท่ีดินประมำณ 15 ไร่ 0 งำน  96 
ตำรำงวำ (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “โครงกำร”) เพื่อย่ืนเอกสำรประมูลงำนโครงกำรดังกล่ำวของเจ้ำของโครงกำร ด ำเนินกำร
ต่อรองใดๆและจัดท ำสัญญำอันจ ำเป็นท่ีเก่ียวข้องกับเง่ือนไขกำรประมูลงำนโครงกำร ดังกล่ำว และปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินกำรในส่วนควำมรบัผิดชอบของคู่สญัญำ แต่ละฝ่ำยสญัญำท่ีไดล้งนำมโดยกิจกำรร่วมคำ้ กบัเจำ้ของโครงกำรและ
ด ำเนินกำรขำยโครงกำร ดงักลำ่ว มลูค่ำโครงกำรประมำณ 822 ลำ้นบำท 
 ทำงบริษัทขอแจง้ใหท้รำบว่ำ กิจกำรร่วมคำ้ บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จ ำกัด และบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด(มหำชน) 
เป็นผูช้นะกำรประมลูในโครงกำรดงักลำ่ว 
มีนาคม 

- ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2562 ท่ีประชมุมีมติเรื่อง 
ส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทรำบกำรไม่จดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย และ 
งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เน่ืองจำกบรษิัทยงั
มีขำดทนุสะสม 

2. อนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแตง่ตัง้ให ้กรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำนดงันี ้
1. นำยวรวิทย ์ ลีนะบรรจง กรรมกำรบรษัิท 
2. นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรีว่องไทย กรรมกำรอสิระ/กรมกำรตรวจสอบ 
3. ว่ำท่ี ร.ต.เมธี  อทิธิรวิิชยั กรรมกำรบรษัิท 

ซึง่เป็นกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระในครัง้นี ้กลบัเขำ้ต ำแหน่งกรรมกำรของ 
บรษัิทอีกวำระหนึ่ง 
 3.  อนมุตัใิหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษัิทขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุ โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้

3.1 มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 15,180,632,144 บำท 
เป็น 12,650,632,144 บำท โดยตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยและเสนอขำยจ ำนวน 2,530,000,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึ่งเป็นหุน้สำมญัท่ีส ำรองไวใ้นกำรเพิ่มทุนมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ท่ีจะครบ
ก ำหนด วันท่ี 27 เมษำยน 2561 ทั้งนี ้เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ท่ี
ก ำหนดใหบ้รษัิทตอ้งท ำกำรลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรยกเลิกหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย ก่อนท่ีบรษัิท
จะสำมำรถเพิ่มทนุของบรษัิทได ้โดยใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

-   ตำมท่ีบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด(มหำชน) ไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 
อเีอม็ซี จ ำกดั (มหำชน) EMC-W6 จ ำนวน 4,216,877,381 หน่วย โดยมีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน เมษำยน 
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และตุลำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี (วนัครบก ำหนดครัง้สุดทำ้ย คือ วนัท่ี 15 ตุลำคม 
2566) 

บริษัทฯ ขอแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส  ำหรบัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ 
ครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 
 
เมษายน 

-  ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ท่ี 3/2562  ของบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 4 
เมษำยน 2562 ไดมี้มตใิหเ้ขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย ์โดยเป็นกำรขำยคืนโครงกำร “Sea Side by North Beach 
Resort” และโครงกำร “Palmio’’ ตลอดจนสิ่งปลกูสรำ้งและท่ีดนิทัง้ปวง ใหแ้กบ่คุคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว เป็นรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย ์และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย’์’) กำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นีม้ีมูลค่ำ 590 ลำ้นบำท โดยมีขนำดของรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 16.49 ของมูลค่ำรวม
ของสิ่งตอบแทน อำ้งองิจำกงบกำรเงินรวมของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 บริษัทไดมี้กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ และ มีขนำด
รำยกำรสุงสุดเท่ำกบัรอ้ยละ 3.16 ของสินทรพัยร์วม ตำมเกณฑม์ูลค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ เม่ือรวมกบักำรท ำรำยกำร
ครัง้นีจ้งึมีขนำดรำยกำรสะสม 19.65 ของสนิทรพัยร์วม 
 ดงันัน้ขนำดรำยกำรรวมในรอบ 6 เดือนยอ้นหลงัของบริษทั มีคำ่สงูกว่ำรอ้ยละ 15  แต่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 รำยกำร
ดงักลำ่วจงึเขำ้ข่ำยเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรประเภท 2 ตำมประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์

- ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำม 
วำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

1.  นำยวรวิทย ์ ลีนะบรรจง  
2.  นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรีว่องไทย  

          3. ว่ำท่ี ร.ต.เมธี  อทิธิรวิิชยั  
กันยายน 

-  ตำมท่ีบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) ไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 
อเีอม็ซี จ ำกดั (มหำชน) EMC-W6 จ ำนวน 4,216,877,381 หน่วย โดยมีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน เมษำยน 
และตุลำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี (วนัครบก ำหนดครัง้สุดทำ้ย คือ วนัท่ี 15 ตุลำคม 
2566) 
  บรษัิทฯ ขอแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ส  ำหรบัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ 
ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 15 ตลุำคม 2562) 
 
ตุลาคม 
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-  นำยไพบูลย ์ทองระอำ กรรมกำรของบริษัท ไดเ้สียชีวิตลง เม่ือวนัท่ี 6 ตลุำคม 2562 ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัท 
จะไดด้  ำเนินกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ผูมี้คณุสมบตัิเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งแทนท่ีว่ำงลงไป 
 

1.1.3  การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ์

บริษัทไม่มีกำรระดมทุนในปี 2564 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นกำรลงทุนของบริษัทใน ปี 2564 มำจำกกระแสเงินสดของ
บรษัิท และเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศ 

1.1.4  ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
บรษัิทไม่มีกำรระดมทนุ ในปี 2564 

 
1.1.5  ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

ช่ือบรษัิท   :     บริษัท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อ   :     EMC 
ท่ีตั้งส  ำนักงำนใหญ่             :    140/66-67 อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร ์ชั้น 28-30  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์       

เขตบำงรกั  กรุงเทพมหำนคร 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ    :     ด ำเนินธุรกจิทำงดำ้นวิศวกรรมงำนก่อสรำ้งและกำรวำงระบบไฟฟ้ำเครื่องกล

ในแขนงต่ำง ๆ ท่ีครบวงจร และธุรกจิดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์
เลขทะเบียนบริษัท  :     0107538000321 
โทรศพัท ์   :     02-615-6100 
โทรสำร   :     02-615-6128-30 

       Website   :     www.emc.co.th 
ทนุจดทะเบียน  :     12,650,632,144   บำท 
ทนุเรียกช ำระแลว้  :     8,433,754,763   บำท 
มลูคำ่ท่ีตรำไว ้  :     1  บำท ต่อหุน้ 
รอบระยะเวลำบญัชี :     มกรำคม – 31 ธนัวำคม 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

   โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิท อีเอม็ซ ีจ  ำกดั (มหำชน) รอบระยะเวลำ 3 ปี แสดงรำยละเอียดไดด้งันี ้

http://www.emc.co.th/
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

   รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 948.88         86.13           1,345.74      91.87           940.45         72.12           

   รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 107.34         9.74             50.68           3.46             236.53         18.14           

   รายไดค้า่เช่าและบริการ 8.44             0.77             13.24           0.90             18.57           1.42             

   รายไดอ่ื้น

   รายไดค้า่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาโครงการ 0.83             0.08             1.03             0.07             2.23             0.17             

     รายไดท้างการเงิน 0.54             0.05             1.39             0.09             2.24             0.17             

     อ่ืนๆ 35.63           3.23             52.77           3.60             103.98         7.97             

รวมรายได้ 1,101.66      100.00         1,464.85      100.00         1,304.00      100.00         

อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้ 24.79-           12.34           46.16-           

รายการ

งบการเงนิรวม

2564 2563 2562

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

   รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 948.88         86.13           1,345.74      91.87           940.45         72.12           

   รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 29.50           2.68             11.73           0.80             208.65         16.00           

   รายไดค้า่เช่าและบริการ 3.97             0.36             8.32             0.57             13.31           1.02             

   รายไดอ่ื้น

   รายไดค้า่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาโครงการ 2.40             0.22             7.31             0.50             16.49           1.26             

     รายไดท้างการเงิน 1.28             0.12             6.53             0.45             32.99           2.53             

     อ่ืนๆ 34.59           3.14             43.77           2.99             98.35           7.54             

รวมรายได้ 1,020.62      100.00         1,423.40      100.00         1,310.24      100.00         

อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้ 28.30-           8.64             45.11-           

รายการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2562

 
   1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลติภณัฑ ์และบริการ 

 การประกอบธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ดังนี ้
1.  สายงานธุรกิจก่อสร้าง 
2. สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
1. สายงานธุรกิจก่อสร้าง 
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 ลักษณะธุรกิจ 
ลกัษณะธุรกิจของบรษัิทสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สำยงำนหลกัไดแ้ก่ งำนดำ้นวศิวกรรมก่อสรำ้งทั่วไป และงำนดำ้น

วิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล โดยมีรำยละเอียดของกำรใหบ้รกิำรแต่ละสำยงำน ดงันี ้
1.1 งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างท่ัวไป (General Construction) 

 เป็นกำรใหบ้รกิำรดำ้นรบัเหมำกอ่สรำ้งอำคำรสงูทั่วไป, งำนกอ่สรำ้งโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่มีรำยละเอยีดดงันี ้
 ก) งำนรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำร (Building Construction) 

  เป็นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรครบวงจร โดยบริกำรของบริษัทครอบคลุมตัง้แต่ กำรออกแบบ  จนถึง
กำรก่อสรำ้ง บริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสรำ้งทั้งอำคำรพำณิชย ์ศูนยกี์ฬำ สถำบันกำรศึกษำ อำคำรท่ีอยู่อำศัย    
โรงพยำบำล อำคำรของธุรกจิคำ้ปลีก รวมถงึส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกประกอบตำ่งๆ 

 ข) กอ่สรำ้งโรงงำนอตุสำหกรรม (Industrial Construction) 
  เป็นกำรก่อสรำ้งโรงงำนอตุสำหกรรมในลกัษณะของงำนรบัเหมำเบ็ดเสร็จ (Turn-key projects)  โดย
บริษัทใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรท ำงำนออกแบบ กำรก่อสรำ้ง รวมไปถงึกำรวำงระบบตำ่งๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรใชง้ำนในโรงงำน เช่น 
ระบบสขุำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ซึง่บริษัทมีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนอำหำร โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนโพ
ลีเอสเตอร ์และอื่นๆ เป็นตน้ 
 

 ค) งำนก่อสรำ้งงำนโยธำ (Civil Construction ) 
  เป็นกำรก่อสรำ้งงำนวิศวกรรมโยธำท่ีเป็นงำนรำชกำร  เช่น งำนก่อสรำ้งเข่ือน  งำนก่อสรำ้งคลองส่งน ำ้  

งำนปอ้งกนัดนิพงั  งำนถนน  เป็นตน้ 
 1.2 งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล (Electrical & Mechanical Engineering) 
  เป็นกำรใหบ้ริกำรติดตั้งระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ประกอบดว้ยกำรออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบ

ประปำ ระบบสุขำภิบำล รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภัยและดับเพลิง ระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ ส ำหรบัอำคำร
ประเภทตำ่งๆ เช่น โรงแรม โรงพยำบำล คอนโดมิเนียมท่ีพกัอำศยั ส ำนกังำน หำ้งสรรพสินคำ้ โรงงำนอตุสำหกรรม เป็นตน้ 

 ก) ระบบงำนไฟฟำ้ (Electrical System)  
  บริษัทมีศักยภำพในกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบงำนไฟฟ้ำท่ีหลำกหลำย ครบวงจร และครอบคลุมควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่กำรใหบ้รกิำรในระบบงำนไฟฟำ้ประกอบดว้ย 

 กำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ 

 กำรตดิตัง้ระบบกำรเตือนและระบบกำรป้องกนัอคัคีภยั  

 กำรตดิตัง้ระบบเสียง  

 กำรตดิตัง้ระบบกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 

 กำรตดิตัง้ระบบสำยสญัญำณต่ำงๆ  

 กำรตดิตัง้ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยั  

 กำรตดิตัง้ระบบกำรป้องกนัฟ้ำผ่ำและสำยล่อฟ้ำ  

 กำรตดิตัง้ระบบอำคำรอจัฉรยิะ หรือระบบกำรควบคมุกำรท ำงำนโดยอตัโนมตัิ  
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ข) ระบบประปำและระบบสุขำภิบำล (Plumbing and Sanitary System)  
  กำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบประปำและระบบสุขำภิบำลของบริษัทครอบคลุมถึงงำนออกแบบและติดตั้ง
ระบบบ ำบดัน ำ้เสียในอำคำรท่ีอยู่อำศยั ส ำนกังำน และโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่กำรใหบ้ริกำรในระบบงำนประปำและระบบ
สขุำภิบำลประกอบดว้ย 

 กำรตดิตัง้ระบบท ำน ำ้รอ้น น ำ้เย็นและน ำ้ด่ืม 

 กำรตดิตัง้ระบบดบัเพลิง 

 กำรตดิตัง้ระบบระบำยน ำ้ทิง้ 

 กำรตดิตัง้ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 

 กำรตดิตัง้ระบบรำงน ำ้ฝน 

 กำรตดิตัง้ระบบสขุำภิบำล 

ค) ระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ (Air Conditioning and Ventilation System)  
  กำรใหบ้รกิำรในระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ ประกอบดว้ย 

 กำรตดิตัง้ระบบท ำควำมเยน็ภำยในอำคำรและโรงงำน 

 กำรตดิตัง้ระบบเครื่องปรบัอำกำศ 

 กำรตดิตัง้ระบบกำรกระจำยอำกำศของเครื่องปรบัอำกำศ 

 กำรตดิตัง้ระบบเดนิท่อแอรข์นำดใหญ่ 

 กำรตดิตัง้ระบบควบคมุอณุหภมูิ 

 กำรตดิตัง้ระบบดกัควนัและระบบกรองอำกำศ 

 โครงการที่เร่ิมสัญญาและก่อสร้างในปี 2562-2564 

ล าดับ ช่ือโครงการ ที่ตั้งโครงการ มูลค่าสัญญา เปอร์เซ็นต์งาน

1 โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต 370,147,971         99.64                            

2 โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 (งานปรับปรุงชั้น 3 บางส่วน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต 23,364,486           99.93                            

3 โครงการ iFactory In The Forest (IFIF) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 570,710,280         100.00                          

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงพยาบาลตากสิน ถ.สมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม. 1,950,503,382      21.87                            

5 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 1,058,000,000      97.56                            

6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 448,112,215         0.62                              

4,420,838,334      Total  
 Civil – งำนโครงสรำ้ง   
 Architecture – งำนสถำปัตยกรรม 
 M&E – งำนระบบประกอบอำคำร   

  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 กลยทุธก์ำรตลำดและกำรแข่งขนั 
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 เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจ  บริษัทฯ จงึวำงกลยุทธท์ำงกำรตลำดและกำรแข่งขันแยกตำมสำย

งำนธุรกจิไว ้ดงันี ้

 1. บรษัิทรบัเหมำก่อสรำ้งครบวงจร  

  บริษัทฯ ไดร้บังำนก่อสรำ้งหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบดว้ยงำนอำคำรสูง อำคำรส ำนักงำน  อำคำร

โรงงำนต่ำง ๆ  ส่งผลใหบ้ริษัทเป็นแหล่งรวมผูบ้ริหำรและวิศวกรผูเ้ช่ียวชำญ ซึง่มีศกัยภำพในกำรผลกัดนังำนของบริษัทฯ 

และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของงำน เริ่มท่ีจะสำมำรถประหยดัตน้ทุนและลดค่ำใชจ่้ำยไดต้ำมนโยบำยท่ีวำงไว้   จำก

ประสบกำรณด์ำ้นกำรก่อสรำ้งครบวงจร บริษัทฯ จึงมีควำมพรอ้มในกำรเขำ้ประมูลงำนขนำดใหญ่หรืองำนรบัเหมำแบบ

เบ็ดเสร็จ (Turnkey) นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบำยในกำรขยำยงำนก่อสรำ้งในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ศนูยก์ำรคำ้ขนำดเล็ก

ในรูปแบบของ Community Mall, อำคำรโรงพยำบำล รวมทั้งอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรม จำกเดิมท่ีเป็นอำคำรสูงทั้งใน

รูปแบบของคอนโดมิเนียมและโรงแรม     เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน  

2.  บรษัิทรบัเหมำงำนระบบชัน้น ำของประเทศ  

บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทรบัเหมำก่อสรำ้งงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ เครื่องกล และ

สขุำภิบำลครบวงจร มีประสบกำรณ์และผลงำนทำงดำ้นงำนระบบเป็นท่ียอมรบัในระดบัประเทศ โดยเนน้กำรท ำงำนท่ีมี

ประสิทธิภำพมีคุณภำพและส่งมอบได้ตรงตำมก ำหนด ภำยใต้ระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ท่ีได้

น ำมำใชป้รบัปรุงและพฒันำระบบงำนเดมิ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดพ้ฒันำระบบกำรควบคมุตน้ทุนทำงดำ้นบญัชี เพ่ือใหส้ำมำรถติดตำมสถำนะ

ของตน้ทุนได้ตลอดเวลำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง จัดผลตอบแทนพิเศษใหก้ับทีมงำนตำมผลงำน ภำยใต้

แนวคิดกำรบริหำรงำนแบบธรรมำภิบำล บริษัทฯไดก้ ำหนดกลยุทธใ์นกำรบริหำรเพ่ือลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภำพเป็น

นโยบำยส ำคญัในกำรท ำงำน 

3. ขยำยกลุม่เปำ้หมำยสู่งำนภำครฐั 

 เพื่อรองรับนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล ทำงบริษัทได้จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อขยำยงำน

กอ่สรำ้งจำกภำคเอกชนไปสู่ภำครฐัมำกขึน้  ทัง้นีก้ำรขยำยตลำดสู่ภำครฐัยงัช่วยลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนจำกเดิมท่ี

เป็นงำนภำคเอกชนเป็นหลัก รวมทั้งงำนในภำครฐัจะได้รบักำรสนับสนุนดำ้นเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเป็น

อย่ำงดี 

4. นโยบำยคณุภำพ  ประสทิธิภำพ ตรงตำมเวลำ และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

  นโยบำยหลักในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีมีคุณภำพ กำร

ปฏิบตัิงำนของพนักงำนเป็นไปอย่ำงปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และแลว้เสร็จทันตำมก ำหนด ตำมมำตรฐำนระบบบริหำร

คณุภำพ ISO 9001:2008 นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ยงัมีระบบตรวจสอบภำยในท่ีดี มีกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรม

ส ำเรจ็รูปเพ่ือใชต้รวจสอบสถำนะของงำนก่อสรำ้งไดท้กุเวลำ ซึง่จะท ำใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูไดร้บัขอ้มูลท่ีแม่นย ำชดัเจน  และ

สำมำรถตดัสนิใจไดท้นัต่อเหตกุำรณ ์  
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5. พนัธมิตรทำงกำรคำ้ 

 พันธมิตรทำงกำรค้ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันกับบริษัทรับเหมำก่อสรำ้งทั้งในประเทศ และ

ต่ำงประเทศ นอกจำกจะสรำ้งพนัธมิตรเพ่ือรบังำนภำยในประเทศแลว้ บริษัทฯ ไดเ้ริ่มขยำยงำนดำ้นวิศวกรรมระบบไปยั ง

ตำ่งประเทศแลว้     

6.  กำรไดร้บัควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ 

 จำกผลงำนท่ีมีคณุภำพตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดร้บัควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ให้

กำรยอมรบัและเชิญเขำ้ร่วมกำรประมูลงำนใหม่ๆอย่ำงต่อเน่ืองทั้งจำกลูกคำ้รำยเดิม ลูกคำ้ใหม่ท่ีไดร้บักำรแนะน ำจำก

ลกูคำ้รำยเดิม และลกูคำ้รำยใหม่ท่ีไดเ้หน็ผลงำนของบรษิทัฯ 

7.  ทีมงำนบรหิำรท่ีมีประสบกำรณส์งู 

 นอกเหนือจำกควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรแล้ว ทีมงำนบริหำรของบริษัทฯ ได้สั่ งสมควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นวิศวกรรมมำเป็นระยะเวลำยำวนำน และพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือ

สง่เสรมิประสทิธิภำพของงำน ลดตน้ทนุ ไดผ้ลงำนท่ีมีคณุภำพและรวดเรว็ 

 8. นโยบำยกำรก ำหนดรำคำของบรษิทั 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำอิงกับรำคำตลำด โดยกำรค ำนวณรำคำต้นทุนของวัตถุดิบ 

คำ่จำ้งแรงงำน คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรผลติ และก ำไรขัน้ตน้ บนพืน้ฐำนของเหตผุล และควำมยตุิธรรมต่อผูบ้รโิภค 

 

 ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคำ้เปำ้หมำยของบรษัิทฯ สำมำรถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ลกูคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนของภำครฐับำล

และรัฐวิสำหกิจ และกลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชน โดยปกติกำรก ำหนดสัดส่วนรำยได้ท่ีแน่นอนระหว่ำงลูกคำ้ 2 กลุ่ มนี้ท ำได้

คอ่นขำ้งยำก เน่ืองจำกรูปแบบของธรุกจิประเภทนีจ้ะมีลกัษณะงำนเป็นรำยโครงกำร มีกำรเปิดประมลูงำนในช่วงเวลำท่ีไม่

แน่นอน กล่ำวคือ ประเภทของลูกค้ำของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะขึน้อยู่กับรูปแบบงำนในแต่ละโครงกำรและ

ชว่งเวลำท่ีเปิดประมลู  

1. การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งเป็นธรุกจิท่ีผูป้ระกอบกำรจะตอ้งเขำ้ถงึลกูคำ้โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จงึไดเ้พิ่ม

ขีดควำมสำมำรถของแผนกพฒันำธุรกิจ (Business Development : BD) เพ่ือติดตำมข่ำวสำรในกำรเปิดประมูลงำนของ

ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน โดยท่ีบริษัทฯ สำมำรถรบังำนภำคเอกชนไดอ้ย่ำงไม่มีขอ้จ ำกดัในเรื่องของมลูค่ำโครงกำร ขณะท่ี

โครงกำร ของภำครฐันัน้ จะมีขอ้ก ำหนดในกำรเขำ้ประมูลงำนท่ีเขม้งวดกว่ำภำคเอกชน  โดยเฉพำะกำรก ำหนดผลงำนกำร

ก่อสรำ้งแลว้เสร็จท่ีทำงบริษัทไดด้  ำเนินกำรมำ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสะสมผลงำนเพ่ือใชส้  ำหรบัประมูลงำนภำครำชกำร 

โดยขณะนีบ้ริษัทไดมี้ผลงำนกำรก่อสรำ้งซึง่สำมำรถเขำ้ร่วมประมูลงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครฐัไดแ้ลว้ และมุ่งเนน้ท่ี

จะร่วมประมูลโครงกำรพิเศษต่ำงๆ เพ่ือสรำ้งก ำไรจำกกำรก่อสรำ้งไดเ้พิ่มขึน้  ขณะเดียวกันเพ่ือรกัษำช่องทำงกำรจัด
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จ ำหน่ำยงำนภำคเอกชน  บริษัทฯมีนโยบำยรกัษำควำมสมัพันธอ์นัดีระหว่ำง เจำ้ของโครงกำร  โดยมีกำรประเมินผล เป็น

ระยะๆ เพ่ือรกัษำฐำนลกูคำ้เก่ำไวใ้หเ้หนียวแน่น และเพิ่มลกูคำ้ใหม่ดว้ยกำรรกัษำคณุภำพของงำน และสรำ้งผลงำนท่ีดี 

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาวะและแนวโนม้ของอตุสาหกรรม 

 ภำวะของธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งโดยทั่วไปจะเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไปในทิศทำงเดียวกนักบักำรขยำยตวั

ของภำคอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งภำยในประเทศ ขณะท่ีภำคอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งจะเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไปใน

ทิศทำงเดียวกับอัตรำกำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (Gross Domestic Products: GDP) หำก

พิจำรณำตำมประเภทของกำรลงทุนจะพบว่ำกำรลงทุนในอตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้งภำครฐัและภำคเอกชนโดยทั่วไปจะมี

กำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีตรงกนัขำ้ม กล่ำวคือ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยำยตัว กำรลงทุนในภำคกำร

กอ่สรำ้งของภำคเอกชนจะมีปรมิำณสงู ในขณะท่ีภำครฐัจะลดกำรลงทุนในภำคกำรก่อสรำ้งลงเพ่ือชะลอควำมรอ้นแรงของ

ระบบเศรษฐกิจและควบคมุระดบัรำคำ (เงินเฟ้อ) ไม่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสงูจนเป็นอนัตรำยต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม ในทำงตรงขำ้ม เม่ือระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตวัหรืออยู่ในภำวะถดถอย กำรลงทุนในภำคกำร

ก่อสร้ำงของภำคเอกชนจะมีปริมำณลดต ่ำลง ทำงภำครัฐจึงต้องเข้ำมำกระตุ้นระบบเศรษฐกิจผ่ำนกำรลงทุนใน

ภำคอตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้ง  

 มูลค่ำของอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งมำจำกกำรลงทุนของภำครฐัประมำณรอ้ยละ 60-70 ของมูลค่ำกำร

ก่อสรำ้งรวมทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือประมำณรอ้ยละ 30-40 เป็นกำรลงทุนท่ีมำจำกภำคเอกชน ทัง้นีเ้น่ืองจำกกำรใชน้โยบำย

กระตุน้ภำคกำรก่อสรำ้งของภำครฐั และคำดว่ำกำรลงทุนของภำครฐัก็ยงัคงจะเป็นปัจจยัหลักท่ีจะผลกัดันกำรเติบโตของ

อตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้งในอนำคต ซึง่เป็นผลมำจำกโครงกำรลงทุนของภำครฐัท่ีจะเริ่มด ำเนินกำรในอนำคตและโครงกำร

ต่อเน่ืองท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรลงทุนในภำคกำรคมนำคมขนส่ง และงำนพัฒนำระบบสำธำรณสุข

และกำรศกึษำท่ียงัจะคงเป็นแรงผลกัดนัท่ีส  ำคญัในภำคกำรกอ่สรำ้งของภำครฐั  

 ลกัษณะของผูป้ระกอบกำรท่ีอยู่ในตลำดกำรแข่งขนัเดียวกนั 

  1. ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลขนำดใหญ่และขนำดกลำง  

  เป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนในสำยงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลมำ

ยำวนำน มีผลงำนเป็นท่ียอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ขำ้ประมูลงำนในฐำนะผูร้บัเหมำหลกั  ไดแ้ก่ บริษัท 

อีเอม็ซี จ ำกดั (มหำชน),  บริษัท เพำเวอรไ์ลน ์เอน็จิเนียริ่ง จ  ำกดั (มหำชน), บริษัท จำรดี์น เอน็จิเนียริ่ง จ  ำกดั, บริษัท เอ็ม 

อ ีซ ีที จ ำกดั, บรษัิท ไทคชิำ (ประเทศไทย) จ ำกดั,  บรษิัท เซก็โก ้จ ำกดั เป็นตน้ 

  2. ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลขนำดเล็ก  

  เป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนไม่สูงมำก โดยปกติจะไม่ได้เข้ำร่วมประมูลงำนในฐำนะ

ผูร้บัเหมำหลกั แตจ่ะเป็นผูร้บัเหมำช่วงต่อจำกผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงอีกทอดหนึ่ง  

  3. ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมงำนก่อสรำ้งขนำดใหญ่   

  เป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีงบประมำณกำรลงทนุในงำนก่อสรำ้งมำกกวำ่ 200 ลำ้นบำท 
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  4. ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมงำนก่อสรำ้งขนำดเล็ก     

  เป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีงบประมำณกำรลงทนุในงำนก่อสรำ้งนอ้ยกวำ่ 200 ลำ้นบำท 

  5. ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมงำนก่อสรำ้งครบวงจร 

  เป็ นผู้ป ระกอบกำรท่ี มี จ ำนวนน้อย รำยท่ี มีกำรให้บริกำรกำรก่อสร้ำงครบวงจร ส่วนใหญ่                              
เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ เชน่ บรษัิท เพำเวอรไ์ลน ์เอน็จิเนียริง่ จ  ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 

 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึง่ผลิตภัณฑ์  

ก ำลงักำรผลติ 

ก ำลังกำรผลิตของธุรกิจในอุตสำหกรรมวิศวกรรมก่อสร้ำง และด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลไม่

สำมำรถท่ีจะค ำนวณเป็นตวัเลขไดอ้ย่ำงชัดเจน เน่ืองจำกก ำลงักำรผลิตของธุรกิจประเภทนีมี้ปัจจยัหลำยปัจจยัท่ีเป็นตวั

แปร เชน่ 

 จ ำนวนวิศวกร ได้แก่ วิศวกรระดับผู้อ  ำนวยกำรโครงกำร (Project Director) วิศวกรระดับผู้จัดกำร

โครงกำร (Project Manager) วิศวกรผูค้วบคมุงำน (Project Engineer) และวิศวกรประจ ำหน่วย (Engineer) 

 จ ำนวนผูร้บัเหมำช่วง (Sub Contractor) ท่ีมีควำมสำมำรถ ประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญในงำน

กอ่สรำ้งและตดิตัง้งำนวิศวกรรมแตล่ะประเภท  

บริษัทฯ จะบรหิำรจ ำนวนวศิวกรและจ ำนวนผูร้บัเหมำช่วงในแต่ละโครงกำรเพื่อใหโ้ครงกำรทัง้หมดท่ีบรษัิท

ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในขณะหนึ่งสำมำรถส่งมอบไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ โดยโครงกำรจะตอ้งมีคุณภำพตรงตำมควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถดุบิ 

 ก. วตัถดุบิหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

  วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนดำ้นวิศวกรรมก่อสรำ้งทั่วไป งำนวิศวกรรมก่อสรำ้งสำธำรณูปโภค

พืน้ฐำนและงำนวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม และงำนดำ้นวิศวกรรมในอตุสำหกรรมปิโตรเคมีและพลงังำน จะเป็นวตัถดุิบทั่วไปท่ี

ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง เช่น เหล็กเสน้ เหล็กรูปพรรณ คอนกรีต ปนูซีเมนต ์วสัดุผิวพืน้ วสัดุผนังและผิวพืน้ วสัดุบวัเชิงผนงั วสัดุ

ฝำ้ ไม ้ประตูหนำ้ต่ำง สี วสัดุประกอบหลงัคำ แต่จะมีวัตถุดิบบำงชนิดท่ีจะแตกต่ำงกันไปตำมลกัษณะของสำยงำน  และ

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนดำ้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล สำมำรถแบ่งตำมสำยงำน 

โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 ระบบไฟฟ้ำ : สำยไฟฟ้ำ ท่อไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ BUS 

DUCT ตูจ่้ำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ โคมไฟ อปุกรณร์ะบบส่ือสำร อปุกรณ์

แจง้เหตเุพลิงไหม ้อปุกรณร์ะบบเสียง อปุกรณร์ะบบเสำอำกำศทีวี 
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อุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ ระบบรักษำควำม

ปลอดภยั 

 ระบบสขุำภิบำลและดบัเพลิง : ท่อพีวีซี ท่อเหล็กอำบสังกะสี ท่อเหล็กด ำ วำวลเ์ปิดปิดน ำ้ ป๊ัมน ำ้ 

ถงับ ำบดัน ำ้เสีย สุขภัณฑ ์ถงัดบัเพลิง ตูเ้ก็บสำยดบัเพลิง หัวจ่ำย

น ำ้ดบัเพลงิ ป๊ัมจำ่ยน ำ้ดบัเพลงิ 

 ระบบปรบัอำกำศ : ท่อน ำ้ ท่อน ำ้ยำแอร ์ท่อลมเย็น ท่อลมระบำยอำกำศ หัวจ่ำยลม

เย็นเครื่องปรบัอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ หอพึ่งลมเย็น เครื่อง

ผลติน ำ้เยน็ ป๊ัมน ำ้เยน็ 

 ข) กำรจดัหำวตัถดุิบ 

บริษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบทั้งหมดจำกผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบภำยในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิต

ภำยในประเทศ และตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ   โดยวตัถุดิบท่ีบริษัทฯสั่งซือ้จำกผูผ้ลิตวัตถุดิบภำยในประเทศส่วน

ใหญ่จะเป็นวตัถดุิบทั่วไปท่ีใชใ้นงำนดำ้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล และงำนดำ้นวศิวกรรมก่อสรำ้งทั่วไปเป็นหลกั     

เช่น เหล็ก ปูน สำยไฟ ท่อพีวีซี ท่อน ำ้ เป็นตน้ ส่วนวัตถุดิบท่ีบริษัทฯสั่งซือ้จำกตัวแทนจ ำหน่ ำยภำยในประเทศ จะเป็น

วตัถดุิบท่ีมีลกัษณะพิเศษตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เช่น วตัถุดิบท่ีมีควำมหรูหรำ มีรำคำแพง ตวัอย่ำงเช่น โคมไฟ หมอ้

แปลงไฟฟ้ำ สวทิชแ์รงสงู เครื่องท ำควำมเยน็ ป๊ัมดบัเพลงิ ตูส้ญัญำณเตือนไฟ 

 

 3.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในดำ้นกำรก่อสรำ้งทั่ วไปก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน

ใกลเ้คียงสถำนท่ีก่อสรำ้งบำ้ง ในดำ้นของปัญหำเรื่องฝุ่ น เสียงและกำรสั่นสะเทือน ซึง่บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลดขนำดและ

ผลกระทบท่ีมีตอ่ชมุชนท่ีอำศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัสถำนท่ีก่อสรำ้งใหน้อ้ยท่ีสดุ เชน่  

  กำรใชผ้ำ้ใบคลมุกนัฝุ่ นในขณะก ำลงัด ำเนินกำรก่อสรำ้ง 

 กำรท ำควำมเข้ำใจและสรำ้งควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีอำศัยและด ำเนินชีวิตอยู่ในบริเวณท่ีบริษัทฯ

ด ำเนินกำรอยู่ 

 โครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงไดท้ ำประกนัภยัเพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำยคุม้ครองภยัทุกชนิด (All Risks) 

 4.  โครงการที่ยงัไม่ได้ส่งมอบในปี 2564 

  บริษัทมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนคิดเป็นมูลค่ำโครงกำรทั้งสิน้ 4,420.86 ลำ้นบำท โดยมีมูลค่ำงำน
คงเหลือทัง้สิน้ 1,996.58 ลำ้นบำท ซึง่มีรำยละเอยีดดงันี ้
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ล าดับ ช่ือโครงการ ที่ตั้งโครงการ มูลค่าสัญญา มูลค่างานคงเหลือ

1 โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต 370,147,971         1,323,939                     

2 โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 (งานปรับปรุงชั้น 3 บางส่วน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต 23,364,486           16,312                          

3 โครงการ iFactory In The Forest (IFIF) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 570,710,280         -                                

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงพยาบาลตากสิน ถ.สมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม. 1,950,503,382      1,523,955,197              

5 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 1,058,000,000      25,765,257                   

6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 448,112,215         445,319,527                 

4,420,838,334      1,996,380,231              Total  

2.  สายงานธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์
ลักษณะธุรกิจ แยกตามผลิตภณัฑ ์ได้ดังนี้ 
2.1 ธุรกิจอำคำรชดุพกัอำศยั  
ในเดือนสิงหำคม  2557  บริษัทได้ขยำยธุรกิจจำกธุรกิจก่อสร้ำง ไปสู่ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยมี

แนวควำมคดิในเรื่องของควำมยั่งยืน และกำรพฒันำคณุภำพชีวิตใหก้บัคนไทย นอกจำกนีย้งัมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่มผลก ำไรใหก้บั
บริษัท เพรำะธุรกิจอสงัหำริมทรพัยน์ัน้สรำ้งผลก ำไรท่ีดีกว่ำเม่ือเทียบกบัธุรกิจก่อสรำ้ง และเพ่ือเป็นกำรรบัรูร้ำยไดท่ี้รวดเร็ว
ขึน้ อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจในระยะเริ่มตน้ของธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัย ์บริษัทจึงไดท้ ำกำรเขำ้ซือ้
กิจกำรจำกผู้ประกอบกำรเดิมท่ีมีควำมช ำนำญในพื้นท่ีนั้นๆ รวมทั้งโครงกำรท่ีเข้ำซือ้ สำมำรถเริ่มรบัรูร้ำยไดบ้ำงส่วน
ประมำณไตรมำสท่ี 2 ปี 2558  โดยโครงกำรท่ีทำงบรษัิทไดเ้ขำ้ซือ้ไดแ้ก่ 

 
โครงกำร นอรท์ บีช รสีอรท์ ปัจจบุนัไดจ้ดทะเบียนอำคำรชดุโดยใชช่ื้อว่ำ  นอรท์ บีช และใชช่ื้อส ำหรบังำนขำย ว่ำ 

ซี”ซด ์บำงแสน เป็น อำคำรพกัอำศยั 6 ชัน้ จ  ำนวน 2 อำคำร ก่อสรำ้งแลว้เสร็จในปี  2560  มีพืน้ท่ีขำย 200 ยูนิต ภำยใต ้

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอรตี์ ้จ  ำกดั  และเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุใหแ้ก่ลูกคำ้ตัง้แต่กลำงเดือนมกรำคม 2561  โดยมียอด

โอนกรรมสทิธ์ิแลว้ทัง้หมด 17 ยนูิต คดิเป็นมลูคำ่ 46,978,611 บำท 

                   
 

โครงกำร นอรท์ แลนด ์คอนโดมิเนียม ปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนช่ือโครงกำรเป็น ปำลม์มิโอ ซึง่เป็น  อำคำรชดุพักอำศยั 8 
ชัน้ จ  ำนวน 3 อำคำร เริ่มก่อสรำ้งแลว้ เม่ือตน้ปี 2558 ภำยใตบ้รษิัท สจัจำบำงแสน คอนโดมิเนียมจ ำกดั  ท่ีดินส่วนท่ีเหลือ
รอกำรพฒันำหรือเพ่ือกำรขำยต่อไป 

นอกจำกนี้บริษัทยังได้มีกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้ช่ือบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน) ซึ่ง
ประกอบดว้ย  
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โครงกำร URBITIA เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม (Low Rise)  8 ชัน้ จ ำนวน 130 ยนูิต ในซอยสุขุมวิท 36 ซึง่ห่ำง

จำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ทองหล่อเพียง 230 เมตร ขนำด เริ่มตน้ตัง้แต่ 28 – 97 ตำรำง-เมตร เปิดใหจ้องสทิธ์ิกำรซือ้ในตน้

ปี 2559 ปัจจุบนัโครงกำรสรำ้งเสรจ็พรอ้มเขำ้อยู ่ ซึง่โครงกำรท ำกำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ ตัง้แต่เดือน มิถนุำยน 2561 

เป็นตน้มำ ส ำหรบัโครงกำรนี้ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปแลว้ทั้งหมด 90 ยูนิต คิดเป็นพืน้ท่ี 3,614.44 ตำรำงเมตร หรือ 68.12% 

ของพืน้ท่ีขำยทัง้หมด นอกจำกนีด้ว้ยศกัยภำพของสถำนท่ีตัง้โครงกำรท่ีอยู่ใกล ้BTS ทองหล่อ และดว้ยรำคำท่ีน่ำดึงดูดใจ 

ท ำใหล้กูคำ้ใหก้ำรตอบรบัท่ีดีกบัโครงกำรนี ้และคำดว่ำจะสำมำรถปิดกำรขำยทัง้โครงกำรไดภ้ำยในปี 2564 

 นอกจำกโครงกำรท่ีไดก้ล่ำวถึงขำ้งตน้ ทำงบริษัทมีแผนจะพฒันำโครงกำรท่ีพกัอำศยัเพิ่มขึน้ในปี 2563 บนท่ีดิน
ในท ำเลบริเวณใกลก้บัระบบขนส่งมวลชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีขึน้ในอนำคต รวมทัง้ในต่ำงจงัหวดัท่ีเป็นศนูยก์ลำง
ธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งเป็นท ำเลใหม่ท่ีมีศกัยภำพและมีควำมตอ้งกำรบำ้นพักอำศยัสูงเพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่
ธุรกิจอสงัหำริมทรพัยอ์ย่ำงเต็มตวั ดว้ยประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นกำรก่อสรำ้งมำกว่ำ 38 ปี ท ำใหบ้รษัิทมี
ควำมพรอ้มเป็นอยำ่งมำกท่ีจะด ำเนินธรุกจิและผนัตวัเองไปเป็นนกัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์  

2.2 ธุรกิจจดัสรรบำ้นและท่ีดนิ 
 

ในเดือนมีนำคม 2558  เพ่ือเป็นกำรรบัรูร้ำยไดท่ี้รวดเร็วขึน้ และลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจในระยะเริ่มตน้ บริษัทจึง
ไดท้ ำกำรเขำ้ซือ้กิจกำรจำกผูป้ระกอบกำรเดิมท่ีมีควำมช ำนำญในพืน้ท่ีนัน้ๆ และบริษัทสำมำรถทยอยรบัรูร้ำยไดบ้ำงส่วน
ตัง้แต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2558  โดยบริษัทไดล้งทนุในธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ประเภทโครงกำรบำ้นพกัอำศยัในลกัษณะแนวรำบ
ในรูปแบบของทำวนโ์ฮม พรอ้มกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในโครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินแถบจงัหวัด
ชลบรุ ีโดยโครงกำรท่ีทำงบรษัิทไดเ้ขำ้ซือ้ไดแ้ก่ 
 

  
โครงกำร สยำมไอยรำ รีสอรต์ เป็นทำวนโ์ฮม (Townhome) 3 ชั้นและ 2 ชั้น จ ำนวนทั้งสิน้ 251 ยูนิต ภำยใต้

บริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกดั ส ำหรบัโครงกำรนี ้จนถึงสิน้ปี 2563 ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปแลว้ทั้งหมด 180 ยู

นิต หรือคิดเป็น 71.71% ของจ ำนวนยูนิตทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งโครงกำรท่ีไดร้บักำรตอบรบัจำกกลุ่มลูกคำ้ผูอ้ยู่อำศัยเป็น

อย่ำงดี 

2.3 ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทมิกซย์สู  
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 บริษัทได้มีกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพยป์ระเภทมิกซย์ูส ประกอบด้วยคอมมูนิตี ้มอลล ์และอำคำร
พำณิชย ์ภำยใตช่ื้อบรษัิท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบไปดว้ย 

   
โครงกำร แลนดม์ำรค์ มหำชัย : เป็นโครงกำรพัฒนำคอมมูนิตี ้มอลล ์และอำคำรพำณิชย ์บริเวณบ้ำนพักนิคม

รถไฟมหำชัย ในเสน้ทำงวงเวียนใหญ่ – มหำชัย ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย โดยไดร้บัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินในโครงกำร

พฒันำท่ีดิน เป็นระยะเวลำ  34  ปี โดยแบ่งเป็นสญัญำก่อสรำ้ง  4 ปี และสญัญำจดัหำผลประโยชนใ์นท่ีดิน 30  ปี โดยได้

ลงนำมในสญัญำ และมีผลตัง้แต่วนัท่ี  2  มกรำคม  2558  ท่ีผ่ำนมำซึง่บริษัทมีแผนพัฒนำเป็นโครงกำรคอมมูนิตี ้มอลล ์

ภำยใตโ้ครงกำร แลนดม์ำรค์ มหำชยั ประกอบดว้ย 

อำคำรพลำซำ่ ขนำดพืน้ท่ีขำย 5,925 ตร.ม และ อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 101 ยูนิต ขนำดพืน้ท่ี 25,477.25 ตร.ม โดยเริ่ม

ขำยในไตรมำส 2 ของปี 2558 ปัจจุบันโครงกำรสรำ้งเสร็จ และทยอยด ำเนินกำรส่งมอบและจดสิทธิกำรเช่ำใหก้ับลูกคำ้

แลว้ 

 ในเดือนตลุำคม 2559  บริษัทไดท้ ำกำรเขำ้ซือ้กิจกำรจำกบรษัิท อมิพีเรียล แลนด ์จ ำกดั เน่ืองดว้ยท ำเลท่ีตัง้ของ
โครงกำรท่ีตัง้อยู่บนถนนเจรญิกรุง ติดกบั วดัมังกรกมลำวำส หรือ วดัเล่งเน่ยย่ี และอยู่ห่ำงจำกรถไฟใตด้ิน สถำนีวดัมงักร 
เพียง 110 เมตร อีกทัง้โครงกำรอยู่ใกลย่้ำนเศรษฐกิจ คือ ย่ำนเยำวรำช และยงัเป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ 
ท ำใหส้ำมำรถรบัรูร้ำยไดไ้ดท้นัที โดยโครงกำรท่ีทำงบรษิัทไดเ้ขำ้ซือ้ ไดแ้ก่ 

  
โครงกำร สเตชั่น วนั เป็นพืน้ท่ีเพ่ือกำรพำณิชย ์ชัน้ 1-3 มีพืน้ท่ีขำย 1,168.07 ตร.ม. และ พืน้ท่ีเพ่ือกำรพักอำศยั 

ชัน้ 4-7 จ  ำนวน 56 ยูนิต มีพืน้ท่ีขำย 1,910.22 ตร.ม. ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรขำยพืน้ท่ีเช่ำ ส  ำหรบัส่วนของพืน้ท่ีเพ่ือกำร

พำณิชย ์ไดข้ำยพืน้ท่ีเซง้/เช่ำ รวมกันแลว้ 626.36 ตร.ม.หรือคิดเป็น 53.42% ของพืน้ท่ีรำ้นคำ้ทั้งหมด โดยมีรำ้นคำ้ไดแ้ก ่

Starbucks, 7-Eleven, Super Rich, Bodytune และมี Office ส ำนักงำน ส ำหรับในส่วนของพื้นท่ีเพื่อกำรพักอำศัย มี

ลกูคำ้ท่ีเช่ำพืน้ท่ีพกัอำศยัชัน้ 7 แลว้ นอกจำกนีห้ลงัจำกท่ีสถำนีวดัมงักรไดเ้ปิดใหบ้รกิำรในเดือนกรกฎำคม ปี 2562 ท ำให้

โครงกำรได้รับควำมสนใจจำกทั้งกลุ่มลูกค้ำผู้อยู่อำศัยและกลุ่มนักลงทุนต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก คำดว่ำในปี 2563 จะ

สำมำรถปิดกำรขำยจำกกลุม่ลกูคำ้ผูมุ้่งหวงัท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำกบับรษัิทไดต้ำมเปำ้หมำยกำรขำยท่ีคำดกำรณไ์ว้ 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
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กลยทุธก์ำรตลำดและกำรแข่งขนั 

 ตลำดอสังหำริมทรพัยใ์นประเทศไทยซึ่งประกอบดว้ยผูป้ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัย์จ  ำนวนมำกและ
หลำกหลำยขนำด ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนกำรตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ท่ีใช้เหตุผลมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจ เช่น รำคำท่ีอยู่ในควำมสำมำรถช ำระได ้ท ำเลท่ีตั้งตรงควำมตอ้งกำร คุณภำพและมำตรฐำนของ
บำ้น อำคำรท่ีพกัอำศยั รูปแบบโครงกำรและแบบบำ้น และกำรจดัฟังชั่นใชส้อยภำยในบำ้นหรือภำยในหอ้ง ภำยในอำคำร
ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร รวมทัง้ช่ือเสียงของผูป้ระกอบกำร เป็นตน้  ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำงๆ มีกำรแข่งขนักนัทัง้ในดำ้น
กำรออกแบบ คณุภำพของสินคำ้และบรกิำร สภำพแวดลอ้มและสิ่งอ  ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร รวมทัง้กำรแข่งขนั
กนัในดำ้นรำคำในบำงกลุ่มสินคำ้ ซึ่งถือไดว้่ำบริษัทฯ มีคู่แข่งหลำยรำยทั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และยงัมีบริษัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และผูป้ระกอบกำรรำยย่อยอื่นๆ อีกมำก ซึ่งกำรเป็นคู่แข่งจะขึน้อยู่
กับลักษณะสินค้ำ รูปแบบและคุณภำพสินค้ำ ท ำเลท่ีตั้งของโครงกำร และรำคำสินค้ำ  บริษัทฯ มีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ โดยก ำหนดกลยทุธ์ในกำรแข่งขนัของบริษัทฯไวด้งันี ้

กลยุทธด์้านสินค้าและบริการ 

    บริษัทใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรเลือกท ำเลท่ีตัง้โครงกำรท่ีมีศกัยภำพ โดยพิจำรณำเลือกท ำเลตำมแนวโนม้
กำรขยำยตวัของชมุชน และแผนกำรขยำยเครือข่ำยคมนำคมในอนำคตของภำครฐั เนน้คณุภำพของกำรวำงผงั 
รูปลกัษณ ์พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เนน้กำรออกแบบท่ีทนัสมยั มีพืน้ท่ีสีเขียว และกำรออกแบบอำคำรให้
มีกำรเปิดรบัลมธรรมชำติและมีอำกำศหมุนเวียนภำยในอำคำร ช่องแสงธรรมชำติ โดยเนน้ประโยชนใ์ชส้อย
ส ำหรบัครอบครวั  ควบคู่กบักำรประหยัดพลังงำน ควำมมั่นคงแข็งแรงคงทนในระยะยำว และไม่มีพื้นท่ีสูญ
เปล่ำ  ตลอดจนใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งสงัคมคณุภำพภำยในโครงกำร ส่งเสรมิควำมสมัพนัธใ์นครอบครวั
และชมุชนในโครงกำร 

    ผลิตสินค้ำให้ครอบคลุมท่ีอยู่อำศัยหลำยประเภท เช่น บ้ำนเด่ียว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮำ้ส ์ทำวน์โฮม อำคำร
พำณิชยแ์ละคอนโดมิเนียม ในหลำกหลำยท ำเลทั่วกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกลเ้คียงท่ีมีแนวโน้มกำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เป็นท ำเลใหม่ท่ีมีศักยภำพและมีควำมตอ้งกำรท่ีพักอำศัยสูง เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อ
ควำมตอ้งกำรของตลำดและเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทนุ  

กลยุทธด์้านราคาสินค้า (Price) 

    พัฒนำกลยุทธ์ด้ำนรำคำ โดยน ำหลักกำรเงินเขำ้มำผสมผสำนกับกำรตลำด ในกำรตั้งรำคำสินค้ำ เพ่ือให้
สำมำรถแข่งกบัคู่แข่งในละแวกใกลเ้คียง เพ่ือใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบดำ้นผลิตภัณฑ ์รำคำ และควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ และเพ่ือใหเ้กิดกำร Trade-off ระหว่ำงจ ำนวนยูนิตท่ีขำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแกบ่รษิทัฯ  

กลยุทธก์ารส่งเสริมการขาย (Promotion) 

   จดักิจกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดท่ีเหมำะสมในแต่ละโครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้กำรตดัสินใจซือ้
ของลกูคำ้ เชน่ กำรใช ้Aggressive Pricing Strategy ส  ำหรบับำงยนูิต/โครงกำร เป็นตน้ 

 กลยุทธส์ร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ 
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 พัฒนำนวัตกรรมในกำรผลิตสินค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เช่น เลือกวิธีกำรก่อสรำ้งท่ีมีประสิทธิภำพ ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล  เลือกใชว้สัดคุณุภำพ ตลอดจนกำรพฒันำกำรออกแบบบำ้นและอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์
สไตลห์รือวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยสอดรบักับกำรอนุรกัษพ์ลงังำนและกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม พัฒนำระบบตรวจ
รบังำนท่ีมีประสิทธิภำพ และพฒันำกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยท่ีดีเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้โครงกำร 

 พัฒนำนวตักรรมดำ้นระบบกำรบริกำรลูกคำ้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้งก่อนกำรขำยและ
หลงักำรขำย เช่น พฒันำระบบกำรจองแบบออนไลนภ์ำยในส ำนกังำนขำยเพ่ือใหล้กูคำ้สำมำรถดผูงัยูนิต และ
ตัดยูนิตกำรจองแบบออนไลน์ ส่งขอ้มูลตรงเข้ำระบบท่ีส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท ท ำให้บริกำรชัดเจนและ
รวดเร็วขึน้ พัฒนำเพิ่มช่องทำงกำรช ำระเงินท่ีหลำกหลำย เช่น กำรช ำระโดยใชบ้ตัรท่ีมีบำรโ์คด้, กำรช ำระเงิน
โดยวธีิตดับญัชีหรือบตัรเครดติ เป็นตน้  

 กลยุทธก์ารสร้างความเชื่อม่ันแก่ลูกค้า 

   พฒันำโครงกำรและกอ่สรำ้งท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนด พรอ้มส่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้ตรงเวลำ 

   น ำระบบมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 เขำ้มำช่วยเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนส ำหรบัโครงกำรบ้ำน
จดัสรร และโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย เพ่ือสรำ้งมำตรฐำนสินคำ้และกำรบริกำร ตลอดจนกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรท ำงำนและควบคมุคณุภำพงำนของผูร้บัเหมำ ผูร้บัจำ้ง ท่ีปรกึษำ และซพัพลำยเออรต์่ำงๆ โดยจดั
ใหมี้ทีมงำนตรวจสอบคุณภำพทุกขัน้ตอนของกำรก่อสร้ำงและติดสติ๊กเกอรผ่์ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ (QC 
Sticker) เพื่อตรวจสอบก่อนกำรส่งมอบบำ้นและหอ้งชุดพกัอำศยัใหก้บัลกูคำ้ พรอ้มออกใบรบัประกนัคณุภำพ
ใหก้บัลกูคำ้เพ่ือสรำ้งควำมมั่นใจในสินคำ้และบริกำรหลงักำรขำย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษัทเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมีก ำลงัซือ้แตกต่ำงกนั ดงันี ้ 

(1) โครงกำรบำ้นพกัอำศยัและอำคำรชุดพกัอำศยั  
กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยไดแ้ก ่พนกังำนบรษัิท ผูบ้ริหำรระดบัสงู เจำ้ของกิจกำร บุคคลท่ีมีรำยไดป้ำนกลำง 
แบง่ออกเป็น  

 กลุม่ลกูคำ้ท่ีมีรำยไดป้ำนกลำงระดบัลำ่ง     ตัง้แต ่ 20,000 – 50,000 บำทต่อเดือน 

 กลุม่ลกูคำ้ท่ีมีรำยไดป้ำนกลำง                     ตัง้แต่  50,000 – 120,000 บำทต่อเดือน 

 กลุม่ลกูคำ้ท่ีมีรำยไดป้ำนกลำงระดบับน      ตัง้แต ่120,000 บำทต่อเดือนขึน้ไป 
 

(2)   โครงกำรมิกซย์สู ประกอบดว้ยคอมมนูิตีม้อลล ์และอำคำรพำณิชย ์
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดแ้ก่เจำ้ของกิจกำร นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปท่ีตอ้งกำรหำพืน้ท่ีขำยสินคำ้และบริกำรเพ่ือ

ขยำยสำขำไปยงัท ำเลกำรคำ้แหล่งใหม่ใจกลำงย่ำนธุรกิจ เช่น ใจกลำงเมืองมหำชยั , ยำ่นเยำวรำช เป็นตน้ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

กลุม่บรษัิทมีชอ่งทำงหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆ ดงันี ้
 บริษัทใชช้่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนส ำนักงำนขำยท่ีตั้งอยู่ในแต่ละโครงกำรนั้นๆ และกำรขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ และผ่ำนนำยหนำ้http://www.emc.com/ (Agent) โดยกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธข่์ำวสำรท่ีเก่ียวกบักลุ่ม

http://www.emc.com/


 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
โครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุ่มบรษิัท   บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 

                           21 
  

 

บริษัทและควำมคืบหนำ้ของโครงกำรผ่ำนส่ือท่ีหลำกหลำยช่องทำงทั้งผ่ำนส่ือ Online และ Offline เพ่ือใหเ้กิดกำรเขำ้ถึง
กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยมำกท่ีสดุ เชน่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ปำ้ยโฆษณำ อเีมล ์เว็บไซต ์เฟสบุ๊ค อื่นๆ เป็นตน้  

2.  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กำรระบำดของ Covid - 19 ท่ีจะเกิดกำรระบำดสงูสดุในช่วงเดือนมีนำคม และจะค่อยๆลดลงในเดือนพฤษภำคม
และธันวำคม 2563  ผลกระทบของกำรระบำดของ coronavirus อำจแพร่กระจำยไปยงัเศรษฐกจิทั่วโลก ส่งผลต่อภำคกำร
ท่องเท่ียวทั่วโลกเพรำะ 1 ใน 5 ของเงินท่ีหมุนเวียนในระบบกำรท่องเท่ียวมำจำกประเทศจีน เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ
ไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คำดว่ำ GDP จะลดลงประมำณ 0.4% จำกกำรท่ีนกัท่องเท่ียวลดลง 
4-5 % และคำดว่ำกำรส่งออกของไทยจะลดลง 0.8% 

ควำมล่ำชำ้ของงบประมำณในกำรลงทุน เกิดกำรชะลอตัวลงของกำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรสำธำรณะของ
ภำครฐั สง่ผลใหม้ลูคำ่กำรลงทนุหำยไป 1.5 แสนลำ้นบำท ฉดุให ้GDP ลดลงประมำณ 0.9 %  

 
จำกแผนกำรลงทุนของรัฐบำลท่ีส่งเสริมกำรลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพ่ือเช่ือมต่อหัวเมืองส ำคัญต่ำงๆ ของ

ประเทศ เช่น รถไฟควำมเรว็สงู รถไฟรำงคู ่ทำงด่วนพิเศษเช่ือมกรุงเทพมหำนครและหวัเมืองต่ำงๆ และท่ีน่ำจบัตำมองในปี

นี ้คือ กำรผลักดันโครงกำรปรับปรุงสนำมบินอู่ตะเภำใหเ้ป็นสนำมบินนำนำชำติ แห่งท่ี 3 และเป็นท่ำอำกำศยำนเชิง

พำณิชยแ์ละอตุสำหกรรมกำรบิน รองรบักำรขนส่งทุกรูปแบบ, โครงกำรขยำยท่ำเรือมำบตำพุดและท่ำเรือแหลมฉบงั เพ่ือ

ตอบรบักำรส่งเสริมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) อนัไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และ ระยอง 

และมีกำรลงทุนโครงกำรรถไฟเช่ือม 3 สนำมบิน ดอนเมือง สวุรรณภูมิ และ อูต่ะเภำ เขำ้ดว้ยกนั เกิดเป็น HUB กำรลงทุน

ภำคกำรท่องเท่ียวและอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ในหัวเมืองตะวันออก  ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นกำรจำ้งงำนและกำรลงทุนของ

เอกชน ก่อใหเ้กดิเม็ดเงินเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจ ท ำใหต้ลำดอสงัหำริมทรพัย ์มีกำรกระจำยตวัไปสู่ภูมิภำคนีแ้ละส่งผลใหเ้กิด

กำรเติบโตของอปุสงค-์อปุทำน ท่ีอยู่อำศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง    นอกจำกนีห้ลงัจำกมีพระรำชบญัญัติ

ภำษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสรำ้งท่ีปัจจบุนัผ่ำน มต ิครม.แลว้นัน้ อำจส่งผลกระทบต่อโครงสรำ้งตลำดอสงัหำริมทรพัยท์ ำใหท่ี้ดิน

มีกำรซือ้ขำยเปล่ียนมือ เพื่อพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยใ์นอนำคตมำกขึน้ และท ำใหผู้ป้ระกอบกำรท่ีมีท่ีดินสะสมใน

มือเรง่พฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัใหม่ 

 ซึ่งแผนยุทธศำสตรอ์สงัหำริมทรพัยข์อง บริษัท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญักบัแผนกำรลงทุนและ

พัฒนำระบบขนส่งมวลชนของรฐับำลเป็นหลกั นอกจำกเป็นกำรกระจำยควำมเจริญของเมืองแลว้ เป็นกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนท ำใหห้วัเมืองส ำคญัต่ำงๆ ของประเทศมีกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเป็นโอกำสทำงกำรลงทุน โดยเลือกกำรลงทุนใน

จงัหวัดชลบุรี ท่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทัง้ทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวและบริกำร และธุรกิจภำคอุตสำหกรรม 

โดยบรษัิทฯ มีโครงกำรคอนโดมิเนียม ซีไซด ์บำงแสน ตัง้อยู่รมิหำดบำงแสน , โครงกำรคอนโดมิเนียม ปำลม์มิโอ ตัง้อยู่ใกล้

นิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร และโครงกำรหมู่บำ้นจดัสรร สยำมไอยำรำ รีสอรต์ ตัง้อยู่ใน อ  ำเภอบำ้นบงึ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกำร

ขยำยตวัของท่ีอยู่อำศยัตำมแผนกำรลงทนุของรฐับำล  
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ในปีนี ้บรษิัทฯ ยังคงใหค้วำมส ำคญักบัแผนยุทธศำสตรเ์ดิมและพรอ้มท่ีจะพฒันำท่ีดินท่ีมีอยู่และลงทุนพัฒนำ

โครงกำรใหม่ๆ ตำมแนวท่ีดินท่ีติดกบัรถไฟฟ้ำส่วนตอ่ขยำยต่ำงๆ โดยเฉพำะท่ีดินตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง สำยสีเขียว 

สำยสีชมพู และสำยสีน ำ้เงิน ท่ีเช่ือมชุมชนเมืองไปสู่พืน้ท่ีชำนเมือง ท่ีส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีอยู่อำศัย (Residential area) 

อย่ำงเช่น ลำดพรำ้ว ลำดกระบัง ล ำลูกกำ รำมอินทรำ และบำงแค ตำมล ำดับ เพื่อพัฒนำโครงกำรใหต้อบสนองควำม

ตอ้งกำรของชมุชนนัน้ๆ ไม่ว่ำจะเป็น คอนโดมิเนียม ทำวนเ์ฮำส ์หรือ บำ้นแฝด เป็นตน้  

 โดยในไตรมำสแรก ของปี 2562 นี ้บริษัทฯ ไดข้บัเคล่ือนธุรกิจโดยร่วมมือกบั บริษัท เชียงใหม่รำยวนั จ ำกดั ภำยใต้

ช่ือ บริษัท กิจกำรรว่มคำ้ เชียงใหม่รำยวนั และ อีเอ็มซี จ  ำกดั เพ่ือรว่มมือกนัพฒันำและบริหำรโครงกำร “บำ้นคนไทยประชำ

รฐั เชียงใหม่” ท่ีอยู่อำศัยตำมนโยบำยรฐับำล ส ำหรบัประชำชนท่ีไดร้บัสิทธิในบตัรสวสัดิกำรแห่งรฐั, ประชำชนท่ีมีรำยไดไ้ม่

เกิน 35,000 บำท ต่อเดือน, และประชำชนทั่วไป ไดมี้ท่ีอยู่อำศยัเป็นของตนเองบนท่ีรำชพัสดุ กบักรมธนำรกัษ์เชียงใหม่ โดย

โครงกำรฯ ตัง้อยู่ใน ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ บนพืน้ท่ี  15 ไร่  ซึง่มีอำคำรทั้งหมด 7 อำคำร 

จ ำนวน 1,170 ยูนิต และอำคำรพำณิชยจ์ ำนวน 10 คูหำ  เริ่มเปิดจองโครงกำรฯ ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2562  ท่ีผ่ำนมำ และ

ไดร้บักำรตอบรบัอยำ่งท่วมทน้ ซึง่คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสร็จและสง่มอบ ไดป้ระมำณปี 2564 นี ้

 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

 กำรจดัหำท่ีดนิและกำรเลือกรูปแบบกำรพฒันำโครงกำร 

ในกำรคัดเลือกท ำเลท่ีดินส ำหรบัพัฒนำโครงกำร  ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจเป็นหน่วยงำนหลักในกำรสรรหำท่ีดิน กำร
ส ำรวจ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรมองหำท่ีดินท่ีเหมำะสมในกำรพัฒนำ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจจะเป็นผูว้ิเครำะหแ์ละศกึษำควำม
เป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำรผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกนักบัฝ่ำยอื่นๆ ไดแ้ก่ ฝ่ำยออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ ์ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำร ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยกำรเงิน และฝ่ำยกำรตลำด เพื่อวิเครำะหแ์ละตดัสินใจเลือกประเภทท่ีอยู่อำศยัท่ีเหมำะสมกบั
ท ำเลท่ีตั้งนั้นๆ เช่น คอนโดมิเนียม บ้ำนเด่ียว ทำวน์เฮำส์ หรืออำคำรพำณิชย์ โดย จะพิจำรณำควำมเป็นไปได้ทำง
กฎหมำย เช่น กำรก ำหนดควำมสงูของอำคำร ระยะห่ำงของโครงกำรจำกถนน (Set back) เป็นตน้ ส่วนฝ่ำยออกแบบและ
พฒันำผลิตภณัฑจ์ะพิจำรณำลกัษณะท่ีดิน ณ ท ำเลท่ีก ำหนด ใหมี้กำรจดัวำงผังโครงกำรท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำม
เป็นไปไดท้ำงกฎหมำย และฝ่ำยพัฒนำโครงกำรจะพิจำรณำควำมเป็นไปไดใ้นกำรก่อสรำ้งโครงกำร  กำรประมำณกำร
ตน้ทุนกำรก่อสรำ้งจำกผงัโครงกำรท่ีก ำหนด นอกจำกนีฝ่้ำยพัฒนำธุรกิจจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรยอดขำยโดยใชข้อ้มูล
กำรตลำดจำกฝ่ำยขำยและฝ่ำยกำรตลำด หรือกำรส ำรวจตลำดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรคำดกำรณแ์ละก ำหนด
รำคำขำยใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณใ์นปัจจบุนั 

 

 กำรจดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 
บริษัทฯ จัดซือ้วัตถุดิบทั้งหมดจำกผูจ้  ำหน่ำยวัตถุดิบภำยในประเทศ ซึ่งประกอบไปดว้ยผูผ้ลิตภำยในประเทศ 

และตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ   โดยวัตถุดิบท่ีบริษัทฯสั่งซือ้จำกผู้ผลิตวัตถุดิบภำยในประเทศส่วนใหญ่จะเป็น
วตัถดุิบทั่วไปท่ีใชใ้นงำนดำ้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล และงำนดำ้นวิศวกรรมก่อสรำ้งทั่วไปเป็นหลกั เช่น เหล็ก 
ปูน สำยไฟ ท่อพีวีซี ท่อน ำ้ เป็นตน้ ส่วนวัตถุดิบท่ีบริษัทฯสั่งซือ้จำกตวัแทนจ ำหน่ำยภำยนอกประเทศ จะเป็นวตัถุดิบท่ีมี
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ลกัษณะพิเศษตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เชน่ วตัถดุิบท่ีมีควำมหรูหรำ มีรำคำแพง ตวัอย่ำงเช่น โคมไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
สวิทชแ์รงสงู เครื่องท ำควำมเย็น ป๊ัมดบัเพลิง ตูส้ญัญำณเตือนไฟ 

กำรควบคุมคุณภำพ บริษัทมีหลักเกณฑค์ดัเลือกผูผ้ลิตและผูค้ำ้รำยใหญ่  โดยมีกำรเปรียบเทียบประเมินก ำลัง
ผลิต และศกัยภำพในกำรจดัหำวตัถุดิบในรำคำท่ีเหมำะสม ตลอดจนกำรจดัส่งไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของผูค้ำ้  เพื่อให้
มั่นใจว่ำผูค้ำ้จะสำมำรถจดัหำวัสดุไดต้รงตำมมำตรฐำน ตำมปริมำณท่ีก ำหนด  และสำมำรถส่งมอบภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด โดยจะท ำกำรประเมินผลงำนของผูค้ำ้แต่ละรำยเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำผูค้ำ้รำยนั้น
ยงัคงปฏิบตัติำมมำตรฐำนท่ีบรษิัทก ำหนดไว ้  

 กำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 
กำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้งท่ีสำมำรถส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพดีและส่งมอบงำนตรงตำมก ำหนดเวลำถือเป็น

ปัจจยัส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจ ดงันัน้กำรคดัเลือกผูร้บัเหมำ บริษัทจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของผูร้บัเหมำในกำร
ก่อสรำ้งทั้งคุณภำพของงำน ระยะเวลำในกำรก่อสรำ้ง กำรส่งมอบงำนตรงตำมก ำหนดเวลำ โดยพิจำรณำอยู่ภำยใต้
งบประมำณและมำตรฐำนท่ีบริษัทก ำหนด ส ำหรบักำรพัฒนำโครงกำรบำ้นเด่ียวและทำวนเ์ฮำส์ เน่ืองจำกโครงกำรส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดัชลบุรี บรษิัทจึงใชผู้ร้บัเหมำในพืน้ท่ีซึง่มีตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำผูร้บัเหมำในเขตกรุงเทพฯ เน่ืองจำกไม่มีค่ำ
เดินทำงและค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ เป็นตน้ ทั้งนีบ้ริษัทจัดหำผูร้บัเหมำรำยย่อยหลำยรำยในกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้ง  ซึ่งจะ
กอ่ใหเ้กิดควำมยืดหยุ่นในกำรปรบัเปล่ียนแผนกำรก่อสรำ้งใหต้อบสนองต่อสภำวกำรณท่ี์เปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่ำงทนัท่วงที  
ส ำหรบัโครงกำรคอนโดมิเนียมนั้น บริษัทจะพิจำรณำก ำลงักำรผลิตของสำยงำนก่อสรำ้งของบริษัทก่อนว่ำมีเวลำท่ีจะไป
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งเองหรือไม่ หำกมีงำนจำ้งก่อสรำ้งจำกลูกคำ้ลน้มือแลว้ บริษัทจึงจะท ำกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำภำยนอก 
โดยจะว่ำจำ้งผูร้บัเหมำเพียงรำยเดียวและท ำสญัญำกำรก่อสรำ้งแบบเบ็ดเสรจ็ ซึง่จะสำมำรถควบคมุตน้ทนุกำรกอ่สรำ้งได้
เป็นอยำ่งดี นอกจำกนีบ้รษัิทยงัมีระบบในกำรควบคมุกำรด ำเนินงำนก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด และมีระบบ
กำรควบคมุคณุภำพอยำ่งเขม้งวดตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 

 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงแผนงำนในกำรจัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำรให้ถูกต้องตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัสรรท่ีดิน รวมทั้งกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มภำยในโครงกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ส ำหรบัโครงกำรท่ีไม่ก  ำหนดใหต้อ้งจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ทั้งนีบ้ริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญและ
ค ำนงึถงึผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนใกลเ้คียงเป็นส ำคญั 

3. โครงการทียั่งไม่ได้ส่งมอบ ปี 2564 

  บรษัิทมีมลูคำ่งำนท่ียงัไม่ไดส้ง่มอบในแตล่ะโครงกำรดงันี ้
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เริม่ พืน้ทีข่าย ความ

โครงการ (ตร.ม.) คบืหนา้

โครงการ ยูนติ มูลคา่(บาท) ยูนติ มูลคา่(บาท) ยูนติ มูลคา่(บาท) ยูนติ มูลคา่(บาท)

ถ.หนองบอนแดง อ.บา้นบงึ

จ.ชลบรุี

ถ.บางแสนลา่ง หาดวอนนภา อาคารชดุ

ต.แสนสขุ อ.เมอืง จ.ชลบรุี พักอาศัย

ซ.วดัอูต่ะเภา ถ.พบิลูย์ประชารักษ์ อาคารชดุ

ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง จ.ชลบรุี พักอาศัย

อาคารชดุ

พักอาศัย

ถ.นคิมรถไฟ ต.มหาชยั อ.เมอืง อาคาพาณชิย์ 25,477.25     101 338,917,385     3 25,990,000       0 98 312,927,385.00 

จ.สมุทรสาคร คอมมูนติีม้อลล์ 6,338.00       6338 321,988,442     321,988,442.00 

ถ.เจรญิกรุง เขตป้อมปราบ พลาซา่ 1,074.40       61 111,440,522     1 5,220,000         0 0 60 106,220,522     

แขวงป้อมปราบศัตรูพา้ย กทม. ทีพั่กอาศัย 1,944.46       56 160,014,137     0 0 0 0 56 160,014,137     

โครงการ ท าเล ประเภท

สยามไอยรา

Nort Beach

โครงการบา้นพักอาศัย

19,740,000       

พืน้ทีข่ายและมูลคา่

ทัง้หมด
โอนแลว้

ขายแลว้ รอขาย

คงเหลอื

370,086,388     11

แลนดม์าร์ค มหาชยั

สเตชัน่วนั

ทาวน์โฮม

Feb-59

Aug-57

Aug-57

Mar-58

Urbitia

Palmio

โครงการอาคารชดุพักอาศัย

โครงการประเภทมกิซย์ูส

15801.20 ตร.วา 16,722,500       7

696,306,219     16 121,727,000     130

233

0.39

251

200

231

406,548,888     

903,645,759     103

Nov-57

Oct-59

1

8,030.94       

7,476.00       

1

1

1

5,303.95       85,612,540       

174 439,209,260     

257,761,900     0 0 9 8,401,900         222 249,360,000     

512,229,185     17 46,978,611       9 26,041,314       

11

 

หมำยเหต ุ:  ** มูลค่ำทัง้หมดของโครงกำรแลนดม์ำรค์มหำชยั คิดค ำนวณจำกค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำเช่ำรวม 30 ปี แลว้
คิดกลับมำเป็นมูลค่ำ ณ ปัจจุบัน   แยกเป็นส่วนของ คอมมูนิตีม้อลล ์ทั้งสิน้ 321,988,442-บำท และอำคำรพำณิชย ์
จ ำนวน 338,917,385.- บำท กำรขำยพืน้ท่ีในส่วนของคอมมนูิตีม้อลล ์บริษัทจะท ำสญัญำกบัลกูคำ้ โดยมีอำยสุญัญำเช่ำ
ตัง้แต่ 1 - 3 ปี ต่อสญัญำครัง้ละ 3 ปี ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงในแต่ละรำย โดยค ำนึงถงึผลประโยชนส์ูงสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 
ดงันัน้พืน้ท่ีท่ีสง่มอบใหร้ำ้นคำ้แลว้ จ ำนวน  2,437 ตร.ม  

*** มูลค่ำทัง้หมดของโครงกำรสเตชั่น วนั คิดค ำนวณจำกค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำรวม 30 ปี แลว้คดิกลบัมำเป็นมูลค่ำ 
ณ ปัจจุบนั แยกเป็นส่วนของพลำซำ่ ทั้งสิน้ 111,440,522 บำท และ ส่วนท่ีพกัอำศยั จ ำนวน 160,014,137 บำท กำรขำย
พืน้ท่ีในส่วนของคอมมนูิตีม้อลล ์บริษัทจะท ำสญัญำกบัลกูคำ้ โดยมีอำยสุญัญำเช่ำตัง้แต่ 1 - 3 ปี ต่อสญัญำครัง้ละ 3 ปี 
ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงในแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส ำคญั ดงันั้นพืน้ท่ีท่ีส่งมอบใหร้ำ้นคำ้แลว้
และปล่อยเช่ำแลว้ ส ำหรบัสว่นของพืน้ท่ีเพ่ือกำรพำณิชย ์ไดข้ำยพืน้ท่ีเซง้/เชำ่ รวมกนัแลว้ 626.36 ตร.ม. โดยมีรำ้นคำ้ไดแ้ก่
Starbucks, 7-Eleven, Super Rich, Bodytune และมี Office ส ำนักงำนสินคำ้ Online  ซึ่งพืน้ท่ีชั้นท่ี 1 ไดป้ล่อยเช่ำเต็ม
พืน้ท่ีแลว้และส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะยำว มีมูลค่ำรวมทั้งสิน้ตลอดอำยสุญัญำเช่ำท่ีบริษัทท ำกบัลกูคำ้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
ณ ปัจจบุนั โดยประมำณ 5,220,000- บำท  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

โครงสร้างการถือหุ้น 

 
 

 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ชื่อ สถานที่ตั้ง การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทยอ่ย 
(1)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรตี์ ้จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสี สม แขวงสุริยวงศ ์         

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นแถบจงัหวดัชลบรุี 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 4,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  100 
 
 

บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
(ทุนจดทะเบียน 12,650,632,144 บำท) 
(ทุนช ำระแลว้ 8,433,754,763 บำท) 

 

บริษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จ  ำกดั 

 

บริษทั ซนัเค่น-อีเอม็ซี จ  ำกดั 
 
 

51% 48% 

บริษทัริชแมน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั บริษทั สัจจำ คอนโดมีเนียม 

จ ำกดั 

บริษทั นอร์ท พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 

100%

๔๔%

๔%

% 

บริษทั สยำมบำงกอก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จ ำกดั 

กิจกำรร่วมคำ้ บริษทั เชียงใหม่รำยวนั และ บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

50.998% 
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(2)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท รชิ แมน พรอ็พเพอรตี์ ้จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์          

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นแถบจงัหวดัชลบรุี 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 5,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  100 
(3)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท สจัจำ บำงแสน คอนโดมิเนียม จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์          

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นแถบจงัหวดัชลบรุี 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 4,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  100 
(4)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท สยำม บำงกอก ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์         

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นแถบจงัหวดัชลบรุี 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 20,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  100 
(5)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท อมิพีเรียลแลนด ์จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์          

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นแถบเยำวรำช โครงกำร Station 1 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 110,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  100 
(6)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท บีอำร ์กอ่สรำ้ง จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริ ยวงศ ์         

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ  : รบัสัมปทำนจำกส่วนรำชกำร และรฐัวิสำหกิจ ในกำรประกอบ  กิจกำรรับเหมำ

กอ่สรำ้ง และรบังำนโยธำทุกชนิด 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 60,000,000  บำท 
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สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  51 
บริษัทร่วม 
(1)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท ซนัเคน่-อเีอม็ซี จ ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  28 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์         

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : รบัเหมำ กอ่สรำ้งงำนวิศวกรรมงำนระบบ 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 40,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  49 
(2)  ช่ือบรษัิท        : บรษัิท กจิกำรรว่มคำ้ เชียงใหม่รำยวนั และ อเีอม็ซี จ  ำกดั 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่            : เลขท่ี   140/66  อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร์ ชั้น ท่ี  2 8 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ ์         

เขตบำงรกั กทม. 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ : พฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
หมำยเลขตดิต่อ : 02-615-6100 
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้ : 10,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ  51 
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ล าดบั ช่ือบริษทั ที่ตั้งส านักงาน 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ของบริษัท 
ทุนช าระแล้ว 

ทุนจด
ทะเบียน 

จ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่าย 

มูลค่าที่
ตราไว้ 

บริษทัยอ่ย  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์เพ่ือกำรให้เช่ำ และอำคำรชุดพกัอำศยั 
1 บริษทั สัจจำ บำงแสน คอนโดมี

เนียม จ ำกดั 
140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

100% 4,000,000 4,000,000 400,000 10 

2 บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ำกดั 

140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

100% 5,000,000 5,000,000 500,000 10 

3 บริษัท  นอ ร์ท  พ ร็อพ เพอ ร์ ต้ี 
จ  ำกดั 

140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

100% 4,000,000 4,000,000 400,000 10 

4 บริษทั สยำมบำงกอก ดีเวลล็อป
เมน้ท ์จ  ำกดั 

140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

100% 20,000,000 20,000,000 2,000,000 10 

5 บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จ ำกดั  140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 

100% 110,000,000 110,000,000 1,100,000 100 
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แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

บริษทัยอ่ย  ท  ำธุรกิจทำงดำ้นกำรขอรับสมัปทำนจำกส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ในกำรประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และรับงำนโยธำทุกชนิด 
1 บริษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จ  ำกดั 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว

เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

51% 60,000,000 60,000,000 60,000 1,000 

บริษทัร่วม  ท  ำธุรกิจ รับเหมำ ก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมงำนระบบ 
1 บริษทั ซนัเค่น – อีเอม็ซี จ  ำกดั 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว

เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

48% 40,000,000 40,000,000 400,000 100 

2 บริษัท กิจกำรร่วมคำ้ เชียงใหม่
รำยวนั และ อีเอ็มซี จ  ำกดั 

140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์  ชั้ น ท่ี  28 ถนน สีลม 
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

51% 5,000,000 10,000,000 50,998 100 
 
 
 

 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ถอืหุ้นในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม 

 

บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 

 

1.3.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
 กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมิไดมี้ควำมสมัพันธห์รือเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้รำยใหญ่
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
1.3.4    ผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30  ธนัวำคม  2564  (อำ้งอิงขอ้มลูปิดสมดุทะเบียน XO ณ วนัท่ี 30  ธนัวำคม 2564) 
 กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมจ ำนวนรำยท่ีถือ โดยแบง่ชว่งจ ำนวนหุน้ท่ีถือตำมจ ำนวนรำยของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้

           

ช่วงจ านวนหุ้นที่ถอื 
ณ  30  ธันวาคม  2564 

จ านวนหุ้น จ านวนรายที่ถอื % รายที่ถอื 

    1 -  999,999 1,189,654,840 13,810 95.524 
1,000,000 – 9,999,999 1,401,117,974 595 4.116 

10,000,000 – ขึน้ไป 5,842,981,949 52 0.360 
รวม 8,433,754,763 14,457 100.00 
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(1)  รำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 รำยแรกของบริษัท ณ วันท่ี 30 ธนัวำคม 2564 ซึ่งเป็นกำรปิดสมุดครัง้ล่ำสุด จดัท ำโดย 
บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
1. นำยชนิชยั        ลีนะบรรจง 1,732,237,515 20.539 
2. บรษิทั แคปปิทอล เอน็จเินียริ่ง เน็ตเวริค์ จ  ำกดั(มหำชน) 1,131,410,184 13.415 
3. บรษิทั ระยองไวร ์อนิดสัตรี จ  ำกดั(มหำชน)    976,475,700 11.578 
4. นำยวรวิทย ์             ลีนะบรรจง     661,810,100 7.847 
5. นำยชนะชยั       ลีนะบรรจง    258,346,447 3.063 
6. นำงสำวน ำ้ทิพย ์      ชลสำยพนัธ ์    108,000,000 1.281 
7. บรษัิท ไทยเอน็วีดีอำร ์จ  ำกดั   100,086,170 1.187 
8. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH     60,000,000 0.711 
9. นำยน ำ้                   ชลสำยพนัธ ์     56,293,000 0.667 
10. นำยสรุชยั                ศรีสนัติสขุ      44,195,000 0.524 

(2)  รำยช่ือผูถื้อหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 6 10 รำยแรก
ของบริษัท ณ วนัท่ี 7 มกรำคม 2565 ซึง่เป็นกำรปิดสมุดครัง้ล่ำสดุ จดัท ำโดย บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
1. บรษิทั ไทยเอน็วีดีอำร ์จ  ำกดั 888,864,888 21.079 
2. บรษิทั แคปปิทอล เอน็จเินียริ่ง เน็ตเวริค์ จ  ำกดั (มหำชน) 366,463,700  8.691 
3. นำยวรวิทย ์               ลีนะบรรจง 331,405,050 7.859 
4. นำยปวรศิ                 ทวีรุจจนะ 
5. บรษัิท ระยองไวร ์อนิดสัตรี จ  ำกดั(มหำชน) 

210,000,000 
172,399,950 

4.980 
4.088 

6. นำยชนะชยั              ลีนะบรรจง   97,054,423 2.302 
7. นำยวีระวฒัน ์           แจง้อยู่   79,700,000 1.890 
8. นำยสวิุทย ์               วฒันะศนัสนีย   66,000,000 1.565 
9. นำงสำวน ำ้ทิพย ์       ลีนำวงศ ์   60,000,000 1.423 
10. นำยวงัชยั                  ลีสงวนกลุ   60,000,000 1.423 

 
1.4  จ ำนวนทนุจดทะเบียน และทนุช ำระแลว้ 
 ณ วันท่ี  30 ธันวำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,650,632,144 บำท แบ่ งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
8,433,754,763  หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ทุนเรียกช ำระแล้ว 8,433,754,763 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
8,433,754,763  หุน้ มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
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1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 
1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561  เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561ไดมี้มตอินมุตั ิดงันี ้
   ให้บริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งท่ี  6 (EMC-W6) จ ำนวน 
4,216,877,381  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และช ำระค่ำหุน้ ในอตัรำ 2 หุน้เดิมต่อ 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมี
เศษใหปั้ดทิง้ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปี และไม่มีรำคำเสนอขำย ก ำหนดรำคำกำรใชส้ิทธิ 0.15 บำทต่อหุน้ อตัรำ
กำรใชส้ิทธิ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ (โดยอตัรำกำรใชส้ิทธิและรำคำกำรใชส้ิทธิ
อำจเปล่ียนแปลงได ้ในกรณีท่ีมีกำรปรบัสทิธิ) 
 
 รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 6 (EMC-W6)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
 เสนอขำยใหแ้ก ่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัท  ท่ีมี

รำยช่ือประกฎอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้ สำมัญของบริษัทในวันท่ี 17 ตุลำคม 2561 และให้
รวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 17 
ตุลำคม 2561 ท่ีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ดังกล่ว  ในอัตรำส่วน 2 หุ้นใหม่ ท่ีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิง้ 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  4,216,877,381 หน่วย   
จ ำนวนหุน้ท่ีส  ำรองไวเ้พ่ือกำรใชส้ิทธิ  :   4,216,877,381 หน่วย 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ :  5  พฤศจิกำยน 2561 
วนัท่ีครบก ำหนดอำย ุ : 15  ตลุำคม  2566 
อำย ุ  :  5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
อตัรำกำรใชส้ทิธิ  :  ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุน้สำมญั 
   เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 
รำคำใชส้ทิธิ                             : 0.15 บำท เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบั 
   สทิธิ 

         ระยะเวลำกำรใชส้ทิธิ                        : ใชสิ้ทธิครัง้แรกในวนัท่ี 15  เมษำยน 2562   และสำมำรถใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดใ้นทกุวนัท่ี 15 ของเดือน เมษำยน และ 15 
ตลุำคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
ท่ีวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัท ใหเ้ล่ือนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้  
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 จ ำนวนหน่วยท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ : 4,216,877,381 หน่วย 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหักส ำรองต่ำงๆ ทุก

ประเภทตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หำกไม่มีเหตุจ  ำเป็นอื่นใดท่ีจะตอ้งใช้เงิน

ดงักลำ่ว และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง   
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ เป็นผู้ก  ำหนดนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงใหฝ่้ำย

จดักำรน ำไปปฏิบตัิ ฝ่ำยจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรก ำหนดและออกแบบระบบงำน รวมทัง้กำรระบุปัจจยัเส่ียง ซึ่งกำร
วำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยนี ้ช่วยใหฝ่้ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบท่ีมีจุด
ควบคมุเพ่ือควบคมุควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้โดยรำยละเอียดปัจจยัควำมเส่ียงไดมี้กำรระบุไวแ้ลว้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดเ้นน้ย ำ้ในเรื่องเก่ียวกบักำรติดตำมหนีแ้ละโครงกำรท่ีมีปัญหำ ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส ำคญั โดยใหมี้กำรประชมุบริหำรติดตำมเรื่องหนี ้1 วนัตอ่สปัดำห ์
 
2.1  นโยบำย และแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

บริษัทไดมี้กรอบกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดระดบัของควำมเส่ียงของบริษัท โดยวัดจำกโอกำสท่ีจะเกิด และ
ระดบัควำมรุนแรงผลกระทบ โดยคณะกรรมกำรบริหำร และคณะท ำงำนท ำหนำ้ท่ีดูแลกระบวนบริหำรควำมเส่ียง โดยมี
กำรทบทวน และประเมินควำมเส่ียงปี ละ 2 ครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีกำรบรหิำรและจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ 
ซึง่รวมถงึกำรก ำหนด ประเมิน ป้องกนั ตรวจสอบ ติดตำม ลด ควำมเส่ียง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททรำบทนัที 
เม่ือระดบัควำมเส่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีนยัส ำคญั 
 
2.2  ปัจจยัควำมเส่ียงต่อกำรด ำเนินธรุกิจของบริษัท 
 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ 
 ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำช้ำของโครงกำร อำจเกิดไดจ้ำกหลำยปัจจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำแลว้เสร็จของ
โครงกำร  โดยอำจจะเกิดจำก ผูว่้ำจำ้ง เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์หรือ รำยละเอียดของโครงกำร  กำรจำ้งผูร้บัเหมำ และ
กำรผิดพลำดคลำดเคล่ือนทำงดำ้นกำรเงิน ท่ีใชใ้นกำรสนับสนุนงำนก่อสรำ้ง  นอกจำกนีค้วำมล่ำชำ้อำจเกิดจำกปัญหำ
กำรขำดแคลนวัสดุก่อสรำ้ง  หรือ กำรปรับเปล่ียนชนิดวัสดุระหว่ำงก่อสรำ้ง  รวมทั้งควำมล่ำช้ำอำจเกิดจำกกำรขำด
ประสบกำรณ ์ของผูบ้ริหำรงำนก่อสรำ้ง  ซึง่ควำมล่ำชำ้เหล่ำนีอ้ำจมีผลกระทบต่อค่ำใชจ้่ำย และระยะเวลำในกำรก่อสรำ้ง 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรบริหำรจดักำรและไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือป้องกนั
ควำมบกพร่องท่ีอำจเกิดขึน้ได ้ บรษัิทมีกำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงชดัเจน และติดตำมกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้หำกมีปัญหำควำมล่ำชำ้ บริษัทไดมี้กำรส่ือสำร ท ำควำมเขำ้ใจกบัเจำ้ของโครงกำรถึงสำเหตุ
ของปัญหำ และเสนอแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ เพ่ือใหก้ำรก่อสรำ้งเป็นไปตำมก ำหนด โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคลำกรท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญอย่ำงเพียงพอ รวมทั้ง วสัดุอปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ และทันสมยั ซึ่งบริษัทไดต้ระหนกัถงึเรื่องกำรจดัสรร
ทรพัยำกรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเป็นส ำคญั 

 ความเสีย่งจากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน และความผันผวนของราคาน ้ามัน 

 กำรประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรท่ีแม่นย ำ และควบคุมตน้ทุนท่ีเกิดขึน้จริงใหอ้ยู่ในประมำณกำรท่ีก ำหนดไว ้เป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรสัญญำงำนก่อสรำ้งในแต่ละโครงกำรใหมี้ผลก ำไรของธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งและกำรพัฒนำ
โครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์กำรประมำณกำรตน้ทุนหลกัจะขึน้อยู่กบัตน้ทุนรำคำของวสัดุก่อสรำ้ง  หำกเศรษฐกิจมีกำรผนั
ผวน หรือเปล่ียนแปลงรำคำตน้ทุนวสัดกุ่อสรำ้งเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั จะส่งผลกระทบทำงลบตอ่ตน้ทุนโครงกำรก่อสรำ้ง  
รวมทั้งตน้ทุนแรงงำนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตำมระดบัอปุสงค ์และอปุทำนตำมภำวะกำรณต์่ำงๆ ควำมเส่ียงทำงออ้มท่ีเกิด
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จำกกำรผนัผวนของรำคำน ำ้มัน   มีผลกระทบต่อกำรควบคุมกำรประมำณกำร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดต้ระหนักถึงควำม
เส่ียงดังกล่ำว บริษัทมีกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเส่ียง จำกต้นทุนวัสดุก่อสรำ้งโดยจัดหำแหล่งวัสดุ
ก่อสรำ้งหลกัท่ีมีศักยภำพเพ่ือรองรบัปริมำณควำมตอ้งกำรใชจ้  ำนวนมำก ในหลำยๆแหล่ง และ เพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองซือ้
จำกกำรซือ้วสัดุก่อสรำ้งในปรมิำณมำกต่อกำรซือ้ในแต่ละครัง้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว นอกจำกเป็นกำรลดควำมเส่ียง
จำกตน้ทุนวสัดุก่อสรำ้ง อีกทัง้ยังป้องกนัปัญหำควำมขำดแคลนวัสดกุ่อสรำ้งในทำงออ้ม และกำรขึน้รำคำวัสดุเกินควำม
เป็นจริง   นอกจำกนี ้บรษัิทไดมี้กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยตกลงรำคำส่งมอบวสัดกุ่อสรำ้งไวล้่วงหนำ้ เพื่อ
ป้องกันควำมผันผวนทำงดำ้นรำคำ ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถควบคุมตน้ทุนโครงกำรได้ตลอดระยะเวลำท่ีด ำเนินโครงกำร 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรก่อสรำ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งแล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 ความเสีย่งด้านสภาพคล่องทางการเงนิ จากการไม่ได้รับช าระเงนิหรือได้รับช าระเงนิล่าช้า 

 ส ำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสรำ้งและกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ สภำพคล่องทำงกำรเงินมีผลต่อกำร
ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง โครงกำรต่ำงๆ ใหแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนด  ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัเน่ืองจำกตอ้งมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอ 
เพื่อใชใ้นกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ และ ค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงๆ   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้พยำยำมลดควำมเส่ียงด้วยกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งควำมน่ำเช่ือถือของเจ้ำของโครงกำรท่ีบริษัทจะเขำ้ร่วมประมูลงำนอย่ำงละเอียด  
อำทิเช่น ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินผ่ำนธนำคำรท่ีลูกค้ำขอสินเช่ือ และค ำนึงถึงปัจจัยและสภำพแวดล้อมอื่น ๆ 
ประกอบดว้ย  รวมทัง้บริษัทไดจ้ดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินในแต่ละโครงกำรและเจรจำถงึเง่ือนไขกำรช ำระรำคำท่ีรดักุม
เหมำะสมก่อนท ำสญัญำว่ำจำ้ง ซึง่เป็นกำรลดควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน จำกกำรไม่ไดร้บัช ำระเงินหรือไดร้บั
ช ำระเงินลำ่ชำ้ 

 ความเสีย่งจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 

 ในสภำวะกำรแข่งขันท่ีสูงขึน้นั้น บริษัท มีนโยบำยในกำรประมูลงำนท่ีบริษัทมีควำมเช่ียวชำญช ำนำญ  เพื่อให้
สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ เพ่ือท่ีจะรักษำระดับก ำไรขั้นต้นในอัตรำท่ีเหมำะสม และเป็นผลท ำให้บริษัท เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรประมูลอีกทำงหนึ่ง  รวมทั้ง ศักยภำพของบริษัทท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรงำนก่อสรำ้งได้
หลำกหลำย อำทิเช่น งำนโครงสรำ้ง งำนสถำปัตยกรรม งำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและสุขำภิบำล รวมทัง้งำนระบบควำม
ปลอดภัย เป็นตน้ และไดร้บัควำมเช่ือถือจำก บริษัทวิศวกรท่ีปรกึษำรวมถึงเจำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ในกำรเสนอส่งเขำ้ร่วม
ประมูลงำนอย่ำงต่อเน่ือง  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีแผนงำนลดควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันท่ีสูงขึน้ โดยมุ่งเน้นพัฒนำและ
รกัษำควำมสมัพนัธร์ะยะยำวกบักลุ่มลกูคำ้ทัง้ภำคเอกชนและภำครฐั เพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรใหบ้รกิำรและรกัษำฐำนลกูคำ้
ไดอ้ยำ่งตอ่เน่ือง 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีมี่คุณภาพ 

 ผูร้บัเหมำท่ีมีคุณภำพเป็นปัจจยัส ำคัญอย่ำงหนึ่งท่ีส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนโครงกำรแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด  หำกขำดแคลนผูร้บัเหมำท่ีมีคุณภำพย่อมส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ้่ำย และระยะเวลำในกำรส่งมอบงำน เน่ืองจำก
ผูร้บัเหมำท่ีมีคณุภำพจะสำมำรถวำงแผนงำน ควบคมุ ดแูล และตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด ทั้ง



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
การบรหิารจดัการความเสีย่ง บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

                           34 
  

 

ดำ้น กำรจัดสรรวสัดุอปุกรณ์  บุคลำกรแรงงำน ตลอดจนกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ  เช่นเดียวกบั ควำมเส่ียงดำ้นกำร
ขำดแคลนแรงงำนท ำใหเ้กดิผลกระทบตอ่กำรก่อสรำ้งท่ีล่ำชำ้  ไม่สำมำรถสง่มอบงำนไดท้ันตำมก ำหนด    

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจยัเส่ียงดงักล่ำว  โดยมีนโยบำยในกำรคดัสรรผูร้บัเหมำท่ีมีประสิทธิภำพ 
โดยพิจำรณำประเมินจำกควำมน่ำเช่ือถือและประสบกำรณ์กำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทมีวิศวกรประจ ำโครงกำรเพ่ือ
ควบคมุและช่วยแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ใหก้บัผู้รบัเหมำ อีกทัง้บริษัทมีกำรควบคมุดแูลกำรท ำงำนของผูร้บัเหมำอย่ำงเป็น
ระบบและชดัเจน และจดัใหมี้กำรประชุมผูร้บัเหมำอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูร้บัเหมำแต่ละรำย จะด ำเนินงำนตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไวไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใตคุ้ณภำพมำตรฐำนเดียวกนั     นอกจำกนีบ้ ริษัทไดล้ดควำมเส่ียงกำร
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน โดยมีแผนกำรเตรียมจดัหำแรงงำนต่ำงชำติบำงส่วนมำรองรบั  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำร
เปิดกำรคำ้เสรีของภำครฐั อกีทัง้ยงัไดป้ระโยชนท์ำงออ้มจำกกำรลดตน้ทุนค่ำจำ้งแรงงำนอีกดว้ย 

 ความเสีย่งต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 ธุรกิจก่อสรำ้ง เป็นธุรกิจท่ีเติบโตไปในทิศทำงเดียวกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถงึโครงกำรพฒันำประเทศ
ต่ำงๆ เช่น โครงกำรสำธำรณูปโภค อำคำรท่ีพักอำศยั และอำคำรส ำนักงำน เป็นตน้ ควำมเส่ียงของธุรกิจก่อสรำ้งอยู่ท่ี
เสถียรภำพทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อก ำลงัซือ้และควำมเช่ือมั่นของกลุ่ม
ลกูคำ้เป้ำหมำยของบรษัิท  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดต้ระหนักถึงกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยก ำหนดนโยบำยบริษัทให้
สอดคลอ้งกับสภำวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง  รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยใหม้ำกท่ีสดุ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษัิทสำมำรถสรำ้งยอดขำย เตบิโตไดอ้ย่ำงมีเสถียรภำพ และ
ยั่งยืน 

 2.2.2  ควำมเส่ียงตอ่กำรลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์

 ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษัทมีผลขำดทนุสะสม อำจไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลไดใ้นอนำคตอนัใกล ้

ในงวดบัญชี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2564 งบกำรเงินของบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิเป็นจ ำนวน 
123.25  ลำ้นบำท และมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมเป็นจ ำนวน  2,524.55   ลำ้นบำท  ทัง้นี ้กำรท่ีบริษัทมีผลขำดทุน
สะสมจ ำนวนมำกในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกภำวะกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงู ท ำให้อตัรำก ำไรสทุธิของบรษัิทลดลงอย่ำง
ต่อเน่ือง กำรท่ีบริษัทมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวนดังกล่ำว ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำม
กฎหมำย และผูถื้อหุน้มีควำมเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บัเงินปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนด 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรปรบักลยุทธก์ำรด ำเนินงำน ซึ่งบรษัิทคำดว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวส่งผล
ใหผ้ลประกอบกำรณภ์ำพรวมของบรษิัทจะกลบัมำสูท่ิศทำงท่ีดีขึน้ 
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 2.2.3  ควำมเส่ียงตอ่กำรด ำเนินธุรกิจท่ีอำจเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเสี่ยงของการระบาดของ COVID-19 
ปี 2564 เป็นปีท่ีทำ้ทำยกบับริษัทเป็นอย่ำงมำกจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID – 19 บริษัทมีควำม

ระมัดระวงัในกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินธุรกิจมำกยิ่งขึน้  อีกทั้งกำรใชท้รพัยำกรท่ีมีใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด กำร
ระบำดของ COVID-19 ในครัง้นี ้ส่งผลกระทบในวงกวำ้ง และคำดว่ำจะยงัคงส่งผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคตอนัใกล้
ดงันั้น บริษัทจึงไดมี้มำตรกำรพึงปฏิบตัิตำมประกำศของรฐับำลอย่ำงเคร่งครดั  ประกอบกบัมีมำตรกำรดำ้นสุขภำพและ
ควำมปลอดภัย กำรตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิ  กำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อ กำรรักษำระยะห่ำงในท่ีท ำงำน  สรำ้งควำม
ตระหนักเรื่องกำรปฏิบัติตนเพ่ือสุขอนำมัยท่ีดี และกำรสวมใส่หน้ำกำก ทั้งพนักงำนและผู้มำติดต่อ ผ่ำนช่องทำงกำร
ประกำศหรือปำ้ยประชำสมัพนัธ ์
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นตน้แบบท่ีดีของกำรก่อสรำ้ง  ดว้ยกำรสรำ้งควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคำ่และสง่เสรมิกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนขององคก์ร รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรตำมหลกักำรท่ีดีอนัเป็น
สำกลและเป็นประโยชนต์่อสงัคมไทย ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยและด ำรงรกัษำควำมเป็นเลิศในคณุธรรมอนัเป็นคณุค่ำ
พืน้ฐำนขององคก์รชัน้น ำโดยไดว้ำงหลกักำร ดงันี ้

- นโยบำยกำรประกอบธุรกิจ 
- สทิธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 
- นโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
- กำรควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และจรรยำบรรณทำงธรุกิจ 
- กำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์
- กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
- โครงสรำ้งและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
บรษัิทมีนโยบำย เรือ่งสิง่แวดลอ้ม สขุภำพอนำมยั ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ดงันี ้

1)   สิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ทัง้หมด บรษัิทตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก ำหนด
ตำ่งๆ ในเรือ่งควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม  

2)   บรษัิทจะตระหนกัในเรือ่งควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและสวสัดิกำร ในกำรท ำงำนของพนกังำนทกุคน ไม่
วำ่ในสถำนที่ท ำงำน หรือในกำรด ำเนินธุรกิจของพนกังำนในบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเขำอยู่ในสถำนที่
บรษัิทนัน้ๆ 

3)   ระบบกำรจัดกำรไม่ได้เป็นเพียงควำมรบัผิดชอบในกำรป้องกันอุบัติเหตุ โรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน และ
ปกป้องสิ่งแวดลอ้มเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึงกำรจัดเตรียมทรพัยำกร และงบประมำณที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรสรำ้งเสริม
วัฒนธรรมควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดลอ้มในสถำนที่ท  ำงำนโดยกำรแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนและ
ด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงอยำ่งจรงิจงัและตอ่เนื่อง 

4)  ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม เป็นวิธีที่บรษัิทฯ ยอมรบัว่ำมีสว่นรว่ม
ในกำรเพิ่มประสทิธิภำพและปรบัปรุงผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่อง ดงันัน้บรษัิทฯ มุง่มั่นในกำรบงัคบัใชร้ะบบกำรจดักำร
ดำ้นควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและสิ่งแวดลอ้ม ในกำรระบ ุประเมินผลและกำรควบคุมอนัตรำย และควำมเสี่ยงใน
ดำ้นควำมปลอดภยัดำ้นอำชีวอนำมยั และมลภำวะทำงสิ่งแวดลอ้ม เรำจะพฒันำระบบควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยั
และสิง่แวดลอ้มในกำรเฝำ้ระวงั ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและกำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 

5)  กำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงตำ่งๆ ในกระบวนกำรผลิต เรำจะน ำระบบควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและ
สิง่แวดลอ้มมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรรว่มประเมินกำรเปลีย่นแปลงทกุครัง้ 

6)  บรษัิทฯ จะรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยบรษัิทใหส้ญัญำวำ่จะด ำเนินกำรปอ้งกนัสภำพแวดลอ้ม ใชว้ตัถดุิบอยำ่งรู ้
คณุคำ่และใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดัและมีประสทิธิภำพ เพื่อลดกำรปลอ่ยมลภำวะ จดักำรของเสยี และน ำของเสยีกลบัมำ
ใชป้ระโยชนใ์หม ่
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7)  กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภยัสขุภำพอนำมยั และสิ่งแวดลอ้มจะด ำเนินกำรอย่ำงสม ่ำเสมอรวมไปถึง
กำรระบสุิง่ที่ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด และพยำยำมหำช่องทำงในกำรพฒันำปรบัปรุงใหด้ีขึน้ 

8)  บรษัิทจะน ำระบบปฏิบตัิกำรงำนท่ีดีเลศิในเรือ่งควำมปลอดภยั สขุภำพอนำมยัและสิง่แวดลอ้มมำประยกุตใ์ช้
ในองคก์รและใหพ้นกังำนทกุคนเขำ้มำมีสว่นรว่มในกิจกรรมเหลำ่นีโ้ดยกำรฝึกอบรม  กำรตรวจสอบใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

9)  พนกังำนทุกคน ผูร้บัเหมำ และผูร้บัเหมำช่วงจะตอ้งรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมวิธีกำร และระเบียบต่ำงๆ
ตำมที่ก ำหนดในระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัสขุภำพอนำมยัและสิ่งแวดลอ้มในกำรปฏิบตัิงำนประจ ำดว้ยควำม
ปลอดภยัดำ้น สขุภำพอนำมยั และเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสิง่แวดล้อม 

บริษัทไดใ้หค้วำมใสใ่จในปัญหำสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบต่อ ชุมชนมำโดยตลอด จึงไดเ้ขำ้รว่มโครงกำร"ธรร
มำภิบำล" ประจ ำปี 2564 โดยมุ่งมั่นท่ีจะน ำหลกัธรรมำภิบำลสิง่แวดลอ้มมำปฏิบตัิในสถำนประกอบกิจกำรใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดและมุ่งเนน้กำรป้องกนัรกัษำสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัชุมชนและสงัคมทอ้งถ่ิน  โดยขอ้ปฏิบตัิตำมธรรมำภิ
บำลสิง่แวดลอ้ม การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ มีนโยบำยดำ้นสิ่งแวดลอ้มที่ชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอยำ่งเครง่ครดั โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยและมำตรฐำน
ทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้มต่ำงๆ จดัระบบภำยในเพื่อขจดัปัญหำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงมีระบบและประสทิธิภำพ พรอ้มปรบัปรุงและ
พฒันำใหด้ียิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป  
 โดยประธำนกรรมกำรบรหิำรไดค้  ำนงึถึงกำรลดกำรใชท้รพัยำกร กำรลดใชก้ระดำษในกำรถ่ำยเอกสำรเป็นกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นผลดีต่อกิจกำรในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และยงัเป็นกำรลด
ตน้ทนุ ซึง่จะน ำไปสูผ่ลก ำไรท่ีสงูขึน้ และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้   
3.4 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสงัคม 
การปฏิบัตติ่อพนักงาน 
รำยละเอียด “กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน” ปรำกฎอยูใ่นหวัขอ้ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร”  
นโยบายพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลใหค้่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับอุตสำหกรรมของไทย กำรปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรำ้ง และกำรจัดระเบียบองคก์รนัน้จะด ำเนินกำรอย่ำงรบัผิดชอบ  โดยอยู่ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทัง้
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยบรษัิทไดจ้ดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เพื่อสรำ้งหลกัประกนัใหพ้นกังำน  

1.  เคำรพสทิธิของพนกังำนตำมหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน 
2.  จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเง่ือนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำร

พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม  
3.  บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้เป็นประจ ำ 
4.  จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นตน้ รวมถึงกำรใหเ้งินช่วยเหลอืประเภทตำ่ง 
ๆ แก่พนกังำน เช่น ทนุกำรศกึษำแก่บตุร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็นตน้ 
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5.  ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมีสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยจดัใหม้ีมำตรกำร
ปอ้งกนักำรเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสรำ้งใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงจดักำรฝึกอบรม กำรสง่เสรมิให้
พนกังำนมีสขุอนำมยัที่ดี และดแูลสถำนท่ีท ำงำนใหถ้กูสขุลกัษณะ มีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

6.  ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจัดใหม้ีกำรจัดอบรม สมันำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ศกัยภำพของบคุลำกร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บคุลำกร 
 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
            บริษัทมีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สีย

ทกุกลุม่ตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดี และจรรยำบรรณของบรษัิท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่ง 

ๆ ของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่

เหมำะสม เพื่อปอ้งกนัคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทำงธุรกิจของบรษัิท และเพื่อใหก้ำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่

อำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นไดร้บักำรพิจำรณำ และปฏิบตัิอยำ่งรอบครอบ   บรษัิทจึงไดจ้ดัท ำ “แนวทำงกำร

ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น” เป็นลำยลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองคก์รสู่

องคก์รแหง่ควำมยั่งยืน 

 กิจกรรมดูแลและสร้างความสัมพันธชุ์มชนข้างเคียง 
นอกจำกกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัชุมชนขำ้งเคียงโครงกำรก่อสรำ้งแล้ว บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้ง

เครอืขำ่ยและสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัหนว่ยงำนรำชกำร และองคก์รที่อยูใ่กลเ้คียงกบัพืน้ท่ีดว้ยเช่นกนั  
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4.การวิเคราะห ์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

1)  งบกำรเงิน 

    สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 

  ปี  2564 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส  ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส  ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ปี  2563 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส  ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน  
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
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สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส  ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ปี  2562 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส  ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน  
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส  ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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2)  ตำรำงสรุปงบกำรเงิน 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.31                  0.69        34.57                  1.19        62.87                  2.02        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 37.50                  1.42        116.28                4.02        62.81                  2.02        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน 496.49               18.74      402.15                13.89     663.60               21.33      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 3.34                    0.13        3.07                    0.11        2.47                    0.08        
สินคา้คงเหลือ 660.70               24.94      718.11                24.80     768.32               24.70      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 12.24                  0.46        19.18                  0.66        12.62                  0.41        
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน -                           -               0.35                    0.01        1.82                    0.06        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6.91                    0.26        9.31                    0.32        18.00                  0.58        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,235.49            46.64      1,303.02            44.99     1,592.51            51.20      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 20.07                  0.76        22.41                  0.77        25.00                  0.80        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                      -               -                      -              0.16                    0.01        
ท่ีดินรอพฒันา 113.38               4.28        113.38                3.92        113.38               3.65        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 971.75               36.69      1,014.06            35.02     1,031.66            33.17      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139.57               5.27        163.91                5.66        170.54               5.48        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15.68                  0.59        5.67                    0.20        -                      -               
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 3.72                    0.14        3.83                    0.13        3.24                    0.10        
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 68.96                  2.60        211.51                7.30        106.44               3.42        
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 78.67                  2.97        56.68                  1.96        64.80                  2.08        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1.49                    0.06        1.56                    0.05        2.82                    0.09        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,413.29            53.36      1,593.01            55.01     1,518.04            48.80      
รวมสินทรัพย์ 2,648.78            100.00   2,896.03            100.00   3,110.55            100.00   

สินทรัพย์

2563 25622564
งบการเงนิรวม

ตารางสรุปงบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ
บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16.81                  0.63        19.56                  0.68                        484.20       15.57
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 201.77               7.62        254.84               8.80        201.28               6.47        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 68.22                  2.58        70.21                  2.42        154.07               4.95        
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี :-
เงินกูย้ืมระยะยาว 204.26               7.71        135.05               4.66        1.29                    0.04        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3.52                    0.13        3.95                    0.14        2.56                    0.08        

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 8.92                    0.34        8.92                    0.31        58.96                  1.90        
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 38.49                  1.45        48.15                  1.66        90.41                  2.91        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10.37                  0.39        11.31                  0.39        9.04                    0.29        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 552.36               20.85      551.99               19.06      1,001.81            32.21      

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว 19.08                  0.72        169.64               5.86                                 -   -          

  สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลงหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 44.84                  1.69        47.84                  1.65                          48.57 1.56        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาไมห่มนุเวียน 0.35                    0.01        0.33                    0.01                             0.33 0.01        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.74                    0.14        7.21                    0.25                          17.15 0.55        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 28.67                  1.08        30.74                  1.06                          24.98 0.80        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 131.92               4.98        139.86               4.83                        133.36 4.29        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9.44                    0.36        8.22                    0.28                             4.69 0.15        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 238.04               8.99        403.84               13.94      229.08               7.36        

รวมหนีสิ้น 790.40               29.84      955.83               33.00      1,230.89            39.57      

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนจดทะเบียน 12,650.63          12,650.63          12,650.63          

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 8,433,754,763 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 8,433.75            318.40   8,433.75            291.22   8,433.75            271.13   
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 248.61               9.39        248.61               8.58        248.61               7.99        
ส่วนต ่ากวา่มลูค่าหุน้สามญั (4,459.88)           (168.37)  (4,459.88)           (154.00)  (4,459.88)           (143.38)  
ส่วนเกินมลูค่าหุน้จากหุน้ทุนซ้ือคืน 5.97                    0.23        5.97                    0.21        5.97                    0.19        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 16.48                  0.62        16.48                  0.57        16.48                  0.53        
ขาดทุนสะสม (2,320.82)           (87.62)    (2,242.55)           (77.44)    (2,304.12)           (74.07)    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 63.30                  2.39        65.95                  2.28        68.59                  2.21        
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,987.41            75.03      2,068.33            71.42      2,009.40            64.60      

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (129.03)              (4.87)       (128.13)              (4.42)       (129.74)              (4.17)       
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,858.38            70.16      1,940.19            67.00      1,879.66            60.43      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,648.78            100.00   2,896.03            100.00   3,110.55            100.00   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

2563 2562
งบการเงนิรวม

2564

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 948.88               86.17      1,345.74            91.96    940.45               72.25        
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 107.34               9.75        50.68                  3.46      236.53               18.17        
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 8.44                    0.77        13.24                  0.90      18.39                  1.41          
รายไดอ่ื้น
รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาโครงการ 0.83                    0.08        1.03                    0.07      2.23                    0.17          
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.28                    0.39        0.64                    0.04      50.89                  3.91          
อ่ืนๆ 31.35                  2.85        52.12                  3.56      53.10                  4.08          
รวมรายได้ 1,101.12            100.00   1,463.45            100.00 1,301.59            100.00     

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง (924.52)              (83.96)    (1,153.26)           (78.80)  (880.70)              (67.66)      
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ (83.88)                (7.62)       (39.44)                (2.70)     (157.23)              (12.08)      
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ (39.71)                (3.61)       (42.77)                (2.92)     (43.71)                (3.36)         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (10.37)                (0.94)       (21.89)                (1.50)     (48.95)                (3.76)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (129.00)              (11.72)    (134.03)              (9.16)     (160.56)              (12.34)      
รวมค่าใชจ่้าย (1,187.48)           (107.84)  (1,391.39)           (95.08)  (1,291.15)           (99.20)      

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (86.36)                (7.84)       72.06                  4.92      10.44                  0.80          
รายไดท้างการเงิน 0.53                    0.05        1.39                    0.09      2.24                    0.17          
ตน้ทุนทางการเงิน (2.57)                   (0.23)       (4.77)                   (0.33)     (8.50)                   (0.65)         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1.51)                   (0.14)       (1.44)                   (0.10)     (2.55)                   (0.20)         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (89.91)                (8.17)       67.24                  4.59      1.63                    0.13          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 3.30                    0.30        (6.70)                   (0.46)     0.66                    0.05          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (86.61)                (7.87)       60.54                  4.14      2.29                    0.18          

2564 2563 2562

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

งบการเงนิรวม
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (86.61)                         60.54                        2.29                         

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
  ขาดทุนภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5.98                            -                            2.05                         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไมถู่กจดัประเภทใหม่ -                            -                           
    ไวใ้นขาดทุนในภายหลงั (1.19)                           -                            -                           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.79                            -                            2.05                         
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (81.82)                         60.54                        4.34                         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (85.71)                         58.93                        3.66                         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (0.90)                           1.61                          (1.37)                        

(86.61)                         60.54                        2.29                         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (80.92)                         58.93                        5.71                         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (0.90)                           1.61                          (1.37)                        

(81.82)                         60.54                        4.34                         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท)
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.0102)                      0.0070                     0.0004                     
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.0100)                      0.0069                     0.0004                     

งบการเงนิรวม

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564 2563 2562
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2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (86.61)                  60.54                    2.29                      
        รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
           รับ(จ่าย)จากการด าเนินงานจากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3.30)                    6.70                      (0.66)                     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (3.71)                    32.34                    2.51                      
ขาดทุนจากการปรับลดสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (1.62)                    0.89                      (2.65)                     
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 48.15                   48.87                    43.75                    
ส่วนแบ่ง(ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 1.51                     1.44                      -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                       -                        2.55                      
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4.28)                    (0.64)                     (50.69)                  
ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่ายติุธรรม 2.34                     2.59                      -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (กลบัรายการ) -                       -                        (3.60)                     
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (0.00)                    (1.31)                     (0.50)                     
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                       -                        0.20                      
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (กลบัรายการ) (14.35)                  (10.96)                  6.12                      
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 4.66                     5.76                      8.34                      
รายไดท้างการเงิน (0.54)                    (1.40)                     (2.23)                     
ตน้ทุนทางการเงิน - ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง 17.71                   27.71                    33.45                    
ตน้ทุนทางการเงิน 2.57                     4.77                      -                        

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง (37.47)                  177.30                 38.88                    
 ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

  สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 83.94                   (83.54)                  164.02                 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน (96.12)                  261.45                 4.23                      
สินคา้คงเหลือ 59.03                   29.01                    109.02                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 6.95                     (9.24)                     39.90                    
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน -                       -                        1.00                      
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2.40                     8.70                      (10.94)                  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.07                     1.26                      9.41                      

   หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (54.50)                  52.85                    (100.94)                
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน (1.98)                    (83.86)                  (13.84)                  
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4.68                     (31.30)                  (320.19)                
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (0.94)                    2.32                      (28.81)                  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 0.02                     -                        -                        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (7.94)                    6.50                      21.22                    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.29)                    2.08                      0.72                      

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (42.15)                  333.53                 (86.33)                  
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                       -                        (4.14)                     
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (23.35)                  (8.52)                     (18.78)                  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (65.50)                  325.01                 (109.25)                

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

งบการเงนิรวม 
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2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                       -                        5.81                      
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                       (0.30)                     (4.10)                     
เงินสดรับสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.35                     1.47                      4.14                      
เงินสดจ่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน -                       -                        -                        
เงินสดรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ -                       0.16                      -                        
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ -                       -                        (2.55)                     
เงินสดรับขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15.27                   7.05                      98.30                    
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       -                        (0.20)                     
เงินสดรับขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.04                     1.31                      0.56                      
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.08)                    (7.29)                     (11.96)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (0.55)                    (1.21)                     (0.13)                     
เงินสดรับสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีไมใ่ช่เงินสด
   ท่ีเป็นหลกัประกนั 142.55                 -                        64.86                    

เงินสดจ่ายสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีไมใ่ช่เงินสด
   ท่ีเป็นหลกัประกนั -                       (105.07)                -                        

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 0.60                     1.43                      1.79                      
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน )กิจกรรมลงทุน 157.18                 (102.45)                156.52                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
   เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2.59)                    (461.33)                187.50                 

เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะสั้น -                       -                        8.50                      
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้น -                       (50.00)                  (83.50)                  
เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะยาว 40.00                   360.00                 -                        
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว (121.79)               (55.79)                  (154.63)                
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3.43)                    (7.30)                     (2.99)                     
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (20.13)                  (36.44)                  (39.39)                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน )กิจกรรมจดัหาเงิน (107.94)               (250.86)                (84.51)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (16.26)                  (28.30)                  (37.24)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 34.57                   62.87                    100.11                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 18.31                   34.57                    62.87                    

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

งบการเงนิรวม 

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.24           2.36            1.59           

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 1.04           1.06            0.82           

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 2.16           2.80            1.83           

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 168.81       130.48        198.98       

อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เทา่) 4.59           5.42            4.29           

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 79.51         67.38          85.04         

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 1.55           12.36          9.51           

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (7.84)          4.92            0.80           

อตัราก าไรสุทธิ (%) (8.14)          4.29            0.19           

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 75.85         451.02        (1,046.46)  

อตัราตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) (4.66)          3.12            0.12           

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.27)          2.09            0.07           

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (6.98)          4.67            0.17           

อตัราหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.42           0.51            0.42           

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผุถื้อหุ้น (เทา่) 0.43 0.49 0.65

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) -             -              -            

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 0.22           0.23            0.22           

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.0103)      0.0072        0.0003       

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -             -              -            

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) -             -              -             
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การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  เป็นกลุ่มบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรตำม
สญัญำบริกำรระยะยำวและสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้ง รวมทัง้กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อจ ำหน่ำยและกำรใหเ้ช่ำระยะ
สัน้และระยะยำว โดยกลุม่บรษัิทด ำเนินกิจกำรในนำมบรษัิทและบรษัิทยอ่ย รำยละเอียดดงันี  ้
 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ ทนุช ำระแลว้ บรษัิทถือหุน้รอ้ย
ละ 

บรษัิท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ใหบ้รกิำรตำมสญัญำบรกิำร
ระยะยำว สญัญำก่อสรำ้งและ
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

8,433,754,763 - 

บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท อิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั 
บรษัิท สยำมบำงกอก ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
จ ำกดั 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้ จ ำกดั 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้ จ ำกดั 
บรษัิท สจัจำ บำงแสน คอนโดมเินียม จ ำกดั 
บรษัิท บี อำร ์ก่อสรำ้ง จ ำกดั 

 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
ปัจจบุนัหยดุด ำเนินธุรกิจ 
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บรษัิทรว่ม 
บรษัิท ซนัเคน่-อีเอ็มซี จ ำกดั 
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ในปี 2564 บริษัทด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำรจำกผูว้่ำจำ้ง 4 รำยคือ 1) หน่วยงำนภำครฐัแห่งหนึ่ง เป็นโครงกำร
ก่อสรำ้งอำคำรอเนกประสงคโ์รงพยำบำลตำกสิน มูลค่ำงำนรวมประมำณ 1,950 ลำ้นบำท 2) มหำวิทยำลยัของรฐัแห่ง
หนึ่ง เป็นโครงกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์3 มูลค่ำงำนรวมประมำณ 370 ลำ้นบำท 3) 
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นโครงกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนและระบบสำธำรณูปโภคธุรกิจคำเฟ่อเมซอน มูลค่ำงำนรวม
ประมำณ 1,058 ล้ำนบำท 4) มหำวิทยำลัยของรัฐแห่งหนึ่ง เป็นโครงกำรก่อสรำ้งอำคำรเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยัฝ่ำยมธัยม มลูคำ่รวมประมำณ 448 ลำ้นบำท 

รวมทัง้กลุม่บริษัทยงัมีโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยอ์ีกหลำยโครงกำร อำทิเช่น 1) โครงกำร Urbitia Thonglor 
ตัง้อยู่ที่ ซอยสขุุมวิท 36 ลกัษณะเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ จ ำนวน 130 ยนูิต มูลค่ำขำยโครงกำรประมำณ 846 
ลำ้นบำท 2) โครงกำร Sea Side ตัง้อยู่ที่ หำดวอนนภำ บำงแสน ลกัษณะเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม 6 ชัน้ 2 ตึก จ ำนวน 
200 ยนูิต มลูค่ำขำยโครงกำรประมำณ 512 ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดใหล้กูคำ้ 3) โครงกำร 
Land Mark Mahachai ตัง้อยูท่ี่ มหำชยั จงัหวดัสมทุรสำคร ลกัษณะเป็นโครงกำรขำยสทิธิเช่ำช่วงอำคำรพำณิชย ์และ ให้
เช่ำพืน้ท่ีใน Community Mall มลูคำ่โครงกำรรวมประมำณ 1,200 ลำ้นบำท เป็นตน้ 
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ทัง้นีบ้รษัิทมีหนำ้ที่รำยงำนควำมคืบหนำ้เก่ียวกบัคดคีวำมและกำรติดตำมกำรเรยีกช ำระหนีค้ืน พรอ้มกบักำรสง่
งบกำรเงินทกุไตรมำส บรษัิทจงึขอรำยงำนควำมคืบหนำ้คดีควำม และกำรเรยีกช ำระหนีค้ืน ดงันี ้

1. รายงานความคืบหน้าคดีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้โครงการอเมริกัน ทาวน์ โครงการ
สยาม ธารามันตรา และโครงการเวนิสตะวันออก แก่บริษัท สยามแกรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด 

ตำมที่ บริษัทจ่ำยเงินค่ำซือ้ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งของโครงกำรอเมริกนั ทำวน ์โครงกำรสยำมธำรำมนัตรำ และ
โครงกำรเวนิสตะวนัออก จำกบริษัท สยำม แกรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกัด โดยบนัทึกบญัชีไวเ้ป็น “เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซือ้
โครงกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อพฒันำ” มูลค่ำรวม 466.34 ลำ้นบำท และเมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2558 บริษัทไดถู้กบริษัท 
สยำมแกรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกัด (“โจทก”์) และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกัด (“โจทก์
รว่ม”) ฟอ้งศำลแพง่ตำมคดี หมำยเลขด ำที่ พ2206/2558  

ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยำนโจทก์นัดแรก โจทก์ได้แถลงต่อศำลว่ำ เมื่อวันที่ 27 
กนัยำยน 2560 โจทกถ์กูเจำ้หนีร้ำยหนึง่รอ้งตอ่ศำลลม้ละลำยกลำง ต่อมำเมื่อวนัท่ี 30 ตลุำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำง
มีค ำพิพำกษำยกค ำรอ้งขอใหฟ้ื้นฟกิูจกำรของลกูหนี ้(โจทก)์  โจทกข์อถอนฟอ้งเพื่อฟ้องใหม ่แตศ่ำลไม่อนญุำต ตอ่มำเมื่อ
ถึงก ำหนดนดัสืบพยำนโจทกแ์ละจ ำเลย มีบุคคล (ผูร้อ้งสอด) ท่ีอำ้งว่ำเป็นผูซ้ือ้ที่ดินในโครงกำรของโจทก ์ยื่นค ำ รอ้งสอด
ขอใหโ้อนที่ดินพิพำทใหแ้ก่ตน ศำลชัน้ตน้ยื่นค ำรอ้งสอดไปใหศ้ำลอทุธรณพ์ิจำรณำ แต่ศำลอทุธรณย์ืนค ำพิพำกษำศำล
ชัน้ตน้ ศำลชัน้ตน้จึงก ำหนดนดัสืบพยำนโจทก ์โจทกร์ว่ม และพยำนจ ำเลย วนัที่ 23 มิถุนำยน 2564 และนดัสืบพยำน
จ ำเลย วนัที่ 25 มิถุนำยน 2564 ต่อมำเกิดกำรแพร่ระบำดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ระลอกใหม่ ศำลจึงเลื่อนนัด
พิจำรณำคดีออกไป โดยขณะนีย้งัไม่มีกำรนดัใหมแ่ละอยูร่ะหวำ่งศำลประสำนนดัสบืพยำนโจทก ์โจทกร์ว่ม และจ ำเลยกบั
คูค่วำมทกุฝ่ำย 

แมว้่ำโจทกจ์ะถกูศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งไม่อนญุำตใหฟ้ื้นฟูกิจกำร แต่เหตกุำรณแ์ละสถำนกำรณท์ัง้หมดที่
ไดก้ล่ำวไวใ้นขำ้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงสงูที่จะไม่ไดร้บัช ำระหนีจ้ำกลกูหนี ้และฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถ
คำดกำรณไ์ดว้ำ่จะสำมำรถติดตำมหนีค้ืนไดเ้มื่อใด รวมถึงทรพัยส์ินในคดีสว่นหนึ่งไดถ้กูโอนกรรมสิทธ์ิไปใหบ้คุคลท่ีสำม
แลว้ ปัจจยัที่กลำ่วมำสง่ผลทำงลบในกำรพิจำรณำถงึควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนภำระหนีท้ี่บรษัิทเรยีกรอ้งจำกโจทก์
เป็นอย่ำงมำก ดงันัน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทจึงพิจำรณำบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของบญัชี 
“เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่ซือ้โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อพฒันำ” ทัง้จ ำนวน 
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2. รายงานการรับช าระเงนิจากการขายเงนิลงทุนจ านวน 590 ล้านบาท  

ตำมที่ เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 บรษัิทเขำ้ท ำสญัญำจะซือ้จะขำยหุน้และสทิธิเรยีกรอ้งในเงินใหกู้ย้ืมที่บรษัิทมี
ตอ่ บรษัิท  รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ,บรษัิทสจัจำ บำงแสน คอนโดมิเนียม จ ำกดั และ บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 590,000,000 บำท รำยละเอยีดตำมที่แจง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ไปแลว้นัน้     
                                 

โดยที่ ผูจ้ะซือ้ตกลงช ำระเงินคำ่ซือ้หุน้และคำ่รบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในเงินใหกู้ย้ืม ใหแ้ก่บรษัิทเป็นงวดๆดงัตอ่ไปนี ้

- งวดแรก ช ำระในวนัท ำสญัญำ เป็นเงิน 15,000,000 บำท (ไดร้บัแลว้เมื่อ วนัท่ี 5 เมษำยน 2562) 
- งวดที่ 2 ช ำระในวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 เป็นเงิน 15,000,000 บำท 
- งวดที่ 3 ช ำระภำยในวนัท่ี 20 มถินุำยน 2562 เป็นเงิน 118,000,000 บำท 
- สว่นท่ีเหลอื 442,000,000 บำท ช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน เดือนละไมน่อ้ยกวำ่ 36,840,000 บำท เริม่

ตัง้แตว่นัท่ี 5 กรกฎำคม 2562 เป็นตน้ไป และบรษัิทจะโอนหุน้ท่ีถืออยูใ่นบรษัิทยอ่ยดงักลำ่วทัง้ 3 แหง่ ใหก้บั
ผูจ้ะซือ้คืน เมื่อไดร้บัช ำระเงินครบถว้น 

ปี 2562 บรษัิทไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้ 2 งวด จ ำนวน 30  ลำ้นบำท   

ปี 2563 ผูจ้ะซือ้คืนกิจกำรไดช้ ำระเงินอีกเป็นเช็คลงวนัท่ีลว่งหนำ้ 2 ฉบบั จ ำนวน 310  ลำ้น แตเ่ช็คลงวนัท่ี
ลว่งหนำ้ดงักลำ่วไมส่ำมำรถขึน้เงินได ้บรษัิทจึงใชส้ทิธ์ิรบิเงินมดัจ ำดงักลำ่วและรบัรูเ้ป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็ ตำมขอ้ก ำหนดสญัญำจะซือ้จะขำยหุน้สำมญั ค ำพิพำกษำตำมยอม คดีหมำยเลขแดงที่ พ.957/2562 ลงวนัท่ี 5 
เมษำยน 2562 และสญัญำประนีประนอมยอมควำม อีกทัง้บรษัิทไดใ้ชส้ทิธ์ิบงัคบัคดีและศำลไดอ้อกหมำยบงัคบัคดีผูจ้ะ
ซือ้คืนกิจกำรตำมหมำยบงัคบัคด ีลงวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดยีดึทรพัยส์นิบำงสว่นของ
ผูจ้ะซือ้คืนกิจกำรบำงคนแลว้ เพือ่น ำออกขำยทอดตลำด และน ำเงินมำช ำระคำ่เสยีหำยดงักลำ่วตอ่ไป  

3. รายงานความคืบหน้าการเรียกคืนเงินมัดจ า หรือด าเนินการเพื่อให้ได้รับการโอน
กรรมสิทธิ และเรียกคืนลูกหนี ้ 

3.1 ลูกหนี ้บจก.สยาม แกรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จ านวน 16.81 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บรษัิทมีลกูหนีค้ำ้งคำ่โอนเงินกำรขำยโครงกำรคือบจก.สยำม แกรนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้
รวมจ ำนวน 16.81 ลำ้นบำทโดยบรษัิทไดร้วมยอดคงคำ้งจ ำนวน 14.40 ลำ้นบำท อยูใ่นคำ่เสยีหำยที่ฟอ้งแยง้เพื่อเรยีกรอ้ง
ควำมเสยีหำยจำกผูข้ำยในคดีหมำยเลขด ำที่ พ2206/2558 ซึง่อยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลชัน้ตน้ สว่นยอดลกูหนีท้ี่
เพิ่มขึน้จ ำนวน  2.41 ลำ้นบำท ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคดีนัน้ บรษัิทจะพจิำรณำด ำเนินกำรเรยีกรอ้งหลงัจำกผลกำรพิจำรณำคดี
หลกัตำมรำยงำนควำมคืบหนำ้ขอ้ 1 ของศำลแลว้เสรจ็ โดยบรษัิทมีกำรตัง้คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้
ไวท้ัง้สิน้จ ำนวน 16.81 ลำ้นบำท ตัง้แตง่บกำรเงินสิน้สดุปี 2559 แลว้ ควำมคืบหนำ้ของคดีเป็นไปตำมรำยงำนควำม
คืบหนำ้ขอ้ 1 
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3.2 ความคืบหน้าการเรียกช าระคืน ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน และโครงการ
หยุดชะงัก 

ควำมคืบหนำ้คดคีวำม บรษัิทแอลไนน ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (จ ำเลย) เป็นเจำ้ของโครงกำรบลรูอ็ค หวัหิน เป็น
โครงกำรคอนโดมิเนยีมเพื่อขำย ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์โดยท ำสญัญำวำ่จำ้งใหบ้รษัิทเป็นผูก้่อสรำ้ง
งำนสถำปัตยกรรมและงำนระบบประกอบอำคำร มลูคำ่รวม 436.50 ลำ้นบำท ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 23 สงิหำคม 2559 บรษัิทได้
ด ำเนินดคีฟอ้งรอ้ง ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ พ1523/2559 ดว้ยขอ้หำผิดสญัญำวำ่จำ้งมลูหนี ้24.62 ลำ้นบำท เนื่องจำก
จ ำเลยผดินดัช ำระคำ่ก่อสรำ้งงวดสดุทำ้ยตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวำคม 2558 โดยบรษัิทฟอ้งรอ้งใหจ้ ำเลยช ำระคำ่กอ่สรำ้งงวด
สดุทำ้ยจ ำนวน 4.39 ลำ้นบำท พรอ้มคำ่ปรบัจ ำนวน 0.44 ลำ้นบำท และใหค้ืนเงินประกนัผลงำนท่ีจ ำเลยหกัไวใ้หแ้ก่บรษัิท
จ ำนวน 19.10 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้จ ำนวน 0.69 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินท่ีบรษัิทเรยีกรอ้งทัง้สิน้ 24.62 ลำ้นบำท  

ควำมคืบหนำ้ในปัจจบุนั ศำลอทุธรณม์ีค  ำพิพำกษำใหบ้รษัิท แอลไนน ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (จ ำเลย) ช ำระเงิน
ใหแ้ก่บรษัิทฯ(โจทก)์รวมจ ำนวน 23,491,575.40 บำท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี อยูร่ะหวำ่งบงัคบัคดี 

 ในปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,463.63 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 161.87 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.43 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นรำยไดจ้ำกสองสำยงำนหลกัในกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ สำยงำนก่อสรำ้งทั่วไป และสำยงำนก่อสรำ้งงำนระบบประกอบอำคำร นอกจำกนีย้งัมีรำยไดจ้ำกสำยงำน
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมที่ปรกึษำโครงกำร รำยไดค้ำ่เช่ำและคำ่บรกิำรสทิธิกำรเช่ำ และรำยไดด้อกเบีย้
รบั อีกสว่นหนึง่ดว้ย โดยมี รำยละเอียด ดงันี ้

 
รายได้จากการด าเนินงาน  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,101.12 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 362.33 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 24.76 จำกปี 2563 ซึ่งมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,463.45 ลำ้นบำท 
เป็นผลมำจำกกำรลดลงของกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย ์และค่าเช่าและค่าบริการ 
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนรับเหมำก่อสรำ้ง ขำยอสงัหำริมทรพัย ์และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมเท่ำกับ  
1,048 .10 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 95.19 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม โดยต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำง ขำย
อสงัหำริมทรพัย ์และค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรวมลดลงจ ำนวน 187.37 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 15.17 จำกปี 2563 ซึ่งมี
ตน้ทนุรบัเหมำก่อสรำ้ง ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์และคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรรวมจ ำนวน 1,235.48 ลำ้นบำท   
 
 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวมของปี 2564 เท่ำกบั 139.37 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 12.66 ของ
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม โดยตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมลดลง จ ำนวน 16.55 ลำ้นบำท 
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หรอืลดลงรอ้ยละ 10.61 จำกปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยจ ำนวน 11.52 ลำ้น
บำท และมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลดลงจ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท   

 
ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทำงกำรเงินรวมในปี 2564 เท่ำกับ 2.57 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2563 จ ำนวน 2.20 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 
46.13 เนื่องจำกบรษัิทมีกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  

 
ก าไรสุทธิ 
ผลประกอบกำรของปี 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยบนัทกึขำดทนุสทุธิเทำ่กับ 86.61 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำขำดทนุสทุธิรอ้ย
ละ 7.87 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสทุธิ ลดลงจำกปี 2563 จ ำนวน 147.14 ลำ้นบำท  
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์
 สนิทรพัยร์วมของกลุม่บรษัิทฯสิน้ปี 2564 มีมลูค่ำ  2,648.78 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 247.26 ลำ้นบำท 
หรือลดลงรอ้ยละ 8.54 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลง ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด 142.56 ลำ้น
บำท และลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 78.78 ลำ้นบำท รวมถึงสนิคำ้คงเหลอืที่ลดลง 57.40 ลำ้นบำท  
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  
 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เป็นจ ำนวน 18.31 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 16.27 
ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่มำจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมจดัหำเงิน ในขณะ
ที่ มีกำรเพิ่มขึน้ จำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 
 

ลูกหนีก้ารคา้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้สทุธิจ ำนวน 27.37 ลำ้นบำท ลดลง  71.03 ลำ้นบำท 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน ตำมตำรำงแสดงอำยลุกูหนีด้งันี ้
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รายการ งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

2564 2563 
ลกูหนีก้ำรคำ้บคุคลหรอืกิจกำรอื่น : 
-ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 
-เกินก ำหนดช ำระ 
     ไมเ่กิน 3 เดือน 
     ตัง้แต ่3 เดือน ถึง 6 เดือน 
     ตัง้แต ่6 เดือน ถึง 12 เดือน 
     เกิน 12 เดือนขึน้ไป 
               รวม 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้บคุคลหรอืกิจกำรอื่น 

 
22.40 

 
4.97 

- 
0.02 
9.03 
36.42 
(9.05) 
27.37 

 
98.12 

 
0.15 
0.14 
0.17 
8.72 
107.30 
(8.90) 
98.40 

 
 โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญรวมจ ำนวน 9.05 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน
จ ำนวน 0.15 ลำ้นบำท มำจำกกำรตัง้คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกโครงกำรแลนมำรค์มหำชยั ที่มี
หนีค้ำ้งเกิน 1 ปี ทัง้จ ำนวน ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯไดม้ีกำรติดตำมลกูคำ้ที่มียอดหนีค้ำ้งช ำระอย่ำงใกลชิ้ด นอกจำกนีเ้พื่อลด
ควำมเสีย่งในกำรเรยีกเก็บเงิน ทำงกลุม่บรษัิทฯ จึงมีนโยบำยในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูคำ้อยำ่ง
ละเอียดก่อนกำรพิจำรณำรบังำนจำกลกูคำ้แตล่ะรำย  
 
สนิทรพัยท์ีเ่กิดจากสญัญาหมนุเวยีน (รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ และลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานจากลูกคา้)  

รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2564 มีจ ำนวน 477.01 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกของปี 2563 
จ ำนวน 107.22 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.99 ซึ่งรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระที่แสดงนีส้ว่นใหญ่เป็นของโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร  สว่นรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระของโครงกำรที่หยดุชะงกัมำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไป ไดม้ีกำรตัง้ค่ำเผ่ือผล
ขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ไวท้ัง้หมดแลว้จ ำนวน 7.51 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนจำกลกูคำ้สทุธิของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2564 มีจ ำนวน 19.49 ลำ้นบำท ลดลง
จำกของปี 2563 จ ำนวน 12.87 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.77 สว่นใหญ่มำจำกลกูหนีเ้งินประกนัผลงำน โครงกำรบ
จก.ไอ.พี.เนเชอรลั โปรดกัส ์(IFIF) ที่ลดลง 24.74 ลำ้นบำท ในขณะที่เพิ่มขึน้จำก ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำน โครงกำรอำคำร
อเนกประสงค ์โรงพยำบำลตำกสิน 11.86 ลำ้นบำท โดยมีค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหนีเ้งิน
ประกนัผลงำนจ ำนวน 22.11 ลำ้นบำท  
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รายการสนิคา้คงเหลอื 
วสัดกุ่อสรำ้งคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี  2564 มีจ ำนวน 14.75 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกของปี 2563 จ ำนวน 

8.56 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 138.49 เกิดจำกวสัดุก่อสรำ้งที่มีรำคำผนัผวน บริษัทจึงไดม้ีกำรสั่งซือ้เพื่อกักตุนไว้
บำงส่วน นอกจำกนีย้งัมีอปุกรณ์ตกแต่งประเภทเฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรติดตัง้ และส่งมอบงำน
ใหแ้ก่ลกูคำ้   

 
ตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรพัยข์องกลุม่บริษัทฯ ณ สิน้ปี  2564  มีจ ำนวน 645.96 ลำ้นบำท ลดลงจำกของปี 2563 

จ ำนวน 65.96 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 9.27 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรขำยโครงกำรหอ้งชดุพกัอำศยั 
 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 กลุม่บรษัิทมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ณ 31 ธันวำคม 2564 รวมจ ำนวน 139.57 ลำ้นบำท ลดลงจำกของปี 2563 
จ ำนวน 24.34 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.85 โดยมีรำยกำรที่ลดลงไดแ้ก่ ยำนพำหนะ เป็นตน้ และลดลงจำกกำรตดั
คำ่เสือ่มรำคำสะสม 
 

หนีสิ้น 
หนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2564 มีจ ำนวน 790.40 ลำ้นบำท ลดลงจำกของปี 2563 จ ำนวน 165.43 

ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 17.31 สว่นใหญ่มำจำกกำรลดลงจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว 81.35 ลำ้นบำท รวมถึง
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจ ำนวน 53.08 ลำ้นบำท  ทัง้นีปั้จจบุนั บรษัิทฯยงัมีควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนีแ้ละปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมของสถำบนักำรเงิน รวมทัง้ยงัมีควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุอื่นๆ เพิ่มเติมใน
กำรด ำเนินกิจกำรและขยำยธุรกิจตอ่ไป   
 

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือของบัญชีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นสุทธิ จ ำนวน 201.77 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกของปี 2563 จ ำนวน 53.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.83 ซึ่งมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของเจำ้หนี ้
กำรคำ้-บคุคลหรอืกิจกำรอื่นและคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งจ่ำย จ ำนวน 8.92 ลำ้นบำท ซึ่งมี
ยอดเทำ่กบัปี 2563  
 

เงนิกูย้มืระยะยาว 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยำว จ ำนวน 223.34 ลำ้นบำท ลดลงจำกของปี 2563 
จ ำนวน 81.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.70 แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 
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204.26 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมระยะยำวเกินหนึ่งปีจ ำนวน 19.08 ลำ้นบำท เกิดจำกกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
แหง่หนึง่ส  ำหรบังำนรบัเหมำก่อสรำ้ง 2 โครงกำร 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 8,433.75 ล้ำนบำท ใน

ขณะเดียวกนั กลุม่บรษัิทฯมีผลประกอบกำรประจ ำปี 2564 ขำดทนุจ ำนวน 85.71 ลำ้นบำท (สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท
ใหญ่) ท ำใหม้ียอดขำดทนุสะสมเพิ่มขึน้ ซึง่มีจ ำนวน 2,320.82 ลำ้นบำท และท ำใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 
ลดลงเหลอืจ ำนวน 1,987.41 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นมลูคำ่ทำงบญัชีเทำ่กบั 0.22 บำทตอ่หุน้  
 

กระแสเงนิสด และสภาพคล่อง 
 ในปี 2564 กลุม่บรษัิทฯมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด ำเนินงำน
ลดลงจ ำนวน 37.46 ลำ้นบำท และมีกำรเงินสดจ่ำยส ำหรบัสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำหมนุเวียนจ ำนวน 96.12 ลำ้นบำท 
ท ำใหม้ีเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 65.50 ลำ้นบำท และเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
จ ำนวน 107.94 ลำ้นบำท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน 157.18 ลำ้นบำท ท ำใหเ้งินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลงสทุธิจ ำนวน 16.27 ลำ้นบำท  และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดคงเหลือ
จ ำนวน 18.31 ลำ้นบำท  
 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯมีแนวทำงในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อน ำมำใชร้กัษำสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำน
ภำยในองคก์รและรองรบัโอกำสในกำรขยำยกิจกำรใหม้ีเพียงพอ นอกจำกจะมีเงินทุนหมนุเวียนจำกกำรด ำเนินงำนแลว้ 
ยงัคงมีแหลง่เงินทนุจำกสถำบนักำรเงิน และกำรระดมทนุโดยผำ่นตลำดหลกัทรพัยอ์ีกทำงหนึง่ดว้ย  

แหล่งทีม่าของเงนิทุน  
รายการ งบการเงนิรวม 

2564 2563 2562 
ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

หนีส้นิหมนุเวียน 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

552.36 
238.04 

20.85 
8.99 

551.99 
403.84 

19.06 
13.94 

1,001.81 
229.08 

32.21 
7.36 

รวมหนีส้นิ 790.40 29.84 955.83 33.00 1,230.89 39.57 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,858.38 70.16 1,940.20 67.00 1,879.66 60.43 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 2,648.78 100.00 2,896.03 100.00 3,110.55 100.00 
 
 จำกตำรำงขำ้งตน้จะเห็นไดว้่ำส ำหรบัปี 2564 แหลง่เงินทนุของกลุม่บรษัิทฯมำจำกสว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 70.16 
และมำจำกหนีส้ินรอ้ยละ 29.84 เนื่องจำกลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งินทนุเป็นจ ำนวนมำกเพื่อซือ้
วสัดอุปุกรณก์ำรก่อสรำ้ง กำรจ่ำยคำ่จำ้งเหมำและคำ่แรงงำนก่อสรำ้งโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสง่มอบใหก้บัลกูคำ้ ลกัษณะของ
เงินทุนสว่นมำกจึงอยู่ในรูปของสินเช่ือที่ไดร้บัจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้  เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ ตน้ทุนงำนก่อสรำ้งที่ยงัไม่ได้
เรยีกเก็บ และเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรบัปี 2564 กลุม่บริษัทฯมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสินทรพัยร์วมเท่ำกบั 
0.30 เท่ำ และอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.43 เท่ำ ซึ่งนบัวำ่อตัรำกำรใชเ้งินกูย้ืมในกำรด ำเนินกิจกำรอยู่



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 

การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 
                          56 

  

ในเกณฑท์ี่เหมำะสม ท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯมีโอกำสในกำรขอสนิเช่ือสถำบนักำรเงินเพื่อน ำมำใชใ้นกำรขยำยธุรกิจใหเ้จรญิเติบ
ไดใ้นอนำคต 
 

ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 
1) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมใบสั่งซือ้ วสัดุก่อสรำ้ง และกำรบริกำรตำม

สญัญำรบัเหมำเป็นจ ำนวนเงินรวม 134.19 ลำ้นบำท  
2) ภำระผกูพนัภำยใตส้ญัญำใหเ้ช่ำ  
กลุม่บริษัทฯมีจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำใหเ้ช่ำด ำเนินงำนจำกสญัญำเช่ำระยะยำวหลำยฉบบั 

เพื่อเช่ำที่ท  ำกำรรวมทั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ส ำนักงำนและยำนพำหนะ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่จะต้อง
ก่อใหเ้กิดรำยจ่ำยในอนำคตส ำหรบัระยะเวลำแตล่ะช่วงดงันี ้

  (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินบรษัิทและบรษัิทรว่ม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2564           2563 
ระยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี 5,443         7,032 
ระยะเวลำตัง้แต ่1-5 ปี 304         1,484 

รวม 5,747          8,516 

หนังสือค า้ประกัน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่บรษัิทมีหนงัสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยสถำบนักำรเงิน ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำง

ปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจโดยมียอดคงเหลอืจ ำนวน 492.74 ลำ้นบำท หนงัสือค ำ้ประกนัดงักลำ่วค ำ้ประกนัโดย กำร
จดจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง ตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์เงินฝำกสถำบนักำรเงินของบรษัิท เงินฝำกของผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และอำคำรชุดกรรมสิทธ์ิของบริษัท ร่วมกับกรรมกำรท่ำนหนึ่ง และโอนสิทธ์ิกำรรบัเงินค่ำงำนให้
ธนำคำรเป็นประกนั 
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 ปัจจัยที่จะมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ คือ ควำมผนัผวนของรำคำวสัดุ
ก่อสรำ้ง กำรขำดแคลนแรงงำนก่อสรำ้ง ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบำยของภำครฐับำล เป็นตน้  
 รำคำวสัดกุ่อสรำ้งมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทนุกำรก่อสรำ้งของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพำะสินคำ้ประเภท เหล็ก ปูน 
คอนกรตี สำยไฟ ซึง่เป็นวสัดหุลกัที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง อยำ่งไรก็ตำม กลุม่บรษัิทฯ จะท ำกำรติดตำมภำวะรำคำวสัดกุ่อสรำ้ง
อยำ่งใกลชิ้ดเพื่อประโยชนใ์นกำรวำงแผนงำนกำรจดัซือ้ใหม้ีประสทิธิภำพ เพื่อควบคมุตน้ทนุใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำยที่วำง
ไวใ้นแตล่ะโครงกำร 
 จำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งของกลุ่มบริษัทฯที่ผ่ำนมำ ท ำใหเ้กิด
ปัญหำงำนก่อสรำ้งลำ่ชำ้และไมส่ำมำรถสง่มอบงำนไดท้นัตำมก ำหนด อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บรษัิทฯไดต้ระหนกัถึงปัจจยัเสีย่ง
นีแ้ละไดเ้ตรียมแผนกำรจดัหำแรงงำนต่ำงชำติบำงสว่นเขำ้มำทดแทน ซึ่งจะท ำใหต้น้ทุนในสว่นของค่ำจำ้งแรงงำนต ่ำลง 
และสำมำรถช่วยบรรเทำปัญหำขำดแคลนแรงงำนมิใหม้ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯได ้  
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ภำวะเศรษฐกิจและนโยบำยของภำครฐับำลของประเทศถือได้ว่ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  หำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนม้ดีขึน้ กำรลงทุนมีกำรขยำยตวัทัง้ในภำครฐัและ
ภำคเอกชน จะสง่ผลใหป้รมิำณงำนของกลุม่บรษัิทฯเพิ่มขึน้  อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำในกลุม่อำเซียน (AEC) 
และกำรเปิดกำรลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ที่ภำครฐับำลใหก้ำรสนบัสนุนอยู่น่ำจะสง่ผลดีต่อบริษัทฯ ท ำใหเ้กิดกำร
ขยำยตวัทำงดำ้นกำรคำ้ขำยภำยในประเทศของสว่นอตุสำหกรรม เช่น รถยนต,์ กำรทอ่งเที่ยว เป็นตน้ และเป็นแนวโนม้ที่ดี
ที่จะท ำใหเ้กิดกำรขยำยกำรลงทนุจำกประเทศในกลุม่อำเซียนเขำ้มำยงัประเทศไทย ท ำใหม้ีโอกำสขยำยกำรลงทนุหรือรบั
งำนในกลุม่อำเซียนไดม้ำกขึน้ ซึ่งบริษัทฯคำดว่ำจะไดร้บังำนดำ้นกำรก่อสรำ้งเพิ่มขึน้จำกกำรสง่เสริมกำรคำ้เสรีของทำง
ภำครฐับำล นอกจำกนีค้วำมตอ้งกำรท่ีอยู่อำศยัของผูท้ี่ตอ้งกำรเขำ้มำลงทุนในประเทศไทยเองก็จะเป็นลกูคำ้อีกกลุม่หนึ่ง
ของสว่นงำนพฒันำอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษัิทฯ  

ส ำหรบัปัจจยัทำงกำรเมือง อำจสง่ผลใหเ้กิดควำมไมแ่นน่อนตอ่แผนกำรลงทนุขนำดใหญ่ในโครงสรำ้งพืน้ฐำนของ
ประเทศ รวมถึงผลกระทบต่อแผนกำรลงทุนของภำคเอกชน ย่อมจะส่งผลลบต่อภำคธุรกิจกำรก่ อสรำ้ง และส่วนงำน
พฒันำอสงัหำริมทรพัยข์องบริษัทฯอย่ำงเลีย่งไม่ได ้ อยำ่งไรก็ตำม กลุม่บรษัิทฯไดป้รบักลยทุธโ์ดยมีเปำ้หมำยเพิ่มสดัสว่น
กำรรบังำนในภำคเอกชนที่มีควำมเสี่ยงต ่ำ  มีระยะเวลำก่อสรำ้งไม่นำนเกินไป และมีอตัรำก ำไรที่ดี ซึ่งจะท ำใหผ้ลกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯไดร้บัผลกระทบไมม่ำกกบัปัจจยัเสีย่งดงักลำ่ว ส ำหรบัแผนงำนในอนำคตทำงบรษัิทฯ ยงัคงเนน้
กำรรบังำนก่อสรำ้งที่มีผลก ำไรเหมำะสม เช่นงำนรบัเหมำกำรก่อสรำ้งโรงงำน และอำคำรในกลุม่ low rise โดยค ำนึงถึง
ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเงินของผูว้ำ่จำ้ง  
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5.  ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส ำคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือยอ่ :     EMC 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : 140/66-67 อำคำรไอทีเอฟทำวเวอร ์ชั้น 28-30  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์       

เขตบำงรกั  กรุงเทพมหำนคร 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำบรกิำรระยะยำว สญัญำ

ก่อสรำ้งและกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107538000321 
โทรศพัท ์ : 02-615-6100 
โทรสำร : 02-615-6128-30 
Website : www.emc.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 12,650,632,144 บำท 
ทนุเรยีกช ำระแลว้ : 8,433,754,763 บำท 
มลูคำ่ที่ตรำไว ้ : 1 บำท ตอ่หุน้ 
รอบระยะเวลำบญัชี :     มกรำคม – 31 ธนัวำคม 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์
บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสำร 02-654-5427 Call Center 02-229-2888 Website : www.tsd.co.th   
 
ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นำงสวุิมล  กฤตยำเกียรณ ์                 2982 
2.  นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรญัรตัน ์                5599 
3.  นำยจมุพฎ  ไพรรตันำกร                 7645 
4.  นำยนพฤกษ์  พิษณวุงษ์                 7764 
5. นำงสำวสภุำภรณ ์ มั่งจิตร                8125 
6. นำยวิโรจน ์ สจัจธรรมนกุลุ    5128 

 
 
 
 
 

http://www.emc.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอรเ์นชั่นแนล  จ ำกัด 
316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร  10110 
โทรศพัท ์ 02-259-5300 
โทรสำร   02-260-1553 
www.diaaudit.com 

ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย 
ส ำนกังำน กฎหมำยสำธิต บิซเินส จ ำกดั 
59  ซอยรตันำธิเบศร ์28 แยก 2  ต ำบลบำงกระสอ  อ ำเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000 
บรษัิท ส ำนกังำนกฎหมำยเอเชีย แอทเทอรน์ี่ จ ำกดั 
339/1 อำคำรเดอะสปิรติ คอนโด ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 โทรศพัท ์089-
026-5484 
ส ำนกังำนทนำยควำมพลงันติ ิ
440 ถนนรตันำธิเบศน ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์090-961-9107   
ส ำนกังำนกฎหมำย ปรชีำและเพือ่น ทนำยควำม 
44/109 หมุ ่8 ซอยรำมอินทรำ 63/1 ถนนรำมอินทรำ แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230 โทรศพัท ์02-945-
9482-5  โทรสำร 02-946-5191 
R&K Legal Consultant 
69 ซอยภำษี 2 ถนนเอกมยั เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศพัท ์092-832-0199   
ส ำนกังำนกฎหมำยสยำม แอนด ์ดีเทคทีฟ  
119/99 ต ำบลบำงรกัพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110 โทรศพัท ์089-788-0351  โทรสำร 02-834-2669 
 
5.2  ข้อมูลส ำคัญอืน่ 
- ไมม่ี – 
 
5.3  ข้อพิพำททำงกฎหมำย 
 
5.3.1   บริษัทถกูฟ้องรอ้งจำกผูจ้ะขำย (โจทก)์ เมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2558 บริษัทไดถ้กูบรษัิท สยำม แกรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้
จ ำกดั (“โจทก”์) และผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท สยำมบำงกอก ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั (โจทกร์ว่ม) ฟ้องศำลแพง่ตำมคดีหมำยเลข
ด ำที่ พ.2206/2558 เพื่อใหบ้ริษัท 1) ส่งมอบเอกสำรตน้ฉบับสญัญำจ ำนองฉบับผูร้บัจ ำนองลงวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 
เอกสำรยินยอมใหไ้ถ่ถอนจ ำนองจำกธนำคำรในประเทศแหง่หนึ่ง ตน้ฉบบัโฉนดที่ดินที่ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอบำ้นบึง จงัหวดัชลบรุ ี
รวม 20 แปลง พรอ้มเอกสำรหนงัสือชุดมอบอ ำนำจโอนที่ดินของโจทก ์2) ช ำระเงินจ ำนวน 500,000 บำท แก่โจทก ์พรอ้ม
ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5    ต่อปี ของเงินตน้ดังกล่ำว นับจำกวันฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำว
ครบถว้น และ 3) ช ำระค่ำเสียหำยต่อเนื่องเป็นรำยเดือนๆละ 1.3 ลำ้นบำท นบัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำบริษัทจะคืน
โฉนดแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่โจทกไ์ด ้ ต่อมำเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2558 บริษัทไดใ้หก้ำรต่อศำลและฟ้องแยง้ต่อศำลแพง่ตำม
คดีดงักลำ่ว เพื่อ (1) ใหโ้จทกแ์ละโจทก์รว่มโอนกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดินตำมสญัญำจะซือ้จะขำยทรพัยส์ินโครงกำรสยำม

http://www.diaaudit.com/
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ธำรำมนัตรำ (65 แปลง) โครงกำรเวนิสตะวนัออก  (6 แปลง) และโครงกำรอเมริกนัทำวน ์(151 แปลง) (2) หำกโจทกห์รือ
โจทกร์ว่มไม่สำมำรถด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแ้ก่บริษัทตำมขอ้ (1) ครบถว้น ใหโ้จทกแ์ละโจทก์รว่มจ่ำยคืนเงินที่
บรษัิทช ำระไปแลว้จ ำนวนเงิน 521.62 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษัิท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินตน้จ ำนวนเงิน 
515.81 ลำ้นบำท นบัจำกวนัฟ้องแยง้เป็นตน้ไปจนกว่ำโจทกแ์ละโจทก์รว่มจะช ำระใหแ้ก่บริษัทเสร็จสิน้ และ (3) ใหโ้จทก์
และโจทกร์ว่มช ำระเงินค่ำเสียหำยจ ำนวนเงิน 751.36 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษัท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินตน้จ ำนวนเงิน 743 ลำ้นบำท นบัจำกวนัฟ้องแยง้เป็นตน้ไปจนกวำ่โจทกแ์ละโจทก์รว่มจะช ำระใหแ้ก่บริษัทเสรจ็สิน้ ผล
ในที่สดุของเรือ่งเหลำ่นีย้งัไม่สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจบุนั บรษัิทบนัทึกเงินที่จ่ำยซือ้โครงกำรดงักลำ่วและตน้ทนุค่ำก่อสรำ้ง
เพิ่มเติมในโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวนเงินรวม  466.34 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ “เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้โครงกำร
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อพฒันำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
2564 
 
 ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2558 บรษัิทไดใ้หก้ำรตอ่ศำลและฟอ้งแยง้ตอ่ศำลแพง่ตำมคดีดงักลำ่วเพื่อ 
 ก) ใหโ้จทกแ์ละโจทกร์ว่มโอนกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดินตำมสญัญำจะซือ้จะขำยทรพัยส์ินโครงกำรสยำม ธำรำมนั
ตรำ (65 แปลง) โครงกำรเวนิสตะวนัออก (6 แปลง) และโครงกำรอเมรกินั ทำวน ์(151 แปลง)   
 ข) หำกโจทกห์รอืโจทกร์ว่มไมส่ำมำรถด ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินใหแ้ก่บรษัิทตำมขอ้ ก) ครบถว้น ใหโ้จทกแ์ละ
โจทกร์ว่ม จ่ำยคืนเงินที่บรษัิทช ำระไปแลว้ จ ำนวนเงิน 521.62 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษัิท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี ของเงินตน้ จ ำนวนเงิน 515.81 ลำ้นบำท นบัจำกวนัฟ้องแยง้เป็นตน้ไปจนกว่ำโจทกแ์ละโจทกร์่วมจะช ำระใหแ้ก่บริษัท
เสรจ็สิน้  
 ค) ใหโ้จทกแ์ละโจทกร์ว่มช ำระเงินคำ่เสียหำย จ ำนวนเงิน 751.36 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษัิท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำ
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ จ ำนวนเงิน 743 ลำ้นบำท นบัจำกวนัฟ้องแยง้เป็นตน้ไปจนกว่ำโจทกแ์ละโจทกร์ว่มจะช ำระ
ใหแ้ก่บรษัิทเสรจ็สิน้ 
 ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยำนโจทก์นัดแรก โจทก์ได้แถลงต่อศำลว่ำ เมื่อวันที่ 27 
กนัยำยน 2560 โจทกถ์กูเจำ้หนีร้ำยหนึ่งรอ้งตอ่ศำลลม้ละลำยกลำง ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 30 ตลุำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำง
มีค ำพิพำกษำยกค ำรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกิจกำรของลกูหนี ้(โจทก)์  โจทกข์อถอนฟอ้งเพื่อฟ้องใหม ่แตศ่ำลไม่อนญุำต ตอ่มำเมื่อ
ถึงก ำหนดนดัสืบพยำนโจทกแ์ละจ ำเลย มีบุคคล (ผูร้อ้งสอด) ท่ีอำ้งว่ำเป็นผูซ้ือ้ที่ดินในโครงกำรของโจทก ์ยื่นค ำรอ้งสอด
ขอใหโ้อนที่ดินพิพำทใหแ้ก่ตน ศำลชัน้ตน้ยื่นค ำรอ้งสอดไปใหศ้ำลอุทธรณพ์ิจำรณำ แต่ศำลอทุธรณย์ืนค ำพิพำกษำศำล
ชัน้ตน้ ศำลชั้นตน้จึงก ำหนดนดัสืบพยำนโจทก ์โจทก์รว่ม และพยำนจ ำเลย วนัที่ 23 มิถุนำยน 2564 และนดัสืบพยำน
จ ำเลย วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2564 ตอ่มำเกิดกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ระลอกใหม ่ศำลจึงเลือ่นนดัฟัง
พิจำรณำคดีออกไป โดยขณะนีย้งัไม่มีกำรนดัใหม่และอยู่ระหวำ่งศำลประสำนวนันดัสบืพยำนโจทก ์โจทกร์ว่ม และจ ำเลย
กบัคู่ควำมทกุฝ่ำย แมว้่ำโจทกจ์ะถกูศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งไม่อนญุำตใหฟ้ื้นฟูกิจกำร แต่เหตกุำรณแ์ละสถำนกำรณ์
ทัง้หมดที่ไดก้ลำ่วไวใ้นขำ้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวำ่บรษัิทมีควำมเสีย่งสงูที่จะไมไ่ดร้บัช ำระหนีจ้ำกลกูหนี ้และฝ่ำยบรหิำร 
ไมส่ำมำรถคำดกำรณไ์ดว้ำ่จะสำมำรถติดตำมหนีค้ืนไดเ้มื่อใด รวมถึงทรพัยส์นิในคดีสว่นหนึง่ไดถ้กูโอนกรรมสิทธ์ิไปใหก้บั
บุคคลที่สำมแลว้ ปัจจัยที่กล่ำวมำส่งผลทำงลบในกำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนภำระหนีท้ี่บริษัท
เรียกรอ้งจำกโจทกเ์ป็นอย่ำงมำก ดงันั้นฝ่ำยบริหำรของบรษัิทจึงพิจำรณำบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
ขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอืน่   บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

                           61 
  

 

เกิดขึน้ของบญัชี “เงินจ่ำยลว่งหนำ้ค่ำซือ้โครงกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อพฒันำ” ทัง้จ ำนวนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร  
   
5.1.2  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทไดฟ้้องผูร้บัจ้ำงก่อสรำ้ง (บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)) ใน
โครงกำร แลนดม์ำรค์ มหำชยั เป็นจ ำเลยตอ่ศำลแพง่ ในขอ้หำหรอืฐำนควำมผิด ผิดสญัญำวำ่จำ้งก่อสรำ้ง เรยีกคำ่เสยีหำย 
ทนุทรพัยท์ี่ฟ้องรอ้ง 140,684,258.45 บำท ต่อมำ จ ำเลยฟ้องแยง้เป็นทนุทรพัยท์ี่เรียกรอ้ง 55,245,223.66 บำท ศำลมีค ำ
พิพำกษำ ใหโ้จทกช์ ำระเงินใหแ้ก่จ ำเลยจ ำนวน 1,053,458.28 บำท พรอ้มดอกเบีย้ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องแยง้จนกว่ำ
ช ำระเสรจ็ และใหค้ืนหนงัสือค ำ้ประกนักำรท ำงำนใหแ้ก่จ ำเลย สว่นคำ่ฤชำธรรมเนียมและคำ่ทนำยควำมตกเป็นพบัทัง้สอง
ฝ่ำย ตอ่มำ ศำลอทุธรณไ์ดม้ีค  ำพิพำกษำแก ้ใหจ้ ำเลยใชค้ำ่เสยีหำยจ ำนวน 2,000,000 บำท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี ของตน้เงินดงักลำ่วนบัแตว่นัฟ้อง (ฟอ้งวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561) จนถึงวนัท่ี 10 เมษำยน 2565 และอตัรำรอ้ยละ 5 ต่อ
ปี นับแต่วนัที่ 11 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และใหโ้จทกช์ ำระเงินจ ำนวน 10,531,038.90 
บำท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินนบัแต่วนัฟ้องแยง้ (วนัที่ 4 กนัยำยน 2562)   เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระ
เสรจ็แก่โจทก ์ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงขออนญุำตฎีกำตอ่ศำลฎีกำ 
 
5.1.3 เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2563 ผูจ้ะขำย โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์(นำยอนวุิทย ์ตนัติเสเวกลุ )ไดฟ้อ้งบรษัิท เป็นจ ำเลยที่ 
1. บจก. สยำม บำงกอก ดีเวลลอปเมน้ท ์ท่ี 2 และกรรมกำรบริษัทอีก 4 ท่ำน ในคดีควำมแพ่ง ขอ้หำหรอืฐำนควำมผิด ผิด
สญัญำ ละเมิด เรียกค่ำเสียหำย ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต ้ทุนทรพัยท์ี่เรียกรอ้ง 225,000,000.00 บำท ของโครงกำร สยำม
ไอยรำ ศำลก ำหนดนดัชีส้องสถำน ก ำหนดแนวทำง วนัที่ 10 สิงหำคม 2563 ต่อมำเมื่อถึงวนันดั เนื่องจำกจ ำเลยบำงท่ำน
ยงัไมไ่ดร้บัหมำย ศำลจึงเลือ่น นดัชีส้องสถำน ก ำหนดแนวทำงเป็นวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 ศำลก ำหนดวนันดัสบืพยำน
โจทกใ์นวนัที่ 27 และ 29 กรกฎำคม 2564 และนดัสืบพยำนจ ำเลยวนัที่ 29 - 30 กรกฎำคม 2564 ต่อมำเจำ้หนำ้ที่ศำลได้
แจง้เลื่อนนดัพิจำรณำคดีนีอ้อกไปก่อน เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม ่ทวีควำมรุนแรงขึน้ตำมล ำดบั และยงัไมเ่ป็นท่ีแน่นอนว่ำสถำนกำรณ์จะสิน้สดุลงเมื่อใด โดยศำลใหย้กเลิก
นดัสืบพยำนโจทก์ , นัดสืบพยำนโจทกร์่วม และนดัสืบพยำนจ ำเลยในระหว่ำงวนัที่ 27  และ 29 - 30 กรกฎำคม 2564 
ทัง้หมด โดยขณะนีย้งัไมม่ีนดัใหม ่และยงัอยูร่ะหวำ่งศำลประสำนวนันดัสบืพยำนโจทก ์โจทกร์ว่ม และจ ำเลยกบัคูค่วำมทกุ
ฝ่ำย 
 
5.1.4 เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2563   บริษัทสง่หนงัสอืใหแ้ก่บรษัิท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกดั เพื่อใหส้ญัญำหรือ
ขอ้ตกลงกำรจองซือ้หุน้ดงักลำ่วเป็นโมฆะตัง้แต่เริ่มแรก  เนื่องจำกบริษัทดงักลำ่วไม่ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่จะน ำเงินไป
ลงทุนในนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อรบัผลประโยชนต์อบแทน IRR รอ้ยละ 25 ต่อปี ของเงินลงทุน และมีโอกำสไดร้บัเงินปันผล
ตลอดระยะเวลำที่ถือนัน้ นอกจำกนีบ้ริษัทดงักลำ่วเรียกใหบ้ริษัทช ำระค่ำหุน้เพิ่ม เป็นจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท โดยไม่ได้
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูร้่วมทุนอื่นๆแสดงให้เห็นว่ำไม่มีเจตนำที่น  ำเงินของบริ ษัทไปลงทุนธุรกิจต่ำงๆ เมื่อวันที่ 29 
พฤษภำคม 2563 บรษัิทจึงฟ้องรอ้งด ำเนินคดีควำมกบับริษัทดงักลำ่วและกรรมกำรท่ำนหนึ่งของบรษัิท (นำยทวนัทว ์บณุ
ยะวฒัน)์ ดงักลำ่วตอ่ศำลแพ่ง ขอ้หำรว่มกนัหลอกลวงใหท้ ำสญัญำหรอืขอ้ตกลงกำรจองหุน้เพิ่มทนุดว้ยกำรแสดงขอ้ควำม
อนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดขอ้ควำมจริง ทนุทรพัย ์27,656,250.00 บำท ศำลพิจำรณำแลว้มีค ำพิพำกษำยกฟ้อง และบรษัิทยื่น
อทุธรณค์ ำพิพำกษำของศำลชัน้ตน้ตอ่ศำลอทุธรณ ์ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรพิจำรณำของศำลอทุธรณ ์
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5.4  ตลำดรอง 
- ไมม่ี – 
 
5.5  สถำบันกำรเงนิทีต่ิดต่อประจ ำ (กรณีออกตรำสำรหนี)้ 
- ไมม่ี - 
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6.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
6.1  ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรมีบรรษัทภิบำลที่ดี โดยไดน้ ำหลกักำร
และแนวปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรตำมหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมำย เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม โดยก ำหนดนโยบำย ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบรษัิทจะบรหิำรงำนของบริษัทดว้ยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ รบัผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ และดแูลมิใหเ้กิดปัญหำขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. คณะกรรมกำรบรษัิทด ำเนินงำนดว้ยควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่ำงเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรมต่อ
ทกุฝ่ำย ใหป้ฎิบตัิตำมบทบญัญัติของกฎหมำยและเป็นไปตำมกฎระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง    

4. คณะกรรมกำรบรษัิทจดัตัง้คณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง อนัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร  
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และอนุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ซึ่งไดม้ีกำรมอบหมำย
หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบใหแ้ก่คณะกรรมกำรทกุคณะไวอ้ยำ่งชดัเจน 

5. คณะกรรมกำรบรษัิท มีกำรประชมุโดยสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ โดยมีกำรก ำหนดกำรประชุมและวำระไวล้ว่งหนำ้
อยำ่งชดัเจน  

6. คณะผู้บริหำร มีกำรประชุมเพื่อติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโดยละเอียดของทุกโครงกำร อย่ำง
สม ่ำเสมอทุกสปัดำห ์และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระไว้
ลว่งหนำ้อยำ่งชดัเจน 

7.  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยใน  ทั้งกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำร
ด ำเนินงำน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจดัใหม้ีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็นสว่นงำนหนึ่ง
ของบรษัิทและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีสว่นรว่มพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหส้อดคลอ้งกบั

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ปี 2560 (CG Code) ซึง่มีหลกัปฏิบตัิ รวม 8 ขอ้ คือ 
 
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบำทควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผูน้  ำองคก์รที่สรำ้ง

คณุคำ่ใหกิ้จกำรอยำ่งยั่งยืน  
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลักปฏิบัติที่ 2 ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลักปฏิบัติที่ 3 เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรท่ีมีประสทิธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 
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หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงู และกำรบรหิำรบคุลกร   
(Ensure Effective CEO and People Management) 

 หลักปฏิบัติที่ 5 สง่เสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ 
   (Nurture innovation and Responsibility Business) 
 หลักปฏิบัติที่ 6 ดแูลใหม้ีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 
   (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
 หลักปฏิบัติที่ 7 รกัษำควำมนำ่เช่ือถือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
   (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุกำรมีสว่นรว่ม และกำรสือ่สำรกบัผูถื้อหุน้ 
   (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
 คณะกรรมกำร 

โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัท  ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด  5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน   คณะกรรมกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยง  และ
คณะกรรมกำรบรหิำร  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 (ก)  คณะกรรมกำรบรษัิท 

ณ 31  ธนัวำคม  2564  คณะกรรมกำรบรษัิท มีจ ำนวน 10 ทำ่น ประกอบดว้ย 
ล าดับ รายชื่อ BOD AC NRC 

1 นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง    
2 นำยรฐัชยั  ภิชยภมูิ    
3 นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง    
4 นำยพินิจ  กำนติกลุ    
5 นำยวชร  ภกัดีมณฑล    
6 วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิชิยั    
7 นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ    
8 ดร.เยำรนิทร ์ ศรชียันนัท ์    
9 นำงสำวทวศีร ี วิกยำธิปัตย ์    
10 นำยป ณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย    

 
วาระการด ารงและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัทด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบ

ก ำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจถกูเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกได ้ในกำรประชมุผูถื้อ
หุน้สำมญัประจ ำปี ทกุครัง้ ใหก้รรมกำรบรษัิทออกจำกต ำแหนง่จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวน 
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กรรมกำรจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด  ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำ 
แหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้ับสลำกกัน ส่วนปี หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำ 
แหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษัิท อำจพน้
จำกต ำแหนง่เมื่อ 
 (1)  ตำย 
 (2)  ลำออก 
 (3)  ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
 (4)  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกตำมขอ้ (18) 
 (5)  ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตอุื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษัท 
แต่งตัง้บคุคล ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถดัไปเวน้แตว่ำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืนอ้ยกวำ่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำ 
แหนง่กรรมกำรไดเ้พียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีเขำ้มำแทน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบับริษัท  ตลอดจนมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

1. ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบับรษัิท  ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย  

2. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูลกำรบริหำร
และกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสงูสดุใหแ้ก่บริษัท
และผูถื้อหุน้  

3. ก ำกบัดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมประกำศ ขอ้ก ำหนด และแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 

4. พิจำรณำอนุมัติและ/หรือใหค้วำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรซือ้หรือขำยทรพัยส์ินที่ส  ำคญั กำร
ลงทนุในธุรกิจใหมห่รอืลงทนุในบรษัิทอื่น ท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

เวน้แต่ในเรือ่งดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 
เรือ่งที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส  ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของ
บรษัิท กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

5. พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชี และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ ก่อนที่จะเปิดเผยขอ้มูลต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบคุคลทั่วไป  

6. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
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7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท หรอืเขำ้

เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของ
บรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิทไมว่ำ่จะท ำ
เพื่อประโยชนต์นหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

9. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สยีไม่วำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำที่บรษัิทท ำ
ขึน้ หรอืถือหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 
 10.คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อยำ่งใดแทนคณะกรรมกำรบรษัิทได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบรษัิทหรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร    ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะ  
เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร สำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดท ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำร
อนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
 ในปี 2564  คณะกรรมการบรษิัทมีการประชมุ รวม 6 ครัง้  

การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทไดก้ ำหนดวนัเวลำประชมุลว่งหนำ้ตลอดทัง้ปี ซึง่จะก ำหนดวำระหลกั และวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนเป็นประจ ำ อีกทัง้มีกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรกำรประชมุลว่งหนำ้
เป็นระยะเวลำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชุม  ทัง้นี ้
อำจจะมีกำรประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง  ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ในกำรยืนยนัก ำหนดนดัหมำยกำรประชุมแต่ละครัง้ หรือท ำกำรนดัหมำยใหม่ในกรณีที่มีกำร
เลือ่นก ำหนดเดิม หรอืเรยีกประชมุวำระเรง่ดว่น  และท ำกำรจดัเตรยีมเอกสำรประกอบกำรประชมุจดัสง่ใหก้รรมกำร 
กำรประชมุแต่ละครัง้จะใชเ้วลำประมำณ 2 ชั่วโมง ซึง่กรรมกำรทกุท่ำนมีอิสระในกำรใหค้วำมเห็น และเสนอแนะแนวทำง
ปฏิบตัิ  ซึ่งเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่ในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 14 
วนั  ด ำเนินกำรสง่รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษัิท พรอ้มทัง้จดัเก็บรกัษำรำยงำนกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชมุกรรมกำร 

(ข)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ  และมี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงินที่เป็นที่ยอมรบั โดยมีนำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีเป็นผูท้ี่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ โดย
ท ำหนำ้ที่สอบทำนกำรด ำเนินงำนใหถ้กูตอ้งตำมนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบั  ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิ และ
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ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดแูล สง่เสริมใหพ้ฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
รวมทัง้สอบทำนใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่งที่รดักุม เหมำะสม และ
มีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ที่และแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำงสำวเพรำมำตร หนัตรำ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.เยำวรนิทร ์  ศรชียันนัท ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวทวีศร ี  วิกยำธิปัตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4. นำยปัณณณ์ธีร ์  ศรวีอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
โดยมีนำยธิติปกรณ ์ ประเสรฐิวชิรกลู  ปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. พิจำรณำกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทฯได้

ด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงเครง่ครดั และรำยกำรดงักลำ่วมีควำมสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

2. พิจำรณำงบกำรเงินในแตล่ะไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีที่ผำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
รว่มกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ำยบรหิำรก่อนที่จะเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบคุคลทั่วไป กำรสอบ
ทำนงบกำรเงินเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทำงกำรเงินใหม้ีควำมสมบูรณ์ เช่ือถือไดแ้ละมีควำมโปรง่ใส โดย
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี รวมทัง้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือ หน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนระบบกำรบรหิำรควำม
เสีย่งของบรษัิท 

4. สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ  ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้เพื่อให้
หนว่ยงำนตำ่งๆ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ำรท ำงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล   

5. สอบทำนให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

6. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอคำ่ตอบแทน และประเมินผลงำนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ รวมทัง้เขำ้
รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลที่ตลำดหลกัทรพัย์
ก ำหนดอยำ่งนอ้ย ดงันี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
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- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร 
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
8. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำงบญัชที่ส  ำคญั

ของบรษัิท รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
2. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัของบรษัิท 
4. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน 

แต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ดแูลใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน มีวฒุิกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรพฒันำฝึกอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 

5. พิจำรณำอนมุตัิกฎบตัรของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
6. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแผนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
7. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
8. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจำ้ง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท

และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว เพื่อขอรบักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน  ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำร
ดงักลำ่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

10. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่ว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรทจุรติคอรร์ปัชนัของ

บรษัิท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี และหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
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(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร(charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ  ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
11. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หำกพบหริอมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี  ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญตjอฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ข) กำรทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัท  หรือผูบ้ริหำร ไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ภำยในเวลำที่ก ำหนดกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักล่ำวต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

12. สนบัสนนุและติดตำมใหบ้รษัิทมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
13. ดูแลให้บริษัท มีช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียนต่ำงๆ  เก่ียวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่ไม่

เหมำะสม กำรทุจริตคอรร์ปัชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน และกำรรกัษำควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแส 
รวมทัง้มีกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม 

14. ดแูลใหบ้รษัิทมีระบบกำรบรหิำรงำนดว้ยหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
15. ทบทวน ปรบัปรุง และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
16. จดัใหม้ีกำรประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
17. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย

อำศยัอ ำนำจตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท และตำมกฎหมำย 
 (ค) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2564  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้        
1.  คณุวรวิทย ์ ลนีะบรรจง 
2.  คณุพินิจ กำนติกลุ 
3.  คณุรฐัชยั        ภิชยภมูิ 
4.  คณุวชร  ภกัดีมณฑล 
5.  คณุกรกฤช     ประคองวิทยำ 
6.  คณุวนิดำ      พว่งบญุมำก 
7.  คณุอทุยั          กลำงพิมำย 
8.  คณุประกอบ บ ำรุงรกัษ์  

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ง : วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรและกรอบด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2.  ประเมินควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ทัง้ที่เกิดจำกปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก 
3. เสนอแนะวิธีปอ้งกนัและวิธีลดระดบัควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได  ้
4. ติดตำม ประเมินผล และปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเสีย่งอยำ่งต่อเนื่องและเหมำะสมกบัสภำวะ

กำรด ำเนินธุรกิจ 
5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ

และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมรวมกับฝ่ำยบริหำรและไดก้ ำหนดแนวทำงกำรท ำงำน 

อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทมีคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรติดตำมหนีแ้ละโครงกำรท่ีมีปัญหำ ซึ่งถือเป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่ส  ำคญั 
ไดม้ีกำรประชมุสม ่ำเสมอ 1 วนัตอ่สปัดำห ์
 (ง)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดว้ยบริษัทตระหนักถึงกำรจัดกำรที่ดี  และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย  กลยุทธ์ และตรงตำม

วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ก ำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ  
ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรองรบัสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กิจกำรของ
บรษัิท คณะกรรมกำรบรษัิท จึงเห็นควรใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. ดร.เยำวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4. วำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 โดยมีวำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั  ปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
1. พิจำรณำสรรหำ  ประเมิน  คดัเลอืก บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิท 
2. พิจำรณำบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร ตำมที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
3. พิจำรณำเสนอบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเสนอขออนมุตัิ

แตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรอืใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทแทนต ำแหนง่ที่วำ่งลง 
4. พิจำรณำทบทวนเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระและเสนอขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมกำร

บรษัิท 
5. พิจำรณำและทบทวนโครงสรำ้งระบบกำรจ่ำยเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทำงและวิธีกำร กำรจ่ำย

คำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้ 
6. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำร โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและ

ผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร 
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7. พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้ค่ำจ้ำง  กำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงและผลตอบแทน  เงินรำงวัลประจ ำปีของ
เจำ้หนำ้ที่ระดบัผูบ้รหิำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท 

หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำสรรหำคดัเลอืกบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท 
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่ำงๆ  ของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก  โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ประสบกำรณ ์ควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคณุสมบตัิที่เหมำะสม โดยเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัท และ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

3. จดัท ำควำมเห็นหรอืขอ้เสนอแนะตำ่งๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
4. เสนอช่ือบคุคลที่ไดร้บักำรคดัเลอืกตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำ 
5. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
7. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทในแตล่ะปี 
8. พิจำรณำก ำหนดวงเงินคำ่ตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทวงเงิน

ค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

9. พิจำรณำจดัสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน อ ำนำจหนำ้ที่และปริมำณ
ควำมรบัผิดชอบ ภำยในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 

10. พิจำรณำจดัสรรคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ (ที่มิไดด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท) โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบตัิงำน อ ำนำจหนำ้ที่ และปรมิำณควำมรบัผิดชอบ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 

11. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

12. ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
(จ)  คณะกรรมกำรบรหิำร 
องคป์ระกอบของกรรมกำรบรหิำร 

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม  2564  คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.  นำยชนะชยั ลนีะบรรจง  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
  2.  นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง  กรรมกำรบรหิำร 
  3.  นำยพินิจ  กำนติกลู   กรรมกำรบรหิำร 
  4.  นำยรฐัชยั ภิชยภมูิ   กรรมกำรบรหิำร 
  5.  นำยวชร ภกัดีมณฑล  กรรมกำรบรหิำร 
  6.  นำงอญัชล ี ลนีะบรรจง  กรรมกำรบรหิำร 
  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร: วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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1. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษัิทตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง และ
มติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

2. พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธ ์แผนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท กำร
บริหำรทรพัยำกรบคุคล กำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสมัพนัธ ์และควบคมุก ำกบัดแูลให้
กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ีแต่งตัง้บรรลตุำมเป้ำหมำยเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ
อนมุตัิ 

3. พิจำรณำเรือ่งกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
พิจำรณำและอนมุตัิ ทัง้นีใ้หร้วมถึงกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณประจ ำปีในระหวำ่งที่
ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และให้
น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

4. พิจำรณำอนมุตัิ และ/หรอืใหค้วำมเห็นชอบรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทนุ กำรบรหิำรกำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป 
กำรจัดจ้ำงและจัดซื ้อ และรำยกำรอื่นใดที่ เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 

5. พิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุท่ีส  ำคญั ๆ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณประจ ำปีตำมที่จะไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

6. ให้ค ำแนะน ำกำรขยำยธุรกิจและกำรร่วมทุนกับบุคคลอื่นภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษัิทและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อใหค้วำมเห็นชอบ / เพื่อทรำบ ในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

7. เป็นคณะที่ปรกึษำฝ่ำยจดักำรในเรื่องเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบรหิำรงำนบคุคล และดำ้น
กำรปฏิบตัิกำรอื่นๆ 

8. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตัิ 

9. คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบคุคลอื่นใด ปฏิบตัิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว มีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำรบริหำร
อำจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

ทัง้นีอ้  ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกำรมอบอ ำนำจช่วง ตอ้งไม่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ี ยวโยงกัน 
หรือรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือรำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้กับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำม
กฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ /หรอืที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทหรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
   
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีกำรทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรกำกับดูแลของบริษัทใหม้ีควำมเหมำะสม  และ
สอดคลอ้งกบัแนวทำงของหนว่ยงำนรำชกำรท่ีมีอำนำจกำกบัดแูลบรษัิทจดทะเบียน ประกอบกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
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ที่ดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้ำหมำยที่จะมุง่ไปสูม่ำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบัสำกล และเพื่อให้
บริษัทเติบโตอย่ำงแข็งแกรง่ ยั่งยืนในระยะยำวต่อไป ส ำหรบักำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในปี 
2564 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1.  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุน้ ไม่มีกำรกระท ำใดๆ อนั
เป็นกำรละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยท ำหนำ้ที่ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุ
และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่ำงประเทศ  ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยย่อย 
หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนัไดใ้ชส้ิทธิของตนทัง้สิทธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้สิทธิในกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและ
ทนัเวลำ และสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและตดัสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นยัส  ำคญัตอ่บรษัิท 

1.2  บรษัิทมีกำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ โดยในแต่ละวำระมี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบและมีกำรบนัทึกกำรประชุมถกูตอ้งครบถว้น ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ ก่อน
กำรประชุม 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลดังกล่ำวไดอ้ย่ำงละเอียด รวมทัง้มีกำร
เปิดเผยขอ้มลูใน Web Site ของบริษัท นอกจำกนี ้ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพื่อให้     
ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมแทน รวมทัง้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลือกในกำรรบัมอบฉนัทะ 
โดยมีขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น ช่ือ ประวตัิ ที่อยู่ ขอ้มลูกำรถือหุน้ และจ ำนวนครัง้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุระบไุว ้เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ 

1.3  บรษัิทมีกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ในวนั เวลำ และสถำนท่ี สะดวกและเหมำะสม  มีกำรก ำหนดขัน้ตอน  กำรประชมุ
ผูถื้อหุน้อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย ตัง้แต่กำรเรียกประชุม กำรแจ้งวำระกำรประชุม กำรจัดส่งเอกสำร ขัน้ตอนในกำร
ด ำเนินกำรประชมุ  

1.4 กำรสือ่สำรระหวำ่งกนัของผูถื้อหุน้ของบรษัิท บรษัิทไม่มีนโยบำยปิดกนักำรสือ่สำรระหวำ่งกนัของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้
ผูถื้อหุน้สำมำรถสื่อสำรและเขำ้ถึงขอ้มูลระหว่ำงกนัไดอ้ย่ำงอิสระ  ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถคดัส ำเนำบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทไดท้ี่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

1.5 คณะกรรมกำรบรษัิทใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิทเป็นประจ ำทกุปี 
1.6 คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อใหเ้กิดควำมถกูตอ้งรวดเร็ว มี

กำรลงมติเป็นแตล่ะวำระ ใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรบรษัิทเป็นรำยบคุคล และมีกำรใชบ้ตัรลงคะแนน  
• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผูถื้อหุน้มีสิทธิรบัทรำบขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มูล ทัง้

ภำษำไทย และภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และผ่ำนทำงเว็บไซต์www.emc.com 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ มีช่องทำงที่จะไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูของบรษัิทไดม้ำกขึน้ 

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น บริษัทฯ จดัใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปีภำยใน 4 เดือน 
นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยวนั เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรไม่เป็นอปุสรรคในกำรเขำ้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมดแูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในปี 2564 บริษัทฯ จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564  ในวนัท่ี  29 เมษำยน 2564 เป็นกำรประชมุแบบ E-AGM 

ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
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• บรษัิทฯ ไดแ้จง้มติคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 2  เมื่อวนัที่ 12 มีนำคม 2564 ซึง่ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564  ในวนัที่ 29 เมษำยน 2564  พรอ้มวำระกำรประชุมทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแหง่ประเทศไทย  

• บริษัทฯ ใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ในหนงัสือบอกกลำ่วนดัประชุม โดยมีขอ้เท็จจริง และ
เหตผุล รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในทกุวำระ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือบอกกลำ่วนดัประชุมพรอ้ม
เอกสำรประกอบกำรประชมุ ตัง้แตว่นัที ่ 1  เมษำยน 2564 ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิททัง้ภำษำไทย และองักฤษ 

• บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือบอกกลำ่วนดัประชุม พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุม เช่นรำยงำนประจ ำปี  หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ประวตัิของบคุคลที่เสนอช่ือใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท ขอ้มลูกรรมกำรตรวจสอบ ที่บรษัิทเสนอช่ือ
ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ แผนที่ของสถำนที่จดัประชุม ค ำอธิบำยเอกสำร และหลกัฐำนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ำมำแสดงในกำรเขำ้
รว่มประชุม ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้และขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชุม  โดยมอบใหบ้ริษัท 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุน้ของบริษัทเป็นผูจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้ก่อนวนั
ประชมุ 7 วนั รวมทัง้ไดล้งประกำศโฆษณำหนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลำติดตอ่กนั 3 วนั และก่อนวนัประชมุ 3 วนั  

นอกจำกนี  ้ผูถื้อหุน้สำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ไดจ้ัดท ำและปฏิบัติตำมประกำศของกระทรวง
พำณิชย ์ไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษัิท www.emc.com  ซึง่มีใหเ้ลอืก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. 

• กรณีผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมพรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุม ซึ่งมีกำร
แปลเป็นภำษำองักฤษ เพื่อสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุประเภทรวมถึงนกัลงทนุสถำบนัเขำ้รว่มประชมุ 

วันประชุมผู้ถอืหุน้ 
• คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยถือเป็นหนำ้ที่ที่ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมยกเวน้ป่วย

หรือติดภำรกิจส ำคญั ซึ่งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  ประจ ำปี 2564  เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 มีกรรมกำรบรษัิทเขำ้
รว่มประชุม จ ำนวน 7 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 77.77 เป็นกำรประชุมแบบออนไลน ์นอกจำกนี ้กรรมกำรบริหำร ผูส้อบบญัชี 
จำกบรษัิทสอบบญัชีของบรษัิทซึง่ท ำหนำ้ที่เป็นสกัขีพยำน ในกำรนบัคะแนน ไดเ้ขำ้รว่มประชมุ ผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สำมำรถซกัถำมในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได  ้รำยช่ือคณะกรรมกำรบรษัิท และผูบ้รหิำรท่ีเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ ดไูดจ้ำกรำยงำน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

• บรษัิทฯ ไดน้ ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดควำมถกูตอ้ง รวดเรว็ และอ ำนวยควำมสะดวกให้
ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และออกเสยีงอย่ำงเต็มที่ โดยวนั เวลำ และสถำนที่ประชุมไม่เป็นอปุสรรค
ในกำรเขำ้รว่มประชมุ 

• กำรลงทะเบียนเขำ้ประชมุสำมำรถลงทะเบียนลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 2 ชั่วโมงและยงัคงใหส้ทิธิผูถื้อ
หุน้ที่มำรว่มประชุม ภำยหลงัจำกที่ไดเ้ริม่กำรประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ยงัไม่มีกำรพิจำรณำและให้
นบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่ำระท่ีใชส้ทิธิในกำรออกเสยีงเป็นตน้ไป 

• บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชมุและกำรนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวำระโดยใชร้ะบบ Barcode เพื่อใหเ้กิดควำมสะดวก รวดเรว็ และโปรง่ใส  

• กรณีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให ้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่เขำ้ประชมุแทน เพื่อเป็นตวัแทนรกัษำสทิธิของตนได ้

• บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนัทกุรำย โดยก่อนเริม่ประชมุ เลขำนกุำรบรษัิทไดแ้จง้จ ำนวน / สดัสว่น
ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุ รวมถึงอธิบำยวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแตล่ะวำระตำม
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กฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษัท กำรก ำหนดสิทธิออกเสยีงในที่ประชุมใหเ้ป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่ง
หุน้มีสทิธิเทำ่กบัหนึง่เสยีง และไมม่ีหุน้ใดมีสทิธิพิเศษที่จะจ ำกดัสทิธิผูถื้อหุน้รำยอื่น กำรจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถื้อหุน้ได ้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ประจ ำปี และเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล รวมถึงกำรพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยและขอ้บงัคบับรษัิทก ำหนด  

ในกรณีผูถื้อหุน้รำยใดเขำ้มำภำยหลงัจำกที่ไดเ้ริม่ประชมุไปแลว้ บรษัิทฯ ยงัใหส้ทิธิในกำรออกเสยีงลง คะแนนใน
วำระท่ีเหลอือยูท่ี่ยงัไมไ่ดม้ีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชมุ  

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่ประธำนที่ประชุมเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบั
วำระกำรประชมุ ไมม่ีกำรเพิ่มวำระหรือเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ มีกำรจดัสรรเวลำ
ใหเ้หมำะสมเพียงพอส ำหรบักำรน ำเสนอประเด็นต่ำงๆ ของแต่ละวำระ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำม
คิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มที่ในแต่ละวำระ หำกผูถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมคณะกรรมกำรบริษัทจะตอบขอ้
ซกัถำมอยำ่งชดัเจนตรงประเด็น มีกำรสรุปผลกำรลงมติจำกกำรนบัคะแนนเสยีง 

ในแตล่ะวำระดว้ยระบบ Barcode และมีผูส้อบบญัชีเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน 
วาระการประชุมผู้ถอืหุ้นที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : กรรมกำรบริษัทที่ได้รบักำรเสนอช่ือได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำก

คณะกรรมกำรบรษัิท และหำกเป็นกรรมกำรอิสระ ตอ้งมีคณุสมบตัิตำมที่บรษัิทฯ ก ำหนด และตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ โดยหนงัสอืนดัประชมุมีขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลที่เสนอใหเ้ลอืกตัง้โดยระบุ ช่ือ ประวตัิกำรศกึษำ กำรด ำรง
ต ำแหนง่ในกิจกำรอื่นไวช้ดัเจน หำกเป็นบรษัิทท่ีประกอบกิจกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของ
บรษัิท และประเภทของกรรมกำรบรษัิทท่ีเสนอ ในกรณีเป็นกำรเสนอช่ือกรรมกำรบรษัิททำ่นเดิมกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ใหม่ 
มีขอ้มลูกำรเขำ้รว่มประชุมในปีที่ผำ่นมำและจ ำนวนวำระ / ปีที่เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิท และในกำรเลือกตัง้ 
กรรมกำร บรษัิทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ ำทกุปี มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหค้่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละคณะ พรอ้มเสนอวงเงินค่ำตอบแทนของ
กรรมกำร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน ผลปฏิบัติงำน วงเงินค่ำตอบแทนที่ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ โดยมีกำรสรุปวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ 
จ ำนวนเงินที่จ่ำยจริง และรูปแบบในกำรจ่ำย รวมทัง้มีกำรสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น
เป็นรำยบคุคลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มูล ผูส้อบบญัชีดงันี ้ช่ือ
ผูส้อบบญัชี ส ำนกังำนสอบบญัชี ควำมเป็นอิสระ จ ำนวนปีที่ท  ำหนำ้ที่ใหบ้ริษัท มีกำรเปรยีบเทียบค่ำสอบบญัชีระหว่ำงปี
ปัจจุบนักบัปีที่ผ่ำนมำ และคำ่บรกิำรอื่นท่ีมีกำรรบับริกำรจำกส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั ซึง่กำรแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
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• เมื่อเสร็จสิน้กำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้ม ผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ผ่ำนเว็บไซตต์ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th และเผยแพร ่ผ่ำนเว็บไซต์ บริษัท 
www.emc.com ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อยำ่งละเอียด ชดัเจน ครบถว้น ตรงตำมขอ้เท็จจริง มีกำรบนัทึกรำยช่ือ
กรรมกำรบริษัทที่เขำ้ร่วมประชุม และผู้สอบบัญชี และตัวแทนจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่เขำ้ประชุม ค ำชีแ้จงที่เป็น
สำระส ำคญั ค ำถำมและค ำตอบหรือขอ้คิดเห็น โดยสรุปรำยละเอียดในแต่ละวำระเป็นไปตำมขอ้เท็จจรงิในที่ประชุม มีกำร
สรุปผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซึ่งรำยงำนกำรประชุม
ดงักลำ่วไดร้บักำรสอบทำนจำกฝ่ำยกฎหมำย และประธำนกรรมกำรบริษัท กอ่นลงนำมในฐำนะประธำนท่ีประชมุ และได้
สง่ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้น ำสง่
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

• จดัใหม้ีกำรบนัทกึวีดีทศันก์ำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 
บรษัิทมีนโยบำยในกำรสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยทัง้ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ผูถื้อหุน้สถำบนั รวมถึง

ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ไดร้บัสิทธิและกำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยกำรกำกับดแูลกิจกำรของ
บริษัท ทั้งนีห้ลักกำรที่บริษัทใช้ในกำรปฏิบัติเก่ียวกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันมีรำยละเอียดปรำกฏ  ในเว็บ ไซต ์
www.emc.co.th ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 

2.1 คณะกรรมกำรบรษัิทปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมีสทิธิ
ออกเสยีงเทำ่เทียมกนั เทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสียง  

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  

2.3 คณะกรรมกำรบรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยใชส้ิทธิของตนในฐำนะผูถื้อหุน้  โดยสง่หนงัสือนดัประชุมผู้
ถือหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชมุเพื่อกำรพิจำรณำลว่งหนำ้ โดยไดจ้ดัท ำฉบบัภำษำองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ตำ่งชำติ  

2.4 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในและมีมำตรกำรป้องกันกำรน ำขอ้มูล
ภำยในไปใชเ้พื่อหำผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นโดยมิชอบ โดยหำ้มมิใหก้รรมกำรบรษัิทผูบ้รหิำร และพนกังำน ซึง่อยู่
ในหน่วยงำนที่รบัทรำบขอ้มูลภำยใน ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่
สำธำรณชน 

2.5. สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  แสดงควำมเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และร่วมพิจำรณำตัดสินใจในกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัต่ำงๆ เช่น กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบับริษัทฯ  กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท กำร
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี  เป็นตน้ 

2.6  ประธำนที่ประชมุไดชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้
ท ำกำรสอบถำมในประเด็นขอ้สงสยัต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรประชมุพรอ้มทัง้ใหก้รรมกำร/ผูบ้รหิำร ไดชี้แ้จงประเด็นขอ้สงสยั
นัน้อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอรวมถึงกำรแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นระหวำ่งกนั 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยงัไมไ่ดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ เพื่อใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี รวมทัง้ไม่ไดก้ ำหนดวิธีกำรส ำหรบัใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถเสนอช่ือ
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กรรมกำรบรษัิทท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ซึง่ไม่เป็นไปตำมหลกักำรท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดโดยบรษัิทฯ  จะ
พิจำรณำใหม้ีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วภำยหลงั 

 

3. การค านึงถงึบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ  ไดดู้แลและค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และบริษัทฯ  ไดแ้ลกเปลี่ยนขอ้มูล และรบัฟัง
ค ำแนะน ำของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทัง้ภำยในและภำยนอก ดงันี ้

3.1 พนกังำน 
 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบจ่ำยผลตอบแทนตำมผลงำนของแต่ละบคุคล นอกเหนือไปจำกเงินเดือนตำมปกติ 
โดยมีตวัวดัที่ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งก่อใหเ้กิดกำรบูรณำกำรทำงควำมสำมำรถของพนกังำนในระดบัชัน้ต่ำงๆ น ำไปสู่
ควำมส ำเรจ็ของบรษัิทฯ ในองคร์วม 
 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ใหแ้ก่พนักงำน  เช่น กำรประกันอุบัติเหตุ สวัสดิกำร  กำร
รกัษำพยำบำล กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  รวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงำนเขำ้มำดแูลโดยเฉพำะ ประกำศเป็นนโยบำย และน ำไปปฏิบตัิอยำ่งเครง่ครดั มี
กำรจดัหำบุคลำกร เจำ้หนำ้ที่ควำมปลอดภยัระดบัวิชำชีพ ระดบัหวัหนำ้งำน และระดบับริหำรซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัประจ ำโครงกำรต่ำงๆ ทกุโครงกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ มีหนำ้ที่โดยตรงใน
กำรผลกัดนันโยบำยจำกส่วนกลำงใหบ้รรลเุป้ำหมำย ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนต่อกรมสวสัดิกำร     และ
คุม้ครองแรงงำนทกุไตรมำส  ซึ่งหมำยรวมถึงกำรฝึกอบรมพนกังำนและคนงำนในโครงกำรใหต้ระหนกัถึงควำมปลอดภยั 
กำรวิเครำะหแ์ละประเมินจดุท ำงำนที่เสีย่งตอ่อนัตรำยเพื่อหลกีเลีย่งกำรเกิดอบุตัิเหต ุกำรตรวจสอบอปุกรณแ์ละเครือ่งมือ
ตำ่งๆ ก่อนน ำไปใชง้ำนจรงิ 
 บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อทรพัยำกรบุคคล โดยส่งเสริมใหม้ีกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดบัชัน้ 
เช่น กำรสง่บคุลำกรทกุระดบั เขำ้ฝึกอบรม/สมัมนำในหลกัสตูรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และสำมำรถน ำมำพฒันำกำรปฏิบตัิงำน
ไดใ้นอนำคต, กำรจดัฝึกอบรมพฒันำฝีมือแรงงำนรว่มกบักรมพฒันำฝีมือแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นตน้ และบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัดำ้นสขุภำพและพลำนำมยัของพนกังำน  จึงไดก้ ำหนดใหพ้นกังำนเขำ้รบักำรตรวจสขุภำพเป็น
ประจ ำปีทกุปี ปีละ 1 ครัง้ 

3.2 ผูถื้อหุน้ 
 บรษัิทไดท้ ำกำรบรหิำรงำนทกุโครงกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพื่อใหท้กุโครงกำรมีผลก ำไร และน ำผลก ำไรนัน้
ไปจดัสรรเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมัดระวงั ซื่อสตัย ์สุจริต เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหก้ับผูถื้อหุน้
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ฝ่ำฝืนตอ่กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และโปรง่ใส 
ปกปอ้งผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์นิของบรษัิท เสมือนวิญญชูนพงึรกัษำทรพัยส์นิของตนเองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ี
ถกูตอ้งครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิอย่ำงสม ่ำเสมอ ขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบดว้ยควำมมีเหตมุีผล 
และเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถว้น อีกทัง้มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนำกิจกำรของบริษัทใหเ้จริญกำ้วหนำ้มีควำมมั่นคง  และ
สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั  

3.3  ลกูคำ้ 
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บรษัิทไดบ้รหิำรโครงกำรตำ่ง ๆ  อยำ่งมีคณุภำพ และประสทิธิภำพ โดยมุง่เนน้กำรบรหิำรเวลำ และงบประมำณ
เป็นส ำคญันอกจำกนีท้ำงบริษัทฯ ยงัไดท้ ำกำรสือ่สำรกบัลกูคำ้ โดยก ำหนดวิธีกำรปฏิบตัิและดชันีชีว้ดัอยำ่งชดัเจน เพื่อท ำ
กำรพฒันำระบบและคณุภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

3.4  คูค่ำ้และเจำ้หนี ้
บรษัิทไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงหรือสญัญำ เพื่อระบถุึงเง่ือนไขตำ่งๆ อยำ่งครบถว้นก่อนกำรด ำเนินกำรจรงิ และบรษัิท

ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรอืสญัญำนัน้ๆ อยำ่งเครง่ครดั 
3.5 คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 
บริษัทไดท้ ำกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงสุจริตและโปร่งใส โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบในระบบกำรจัดกำร  และกำร

บรหิำรงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ เขำ้ประมลูโครงกำรตำ่งๆ 
3.6 พนกังำน 
บรษัิทฯ ถือวำ่พนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีคำ่และเป็นหวัใจส ำคญัที่จะพำองคก์รไปสูค่วำมส ำเรจ็ บรษัิทฯไดป้ฏิบตัิ

ต่อพนกังำนตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี โดยเคำรพต่อศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์สิทธิมนษุยชนจริยธรรม และเปิด
โอกำสใหพ้นกังำนแสดงศกัยภำพของตน เพื่อควำมกำ้วหนำ้และสรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพบรษัิทฯ จึงมุง่สง่เสริมฝึกอบรม
และพัฒนำควำมรู  ้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทั่วถึง  รวมถึงให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนและพฒันำบรษัิท ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมกบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบ และ
ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน ตลอดจนดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัต่อ
ชีวิต สขุภำพ และทรพัยส์นิของพนกังำน อีกทัง้บรษัิท ฯ จดัใหม ่สวสัดิกำรแก่พนกังำน เพื่อสง่เสรมิคณุภำพชีวิต และควำม
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่นจดัใหม้ีกองทนุ ส ำรองเลีย้งชีพ เงินบ ำเหน็จเกษียณใหก้บัพนกังำน  กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็นตน้ 

3.7 ดำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทฯ มีนโยบำยดำ้นสิง่แวดลอ้มที่ชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดั โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ

มำตรฐำนทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้มต่ำงๆ จัดระบบภำยในเพื่อขจัดปัญหำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ พรอ้ม
ปรบัปรุงและพฒันำใหด้ียิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป  
 โดยประธำนกรรมกำรบรหิำรไดค้  ำนงึถึงกำรลดกำรใชท้รพัยำกร กำรลดใชก้ระดำษในกำรถ่ำยเอกสำรเป็นกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นผลดีต่อกิจกำรในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และยงัเป็นกำรลด
ตน้ทนุ ซึง่จะน ำไปสูผ่ลก ำไรท่ีสงูขึน้ และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้   

3.8 กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
บรษัิทมีอดุมกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม โดยยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สีย

ทกุกลุม่ตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดี และจรรยำบรรณของบรษัิท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่ง 
ๆ ของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่
เหมำะสม เพื่อปอ้งกนัคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทำงธุรกิจของบรษัิท และเพื่อใหก้ำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่
อำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นไดร้บักำรพิจำรณำ และปฏิบตัิอยำ่งรอบครอบ   บรษัิทจึงไดจ้ดัท ำ “แนวทำงกำร
ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น” เป็นลำยลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองคก์รสู่
องคก์รแหง่ควำมยั่งยืน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เพื่อยืนยนัเจตนำรมณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยต่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั ไมย่อมรบักำรทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไม่วำ่ในฐำนะผูร้บัหรือผูใ้ห ้และจดัท ำขอ้
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ปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัอยำ่งชดัเจน เพื่อใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหนำ้ที่ปฏิบัติตำม
นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัโดยทั่วกนั 
 ซึง่ปี 2564 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสใดๆ เก่ียวกบักำรคอรร์ปัชนั และกำรด ำเนินงำนที่
ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรละเมิดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจแตอ่ยำ่งใด 

3.9   กำรไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน 
บรษัิทใหก้ำรสนบัสนนุและเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชนของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุคน โดยไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัก่อใหเ้กิด

กำรละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่เลือกปฏิบตัิระหว่ำงเพศ อำย ุเชือ้ชำติ หรือศำสนำ และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดร้บัควำมรู้
จำกกำรฝึกอบรม และไดร้บัสวสัดิกำรอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม 

3.10 กำรไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธ์ิ 
บรษัิทมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำ โดยไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ ไม่

วำ่จะเป็นดำ้นกำรออกแบบ กำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยซอฟแวรต์ำ่ง ๆ ที่จะน ำมำใช้
ภำยในบรษัิทตอ้งไดร้บัอนญุำตและมีลขิสทิธ์ิถกูตอ้ง รวมทัง้ ไมอ่นญุำตใหพ้นกังำนติดตัง้ ระบบซอฟแวรท่ี์ละเมิดลขิสทิธ์ิ 

3.11 ควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน ในปี 2564 บรษัิทไมม่ีสถิติกำรเกิดอบุตัเิหตใุนสถำนท่ี
ท ำงำนแตอ่ยำ่งใด 

3.12 ช่องทำงกำรติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อรอ้งเรียนกำรกระท ำควำมผิด และ
ขอ้เสนอแนะผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สำมำรถใชก้ลไกในกำรติดตอ่ กำรรบัทรำบขอ้มลู กำรแจง้ขำ่วของบรษัิท รวมถึงกำรแจง้
เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรกระท ำควำมผิด และขอ้เสนอแนะ ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ ไดด้งันี ้

➢ สง่จดหมำยอิเลก็ทรอนิกสห์รอืติดตอ่แผกนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
อีเมล ์:  matee@emc.co.th  
โทรศพัท ์: 0 2615 6181 

 ในปี 2564 บรษัิทไมม่ีขอ้พิพำทใด ๆ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
4.1   คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท  และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน

รำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงินดงักลำ่วไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  และใชด้ลุยพินิจ 
อย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจดัท ำ  รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ   
งบกำรเงินเพื่อใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีต่อรำยงำนงบกำรเงินของบรษัิทฯ โดยที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท  
ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย  กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ขำ้มำท ำหนำ้ที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในของบริษัท เพื่อใหเ้กิด
ควำมมั่นใจว่ำกำรแสดงฐำนะกำรเงิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย และกระแสเงินสดเป็นจริงและสมเหตุสมผล สอบทำนกำร
ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยฯ์  ขอ้ผกูพนัที่มีไวก้ับบุคคลภำยนอกและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยไดจ้ดัใหม้ีกำร
บนัทึกขอ้มลูทำงบญัชีที่ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอที่จะรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน รวมทัง้ป้องกันกำรทจุริตและกำรด ำเนินกำรที่
ผิดปกติโดยมีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยบัญชี ซึ่งควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏอยู่ในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
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4.2 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริง เช่ือถือได ้
สม ่ำเสมอ โปรง่ใส และทนัเวลำ  ทัง้ในสว่นของขอ้มลูทำงดำ้นกำรเงินและที่มิใช่ทำงกำรเงินท่ีมีผลตอ่กระบวนกำรตดัสนิใจ
ของผูถื้อหุน้ตลอดจนผูล้งทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดร้บัทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนัซึง่คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญั  และ
ยดึถือปฏิบตัิมำโดยตลอด  ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ผยแพรข่อ้มลูขำ่วสำรสนเทศ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดร้บัทรำบ  ผ่ำนทำงสื่อกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ  ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ 
Web Site       ของบรษัิท ในรอบปีที่ผำ่นมำบริษัทไมเ่คยถกูส ำนกังำนกลต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ด ำเนินกำรเนื่องมำจำก
กำรเปิดเผยขอ้มลูไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

4.3 ผูส้อบบญัชี บรษัิทโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีโดยค ำนงึถึงควำมเป็น
อิสระควำมเหมำะสม กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ รวมถึงกำรไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรำยกำรที่
อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัท ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว และ
เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดพ้ิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีในแตล่ะปีใหม้ีควำมเหมำะสมกบัขอบเขตกำรสอบ
บญัชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม  พรอ้มทัง้ จ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีให้
คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำก่อนที่จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบ
บญัชีในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัทและผูถื้อหุ้น  คณะกรรมกำรบริษัท
ประกอบดว้ยบคุคลท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถมีทกัษะและประสบกำรณก์ำรท ำงำนจำกหลำกหลำยสำขำ ท ำใหก้ำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่กรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งมีภำวะผูน้  ำ มีวิสยัทศัน ์มีควำมรู ้ควำมสำมำรถมี
ประสบกำรณด์ำ้นตำ่งๆ มีควำมซื่อสตัยส์จุรติ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อ
หุน้โดยรวม คณะกรรมกำรไดม้ีสว่นรว่มในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน กลยทุธ ์แผน
ธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท ตลอดจนก ำกบัดูแลใหผู้บ้ริหำรมีกำรปฏิบตัิตำมแผนงำนและงบประมำณ  ที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำ เสมอ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงหลกักำรตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้อยำ่งซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรม รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหก้ำรบรหิำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรเป็นไปตำมเปำ้หมำยและแนวทำง
ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และเพื่อควำมเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืนขององคก์ร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
กรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบริษัท และเมื่อครบวำระแลว้อำจไดร้บักำรเลือกตัง้

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอ้ีกบริษัทฯ ไม่ไดก้ ำหนดอำยขุองกรรมกำรบรษัิท จ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรบริษัทแต่ละคน
ด ำรงต ำแหนง่และจ ำนวนวำระท่ีจะด ำรงต ำแหนง่ติดตอ่กนัไดน้ำนที่สดุ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีควำมเช่ือวำ่ควำมสำมำรถทำง
ธุรกิจและควำมเช่ียวชำญของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึน้อยู่กับอำยุของกรรมกำรบริษัท  หรือจ ำนวนบริษัทที่
กรรมกำรบรษัิทแตล่ะคนด ำรงต ำแหนง่ 

จ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่ง 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรำยช่ือกรรมกำรบริษัท ประวตัิ ประสบกำรณ์ กำรถือหุน้ และขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสำรแนบ  1 ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯไม่มี
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กรรมกำรบริษัท ที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท โดยกรรมกำรทุกท่ำนไดอ้ทุิศเวลำในกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหก้บับรษัิทอยำ่งเต็มที่ โดยไดเ้ขำ้รว่มประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ และท ำคณุประโยชนแ์ก่บรษัิทมำโดยตลอด 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท ใหค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้รว่มประชุมและถือเป็นหนำ้ที่ เพื่อรบัทรำบและรว่มตดัสินใจใน

กำรด ำเนินงำนของบริษัท มีกำรก ำหนดกำรประชุมไวล้่วงหนำ้ตลอดทั้งปี โดยจัดขึน้ทุกเดือน เลขำนุกำรบริษัทจะส่ง
จดหมำยเชิญประชุม พรอ้มทัง้ระเบียบวำระกำรประชมุ รำยงำนกำรประชุมครัง้ก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบเรื่อง เพื่อพิจำรณำล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำร คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเสนอเรื่อง
เพิ่มเติมในวำระกำรประชุม และสำมำรถอภิปรำยใหค้วำมเห็นไดโ้ดยเปิดเผย  เลขำนุกำร บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูท้ี่
เก่ียวขอ้งตรวจสอบไดใ้นกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหนำ้ที่ประธำนที่ประชุมไดเ้ปิดโอกำสให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระเมื่อสิน้สดุกำรประชมุ เลขำนกุำรบริษัทเป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำรำยงำน
กำรประชมุ และจดัสง่ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งโดยเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองใน
วำระแรกของกำรประชุมครัง้ถดัไป ทัง้นี ้กรรมกำรบรษัิทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุม
ใหม้ีควำมละเอียดถกูตอ้งมำกที่สดุไดร้ำยงำนกำรประชมุที่ที่ประชมุรบัรองแลว้ จะถกูจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบ ณ ส ำนกังำน
บรษัิท และจดัเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนิกสพ์รอ้มกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชมุตำ่งๆ เพื่อสะดวกในกำร
สบืคน้อำ้งอิง 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ 

โครงสรำ้งองคก์รของบรษัิท อีเอม็ซี จ ำกดั (มหำชน) ณ  31  ธนัวำคม  2564 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผูท้รงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษัิทฯ(มหำชน) จ ำกดั 
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งประกอบดว้ยบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ 
เป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของบรษัิท 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำรบริษัท โดยประกอบดว้ยกรรมกำรไม่
นอ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถ่ินฐำนอยู่ในรำชอำณำจกัรและตอ้งมี
กรรมกำรอยำ่งนอ้ยหนึง่คนมีประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและกำรเงิน 
2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นอิสระอย่ำงนอ้ย  1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะและมีจ ำนวน
อยำ่งนอ้ย 3 คน 
3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่และถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหำรกับกรรมกำรที่มีส่วนรว่มบริหำรงำน และในจ ำนวนนีม้ีอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะตอ้งเป็น
กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

โครงสรำ้งกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวน 4 ชุดไดแ้ก ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและตอ่ตำ้นกำร
คอรร์ปัชัน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆและของกรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
7.2.2   คณะกรรมการบริษัท 

ณ 31  ธนัวำคม  2564  คณะกรรมกำรบรษัิท มีจ ำนวน 10 ทำ่น ประกอบดว้ย 
 
ล าดับ รายชื่อ BOD AC NRC 

1 นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง    
2 นำยรฐัชยั  ภิชยภมูิ    
3 นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง    
4 นำยพินิจ  กำนติกลุ    
5 นำยวชร  ภกัดีมณฑล    
6 วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิชิยั    
7 นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ    
8 ดร.เยำรนิทร ์ ศรชียันนัท ์    
9 นำงสำวทวศีร ี วิกยำธิปัตย ์    
10 นำยป ณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย    

- กรรมกำรท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 1 ทำ่น 
- กรรมกำรอิสระ 4 ทำ่น 
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- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 5 ทำ่น 

หมายเหตุ BOD  หมำยถึง  คณะกรรมกำรบรษัิท 
                 AC  หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                 NRC หมำยถึง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซึง่มีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบรษัิท 
 “ นำยชนะชยั   ลีนะบรรจง  หรือ นำยวรวิทย ์  ลีนะบรรจง  หรือ ว่ำที่ร.ต.เมธี  อิทธิริวิชัย  ลงลำยมือช่ือรว่มกับ   
นำยพินิจ  กำนติกูล หรือ นำยรฐัชัย  ภิชยภมูิ หรือ นำยวชร  ภกัดีมณฑล รวมกันเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของ
บรษัิท”  

ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่
ในเรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร เช่น  เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรซือ้หรือขำยสนิทรพัยท์ี่ส  ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย หรอืตำมที่หนว่ยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นตน้ 

7.2.3  ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบับรษัิท  ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย

ควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูลกำรบริหำร

และกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสงูสดุใหแ้ก่บริษัท
และผูถื้อหุน้  

3. ก ำกบัดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมประกำศ ขอ้ก ำหนด และแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 

4. พิจำรณำอนุมัติและ/หรือใหค้วำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรซือ้หรือขำยทรพัยส์ินที่ส  ำคญั กำร
ลงทนุในธุรกิจใหมห่รอืลงทนุในบรษัิทอื่น ท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

เวน้แต่ในเรือ่งดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 
เรือ่งที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส  ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของ
บรษัิท กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

5. พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชี และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ ก่อนที่จะเปิดเผยขอ้มูลต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบคุคลทั่วไป  
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6. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท หรอืเขำ้

เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของ
บรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิทไมว่ำ่จะท ำ
เพื่อประโยชนต์นหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

9. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สยีไม่วำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำที่บรษัิทท ำ
ขึน้ หรอืถือหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 
 10.คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อยำ่งใดแทนคณะกรรมกำรบรษัิทได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบรษัิทหรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร    ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะ  
เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร สำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดท ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำร
อนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
 ในปี 2564  คณะกรรมการบรษิัทมีการประชมุ รวม 6 ครัง้  

การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทไดก้ ำหนดวนัเวลำประชมุลว่งหนำ้ตลอดทัง้ปี ซึง่จะก ำหนดวำระหลกั และวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนเป็นประจ ำ อีกทัง้มีกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรกำรประชมุลว่งหนำ้
เป็นระยะเวลำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชุม  ทัง้นี ้
อำจจะมีกำรประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ในกำรยืนยนัก ำหนดนดัหมำยกำรประชุมแต่ละครัง้ หรือท ำกำรนดัหมำยใหม่ในกรณีที่มีกำร
เลือ่นก ำหนดเดิม หรอืเรยีกประชมุวำระเรง่ดว่น  และท ำกำรจดัเตรยีมเอกสำรประกอบกำรประชุมจดัสง่ใหก้รรมกำร 
กำรประชมุแต่ละครัง้จะใชเ้วลำประมำณ 2 ชั่วโมง ซึง่กรรมกำรทกุท่ำนมีอิสระในกำรใหค้วำมเห็น และเสนอแนะแนวทำง
ปฏิบตัิ  ซึ่งเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่ในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 14 
วนั  ด ำเนินกำรสง่รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษัิท พรอ้มทัง้จดัเก็บรกัษำรำยงำนกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชมุกรรมกำร 
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*หมายเหตุ :  นายพินิจ  กานติกลู  ภกัดีมณฑล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2564 
 
7.3  ขอ้มลูเก่ียวกบัคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 (ก)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ  และมี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงินที่เป็นที่ยอมรบั โดยมีนำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีเป็นผูท้ี่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได ้โดย
ท ำหนำ้ที่สอบทำนกำรด ำเนินงำนใหถ้กูตอ้งตำมนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิ และ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูล สง่เสริมใหพ้ฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
รวมทัง้สอบทำนใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่งที่รดักุม เหมำะสม และ
มีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ที่และแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำงสำวเพรำมำตร หนัตรำ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.เยำวรนิทร ์  ศรชียันนัท ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวทวีศร ี  วิกยำธิปัตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4. นำยปัณณณ์ธีร ์  ศรวีอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
โดยมีนำยธิติปกรณ ์ ประเสรฐิวชิรกลู  ปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. พิจำรณำกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทฯได้

ด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงเครง่ครัด และรำยกำรดงักลำ่วมีควำมสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

ชือ่ นำมสกลุ 
สำมญั 
ผูถื้อหุน้ 

ประจ ำปี 2564 

คณะกรรมกำร 
บรษัิท 
(6 ครัง้) 

คณะกรรม 
กำรตรวจสอบ 
(12 ครัง้) 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
(1 ครัง้) 

นำยชนะชยั       ลีนะบรรจง ไมเ่ขำ้ 6 - - 

นำยวรวิทย ์ ลีนะบรรจง เขำ้ 6 - - 
นำยรฐัชยั ภิชยภมิู เขำ้ 6 - - 
นำยวชร ภกัดีมณฑล ไมเ่ขำ้ 6 - - 
นำยพินิจ กำนติกลู* เขำ้ 5 - - 
วำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั เขำ้ 6 - 1 
นำงสำวเพรำมำตร หนัตรำ เขำ้ 6 12 1 
นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ เขำ้ 6 12 1 
ดร.เยำวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ เขำ้ 6 12 1 
นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย เขำ้ 6 12 - 
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2. พิจำรณำงบกำรเงินในแตล่ะไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีที่ผำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
รว่มกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ำยบรหิำรก่อนที่จะเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบคุคลทั่วไป กำรสอบ
ทำนงบกำรเงินเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทำงกำรเงินใหม้ีควำมสมบูรณ์ เช่ือถือไดแ้ละมีควำมโปรง่ใส โดย
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี รวมทัง้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือ หน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนระบบกำรบรหิำรควำม
เสีย่งของบรษัิท 

4. สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ  ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้เพื่อให้
หนว่ยงำนตำ่งๆ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ำรท ำงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล   

5. สอบทำนให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 

6. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอคำ่ตอบแทน และประเมินผลงำนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ รวมทัง้เขำ้
รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลที่ตลำดหลกัทรพัย์
ก ำหนดอยำ่งนอ้ย ดงันี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร 
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ได้ รบั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
8. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำงบญัชที่ส  ำคญั

ของบรษัิท รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
2. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัของบรษัิท 
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4. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน 
แต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ดแูลใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน มีวฒุิกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรพฒันำฝึกอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 

5. พิจำรณำอนมุตัิกฎบตัรของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
6. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแผนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
7. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
8. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจำ้ง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท

และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว เพื่อขอรบักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำร
ดงักลำ่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

10. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่ว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรทจุรติคอรร์ปัชนัของ

บรษัิท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี และหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร(charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ  ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
11. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมีขอ้สงสยัวำ่มีรำยกำร หรอืกำรกระท ำ

ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ข) กำรทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ 
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ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ริหำร ไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่ก ำหนดกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรอืกำรกระท ำดงักลำ่วต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

12. สนบัสนนุและติดตำมใหบ้รษัิทมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
13. ดูแลให้บริษัท มีช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียนต่ำงๆ  เก่ียวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่ไม่

เหมำะสม กำรทุจริตคอรร์ปัชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน และกำรรกัษำควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแส 
รวมทัง้มีกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม 

14. ดแูลใหบ้รษัิทมีระบบกำรบรหิำรงำนดว้ยหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
15. ทบทวน ปรบัปรุง และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
16. จดัใหม้ีกำรประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
17. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย

อำศยัอ ำนำจตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท และตำมกฎหมำย 
 (ข) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2564  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้        
1.  คณุวรวิทย ์ ลนีะบรรจง 
2.  คณุพินิจ กำนติกลุ 
3.  คณุรฐัชยั        ภิชยภมูิ 
4.  คณุวชร  ภกัดีมณฑล 
5.  คณุกรกฤช     ประคองวิทยำ 
6.  คณุวนิดำ      พว่งบญุมำก 
7.  คณุอทุยั          กลำงพิมำย 
8.  คณุประกอบ บ ำรุงรกัษ์  

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ง : วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรและกรอบด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
2.  ประเมินควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ทัง้ที่เกิดจำกปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก 
3. เสนอแนะวิธีปอ้งกนัและวิธีลดระดบัควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได  ้
4. ติดตำม ประเมินผล และปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเสีย่งอยำ่งต่อเนื่องและเหมำะสมกบัสภำวะ

กำรด ำเนินธุรกิจ 
5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ

และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมรว่มกับฝ่ำยบริหำรและไดก้ ำหนดแนวทำงกำรท ำงำน 

อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทมีคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรติดตำมหนีแ้ละโครงกำรท่ีมีปัญหำ ซึ่งถือเป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่ส  ำคญั 
ไดม้ีกำรประชมุสม ่ำเสมอ 1 วนัตอ่สปัดำห ์



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
โครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการ   บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 
                          90 

  

 

 
 (ค)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดว้ยบริษัทตระหนักถึงกำรจัดกำรที่ดี  และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม

วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ก ำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ  
ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรองรบัสภำวะกำรเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กิจกำรของ
บรษัิท คณะกรรมกำรบรษัิท จึงเห็นควรใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. ดร.เยำวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4.  วำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 โดยมีวำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั  ปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
1. พิจำรณำสรรหำ  ประเมิน  คดัเลอืก บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิท 
2. พิจำรณำบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร ตำมที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
3. พิจำรณำเสนอบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเสนอขออนมุตัิ

แตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรอืใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทแทนต ำแหนง่ที่วำ่งลง 
4. พิจำรณำทบทวนเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมกำร

บรษัิท 
5. พิจำรณำและทบทวนโครงสรำ้งระบบกำรจ่ำยเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทำงและวิธีกำร กำรจ่ำย

คำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้ 
6. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำร โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและ

ผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร 
7. พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้ค่ำจ้ำง  กำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงและผลตอบแทน  เงินรำงวัลประจ ำปีของ

เจำ้หนำ้ที่ระดบัผูบ้รหิำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท 
หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำสรรหำคดัเลอืกบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท 
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่ำงๆ  ของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก  โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ประสบกำรณ ์ควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคณุสมบตัิที่เหมำะสม โดยเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัท และ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

3. จดัท ำควำมเห็นหรอืขอ้เสนอแนะตำ่งๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
4. เสนอช่ือบคุคลที่ไดร้บักำรคดัเลอืกตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำ 
5. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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6. ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
7. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทในแตล่ะปี 
8. พิจำรณำก ำหนดวงเงินคำ่ตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทวงเงิน

ค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

9. พิจำรณำจดัสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน อ ำนำจหนำ้ที่และปริมำณ
ควำมรบัผิดชอบ ภำยในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 

10. พิจำรณำจดัสรรคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ (ที่มิไดด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท) โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบตัิงำน อ ำนำจหนำ้ที่ และปรมิำณควำมรบัผิดชอบ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 

11. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

12. ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
 
(ง)  เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทได้สรรหำและแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทคนใหม่แทนต ำแหน่งเดิมที่ว่ำงลง โด ยปัจจุบันได้

มอบหมำยให ้ วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั  ท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรบรษัิท โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท  
 หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในนำมของบรษัิทหรอืคณะกรรมกำร 
 1. จดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร 
 2. จดัท ำและเก็บรกัษำหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และ 
รำยงำนประจ ำปี 
 3. จดัท ำและเก็บรกัษำหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
 4. ติดตำมใหม้ีกำรด ำเนินกำรตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. เก็บรกัษำและสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผู้บรหิำรหรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง  ซึ่งมี
สว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรของบรษัิทใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 6. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย   และ
ขอ้บงัคบัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ประกำศและขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
7.4  ขอ้มลูเก่ียวผูบ้รหิำร 
 7.4.1  องคป์ระกอบของกรรมกำรบรหิำร 
 ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม  2564  คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.  นำยชนะชยั ลนีะบรรจง  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
  2.  นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง  กรรมกำรบรหิำร 
  3.  นำยพินิจ  กำนติกลู   กรรมกำรบรหิำร 
  4.  นำยรฐัชยั ภิชยภมูิ   กรรมกำรบรหิำร 
  5.  นำยวชร ภกัดีมณฑล  กรรมกำรบรหิำร 
  6.  นำงอญัชล ี ลนีะบรรจง  กรรมกำรบรหิำร 
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  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร: วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษัิทตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง และ

มติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
2. พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธ ์แผนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท กำร

บริหำรทรพัยำกรบคุคล กำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสมัพนัธ ์และควบคมุก ำกบัดแูลให้
กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ีแต่งตัง้บรรลตุำมเป้ำหมำยเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ
อนมุตัิ 

3. พิจำรณำเรือ่งกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
พิจำรณำและอนมุตัิ ทัง้นีใ้หร้วมถึงกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณประจ ำปีในระหวำ่งที่
ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และให้
น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

4. พิจำรณำอนมุตัิ และ/หรอืใหค้วำมเห็นชอบรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทนุ กำรบรหิำรกำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป 
กำรจัดจ้ำงและจัดซื ้อ และรำยกำรอื่นใดที่ เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ  ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 

5. พิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุท่ีส  ำคญั ๆ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณประจ ำปีตำมที่จะไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

6. ให้ค ำแนะน ำกำรขยำยธุรกิจและกำรร่วมทุนกับบุคคลอื่นภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษัิทและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อใหค้วำมเห็นชอบ / เพื่อทรำบ ในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

7. เป็นคณะที่ปรกึษำฝ่ำยจดักำรในเรื่องเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบรหิำรงำนบคุคล และดำ้น
กำรปฏิบตัิกำรอื่นๆ 

8. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตัิ 

9. คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบคุคลอื่นใด ปฏิบตัิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว มีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำรบริหำร
อำจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

ทัง้นีอ้  ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกำรมอบอ ำนำจช่วง ตอ้งไม่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือรำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้กับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำม
กฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ /หรอืที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทหรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

ในปี 2564  คณะกรรมการบริหาร มกีารประชุม รวม 17 คร้ัง  
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คณะผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม   2564  คณะผูบ้รหิำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงู ดงัตอ่ไปนี ้        
 1. นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง        ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 2. นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
  3.  นำยพินิจ กำนตกิลุ        ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
 4. นำยรฐัชยั ภิชยภมูิ   ประธำนเจำ้หนำ้ทีด่ำ้นกำรเงิน 
 5. นำงอญัชล ี ลนีะบรรจง  กรรมกำรผูจ้ดักำร  สำยงำนบรหิำร 
 6.  นำยวชร ภกัดีมณฑล  กรรมกำรผูจ้ดักำร  สำยงำนวิศวกรรม  
 7.  นำงสำววนิดำ พว่งบญุมำก      รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  8.  นำยกรกฤช ประคองวิทยำ       รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร โดยกำรมอบอ ำนำจดงักลำ่ว
ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ  หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ท ำกับบริษัท (ตำมที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด) ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง  หรือ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิไว ้
 
การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงนิ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดมี้กำรก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิวงเงินส  ำหรบัใชจ้่ำยเพ่ือธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทำงกำรเงิน  
อำทิเชน่ กำรกูย้ืมเงิน หรอืกำรขอสินเช่ือใดๆ จำกสถำบนักำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเขำ้เป็นผูค้  ำ้ประกนั มีรำยละเอียดดงันี ้

  
วงเงนิอนุมัติ 

ธุรกรรมการลงทุน ธุรกรรมทางการเงิน 

กรรมกำรผูจ้ดักำร - ไมเ่กิน 100 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรบรหิำร 5%  สินทรพัยร์วม ไมเ่กิน 50 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 500 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรบรษัิท 50  ลำ้นบำทขึน้ไป ไมจ่  ำกดัจ  ำนวน 

 

7.4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  เมื่อวันที่  29  เมษำยน 2564  ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 ภำยในวงเงิน 4,000,000 บำท รำยละเอียดดงันี ้

เบีย้ประชมุ 
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 - ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะไดร้บัคา่เบี (ยประชมุ +,,,,, บาท ตอ่ครั(งที.เขา้ประชมุ 

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าเบี (ยประชุม 0,,,,, 
บาท ตอ่ครั(งที.เขา้ประชมุ 
 คา่ตอบแทนอื.น ๆ ของคณะกรรมการ   

 -  ไมเ่กินอตัรารอ้ยละ 3 ของกาํไรสทุธิ 
 - สาํหรบักรรมการที.อยูใ่นวาระไมค่รบปี ใหจ้่ายตามระยะเวลาที.ดาํรงตาํแหนง่ในปีนั(น 

 บริษัทจ่ายค่าเบี (ยประชุมกรรมการปี 2564  จาํนวนรวม  2.32  ลา้นบาท เพิ.มขึ (น  0.23 ลา้นบาท เมื.อเปรยีบเทียบ
กบัปี 2563  ที.มีจาํนวน  2.09 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11  โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบคุคล ดงันี (  
 ค่าเบี
ยประชุมรวม  

ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
เบี�ยประชุม (บาท) 

ประจาํปี 2564  
นายชนะชยั  ลนีะบรรจง   ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร 180,000 
นายรฐัชยั ภิชยภมูิ รองประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร 120,000 
นายวรวิทย ์ ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการบรษัิท,กรรมการบรหิาร 120,000 
นายพินิจ กานตกิลู กรรมการบรษัิท 100,000 
นายวชร ภกัดีมณฑล กรรมการบรษัิท 120,000 
วา่ที.ร.ต.เมธี   อิทธิรวิิชยั กรรมการบรษัิท 120,000 
นายปัณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  360,000 
นางสาวเพรามาตร หนัตรา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ,  

กรรมการบรษัิท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
480,000 

นางสาวทวศีร ี วิกยาธิปัตย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน,  
กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

360,000 
 

ดร.เยาวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน,  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

360,000 
 

รวมค่าเบี�ยประชุม 2,320,000  

7.4.3 ค่าตอบแทนอื�น ๆ 
- ไม่มี – 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร ปี ()*4 
-   ค่าตอบแทนรวมในรูปเงินเดือน 19,199,600 บาท กองทุนสาํรองเลี
ยงชีพ 433,608 บาท ค่าประกนัสงัคม 35,700 

บาท ค่าตอบแทนเบี
ยประชุม 2,320,000 บาท ผลประโยชน์พนกังาน 1,306,348 บาท รวม 23,295,256 บาท ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน  7 คน 
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7.5  บุคลากร 
บคุลากรของบรษัิทฯ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวนรวม 270 คน  

              จาํนวนคน 

ผูบ้รหิารและพนกังานสนบัสนนุผูบ้รหิาร 9 

สายงานวิศวกรรมก่อสรา้ง  91 

สายงานวิศวกรรมระบบ  48 

สายงานบญัชีและการเงิน+สายงานบรหิาร 82 

สายงานควบคมุงบประมาณและจดัซื :อ 35 

สายงานอสงัหารมิทรพัย ์ 5 
รวม 270 

       
ณ <= ธนัวาคม 2564  ผลตอบแทนรวมของบคุลากรของบรษัิท รวมทั:งสิ :น จาํนวน  158.94 ลา้น

บาท (ผลตอบแทนดงักลา่วประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลี :ยงชีพ และผลประโยชนอื์ นๆ)ทั:งนี :
ไมร่วมคา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ปี ช ื�อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญช ี
ร ับอนุญาตเลขที� 

บร ิษัท 

2562 นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์  2982 บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั 

2563 นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์  2982 บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั 

2564 นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์  2982 บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในรอบปีที ผา่นมา 
ปี � !� ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื อนไขต่องบการเงินรวมของบรษัิทฯ บริษัทย่อยและกิจการรว่ม

คา้ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 
ปี � !" ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื อนไขต่องบการเงินรวมของบรษัิทฯ บริษัทย่อยและกิจการรว่ม

คา้ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 
ปี � !# ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื อนไขต่องบการเงินรวมของบรษัิทฯ บริษัทย่อยและกิจการรว่ม

คา้ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 กลุม่บรษัิทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 256F จาํนวน F.GHI ลา้นบาท  
 คา่บรกิารอื น (Non-Audit Fee) (ถา้มี)  
 -  ไมม่ี -            
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการ 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน  ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปี ก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ 
ไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำร หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ เช่น กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำ
หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนักบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะที่
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่คยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำร 
อิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ัดกำรของส ำนกังำนสอบ
บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทตอ่ปี จำกบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล  ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ กรรมกำรอิสระ 
ผูบ้ริหำรหรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

8) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำ เนินกิจกำรของบริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 

9) กรณีที่กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกนั บรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหนง่ดงักลำ่ว และคำ่ตอบแทนรวมที่กรรมกำรอิสระรำยนัน้ไดร้บัใน
รำยงำนประจ ำปี/ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One report) 

10) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
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(1) การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหนำ้ที่ในกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นและมีควำมเป็นอิสระ
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ดว้ย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัท   เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำของ
สว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
 4. ไมม่ีหรอืเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีมลูคำ่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แต ่
20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 
 (ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หมำยถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรอืให้
กูย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คูส่ญัญำมีภำระหนี ้ท่ีตอ้งช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั)  

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 
 7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
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 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1  ของจ ำนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำม  1 ถึง 9 แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บรษัิท
ย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหนำ้ที่ในกำรสรรหำผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีคุณสมบตัิ

และประสบกำรณ์ตำมที่บริษัทฯตอ้งกำร มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บริษัทฯ และน ำเสนอขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท/ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม 1. เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูท้ี่ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่กบัจ ำนวนกรรมกำร

ที่จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินกว่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูชี้ข้ำด 

4. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ใหต้รงออกเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ใน
สำม กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่อีกได ้กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหนง่ในปี
แรกหรอืปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลำกกนั สว่นปีถดัไป ใหก้รรมกำรคนที่อยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้
ออกจำกต ำแหนง่ 

5. ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันได ้ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯได้ก ำหนดให้มี กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี  ซึ่งเป็นควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนต่อผลกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะโดยรวม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรบรษัิทในปี 2564 ผลกำรประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” มีคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  81.35 
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8.1.2  การเข้าร่วมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
กำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
คำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรกำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรกำกบัดแูลควำมเสีย่ง และกำรประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2564 
ของกรรมกำรแตล่ะทำ่นสำมำรถสรุปได ้ดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ  

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  เมื่อวันที่  29  เมษำยน 2564  ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 ภำยในวงเงิน 4,000,000 บำท รำยละเอียดดงันี ้

เบีย้ประชมุ 
 - ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะไดร้บัคำ่เบีย้ประชมุ 30,000 บำท ตอ่ครัง้ที่เขำ้ประชมุ 
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม 20,000 

บำท ตอ่ครัง้ที่เขำ้ประชมุ 
 คำ่ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมกำร   

 -  ไมเ่กินอตัรำรอ้ยละ 1 ของก ำไรสทุธิ 
 - ส ำหรบักรรมกำรท่ีอยูใ่นวำระไมค่รบปี ใหจ้่ำยตำมระยะเวลำที่ด  ำรงต ำแหนง่ในปีนัน้ 

 บริษัทจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรปี 2564  จ ำนวนรวม  2.32  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้  0.23 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัปี 2563  ที่มีจ ำนวน  2.09 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11  โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยเป็นรำยบคุคล ดงันี ้ 
 

 

ชื่อ นำมสกลุ 
สำมญั 
ผูถื้อหุน้ 

ประจ ำปี 2564 

คณะกรรมกำร 
บรษัิท 
(6 ครัง้) 

คณะกรรม 
กำรตรวจสอบ 
(12 ครัง้) 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
(1 ครัง้) 

นำยชนะชยั       ลีนะบรรจง ไมเ่ขำ้ 6 - - 

นำยวรวิทย ์ ลีนะบรรจง เขำ้ 6 - - 
นำยรฐัชยั ภิชยภมิู เขำ้ 6 - - 
นำยวชร ภกัดีมณฑล ไมเ่ขำ้ 6 - - 
นำยพินิจ กำนติกลู* เขำ้ 5 - - 
วำ่ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิิชยั เขำ้ 6 - 1 
นำงสำวเพรำมำตร หนัตรำ เขำ้ 6 12 1 
นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ เขำ้ 6 12 1 
ดร.เยำวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ เขำ้ 6 12 1 
นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย เขำ้ 6 12 - 
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ค่าเบ้ียประชุมรวม  

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุม (บาท) 
ประจ าปี 2564 

นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง   ประธำนกรรมกำรบรษัิท, ประธำนกรรมกำรบรหิำร 180,000 
นำยรฐัชยั ภิชยภมูิ รองประธำนกรรมกำรบรษัิท, กรรมกำรบรหิำร 120,000 
นำยวรวิทย ์ ลนีะบรรจง รองประธำนกรรมกำรบรษัิท,กรรมกำรบรหิำร 120,000 
นำยพินิจ กำนตกิลู กรรมกำรบรษัิท 100,000 
นำยวชร ภกัดีมณฑล กรรมกำรบรษัิท 120,000 
วำ่ที่ร.ต.เมธี   อิทธิรวิิชยั กรรมกำรบรษัิท 120,000 
นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  360,000 
นำงสำวเพรำมำตร หนัตรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ,  

กรรมกำรบรษัิท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

480,000 

นำงสำวทวศีร ี วิกยำธิปัตย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน,  
กรรมกำรบรษัิท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

360,000 
 

ดร.เยำวรนิทร ์ ศรชียันนัท ์ กรรมกำรบรษัิท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน,  
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

360,000 
 

รวมค่าเบีย้ประชุม 2,320,000  
8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทและบริษัทร่วม 

ด้านการบริหาร 
- พิจำรณำส่งบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรใน

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม อยำ่งนอ้ยตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ เพื่อทำหนำ้ที่ก ำกบัดแูล และควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ 
- รำยงำนกำรสง่ตวัแทนดงักลำ่วพรอ้มคณุสมบตัิของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อรบัทรำบ 
- ก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกำรปฏิบตัิที่เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิและกำรด ำเนินกำร รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลู และ

กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นไปตำมกฎเกณฑว์่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรเก่ียวโยง และ/หรอืกำรไดห้รอืจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ตอ่คณะกรรมกำรทกุไตรมำส และในกรณีที่มีเรือ่ง
ที่มีนยัสำคญัของบรษัิทดงักลำ่ว เช่น กำรเพิ่มทนุ/ลดทนุ กำรเลกิบรษัิท ใหน้ ำเสนอเรือ่งดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
เพื่ออนมุตัิกำรด ำเนนิกำรใดๆ 

ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ บรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอนัเป็น 
ปัจจยัหลกัในกำรเสรมิสรำ้งองคก์รใหม้ีระบบที่มีประสทิธิภำพ และยดึมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวของบรรษัทภิบำล เพื่อ 
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สรำ้งกลไกกำรควบคมุกำรด ำเนินงำนของบรษัิทใหม้ีควำมโปรง่ใส มีควำมยตุิธรรม และเกิดควำมมั่นใจตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
ทกุฝ่ำย 
8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรมีบรรษัทภิบำลที่ดี โดยไดน้ ำหลกักำร
และแนวปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรตำมหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมำย เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม โดยก ำหนดนโยบำย ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบรษัิทจะบรหิำรงำนของบริษัทดว้ยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ รบัผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ และดแูลมิใหเ้กิดปัญหำขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. คณะกรรมกำรบรษัิทด ำเนินงำนดว้ยควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่ำงเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรมต่อ
ทกุฝ่ำย ใหป้ฎิบตัิตำมบทบญัญัติของกฎหมำยและเป็นไปตำมกฎระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง    

4. คณะกรรมกำรบรษัิทจดัตัง้คณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง อนัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร  
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และอนุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ซึ่งไดม้ีกำรมอบหมำย
หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบใหแ้ก่คณะกรรมกำรทกุคณะไวอ้ยำ่งชดัเจน 

5. คณะกรรมกำรบรษัิท มีกำรประชมุโดยสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ โดยมีกำรก ำหนดกำรประชุมและวำระไวล้ว่งหนำ้
อยำ่งชดัเจน  

6. คณะผู้บริหำร มีกำรประชุมเพื่อติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโดยละเอียดของทุกโครงกำร อย่ำง
สม ่ำเสมอทุกสปัดำห ์และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระไว้
ลว่งหนำ้อยำ่งชดัเจน 

7.  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยใน  ทั้งกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำร
ด ำเนินงำน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจดัใหม้ีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็นสว่นงำนหนึ่ง
ของบรษัิทและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(ก) การป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยที่จะไมใ่หก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร เป็น

ผูบ้รหิำร และพนกังำน แสวงหำประโยชนส์ว่นตน และไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรอนมุตัิในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ที่มีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบรษัิท หรือบรษัิทยอ่ย กบักรรมกำรผูบ้รหิำร หรอืบคุคลที่
มีควำมเก่ียวขอ้ง ในกรณีที่เขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งเครง่ครดับรษัิทไดก้ ำหนดขอ้หำ้มไม่ใหม้ีกำรใชโ้อกำส
หรือขอ้มลูจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ในกำรหำประโยชนส์ว่นตน หรือท ำธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทหรือ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องรวมทัง้ไมใ่หใ้ชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มลูแก่บคุคลอื่น 

(ข) การใช้ขอ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์
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บรษัิทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรก ำกบักำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี โดยยึดหลกัธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมซื่อสตัยส์จุริตในกำรด ำเนินกิจกำร และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทไดร้บัข่ำวสำรที่
เทำ่เทียมกนับรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำย ในกำรเปิดเผยขอ้มลู รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำน 

(ค)  การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
บรษัิทมีอดุมกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม โดยยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สีย

ทกุกลุม่ตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดี และจรรยำบรรณของบรษัิท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่ง 
ๆ ของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่
เหมำะสม เพื่อปอ้งกนัคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทำงธุรกิจของบรษัิท และเพื่อใหก้ำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่
อำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นไดร้บักำรพิจำรณำ และปฏิบตัิอยำ่งรอบครอบ   บรษัิทจึงไดจ้ดัท ำ “แนวทำงกำร
ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น” เป็นลำยลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองคก์รสู่
องคก์รแหง่ควำมยั่งยืน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เพื่อยืนยนัเจตนำรมณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยต่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั ไมย่อมรบักำรทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไม่วำ่ในฐำนะผูร้บัหรือผูใ้ห ้และจดัท ำขอ้
ปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัอยำ่งชดัเจน เพื่อใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันนี ้อย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหนำ้ที่ปฏิบัติตำม
นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัโดยทั่วกนั 
 
8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่านมา 
8.2.1  จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม 
1.  นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ 12/12 
2..  ดร.เยำวรนิทร ์  ศรชียันนัท ์ 12/12 
3.  นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ 12/12 
4.  นำยปัณณณ์ธีร ์ ศรวีอ่งไทย 12/12 

 
8.2.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวฒุิจำกหลำยดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกฎหมำย ดำ้นบญัชี ดำ้นกำรเงิน

เป็นตน้ มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอบเขตที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน พิจำรณำคดัเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีเสนอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะระบบกำรควบคมุภำยใน
พิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแล 
รวมทัง้กำรเสรมิสรำ้งหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ
เพียงพอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ ำปี 2564 ของบริษัททัง้ในดำ้นควำม
ถกูตอ้งและกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ โดยไดร้ว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท จำกกำรสอบทำนไมพ่บสิง่ที่เป็น 
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เหตใุหเ้ช่ือวำ่ รำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วไมถ่กูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพรอ้มทัง้กรรมกำรอิสระไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรโดยไดส้อบถำมและรบั
ฟังค ำชีแ้จง ตลอดจนใหข้อ้คิดเห็นและค ำแนะน ำในประเด็นต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทเพื่อให้
มั่นใจว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทไดจ้ัดท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ตำมที่ควรในสำระส ำคญัและเช่ือถือไดต้ำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่ร ับรองทั่ วไป  รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลประกอบงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ  ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหเ้ปิดเผยไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวขอ้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพ้ิจำรณำระเบียบ ขอ้ก ำหนด กฎเกณฑ ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

ของบริษัท (ระเบียบ) รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบนัน้ และไดส้อบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ และเห็นว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับรษัิทท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยควำมโปรง่ใส ่
เป็นธรรมในรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงได้ (Arm’s Length Basis) ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้
ตลอดจนปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

และรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ำยบริหำร เพื่อพิจำรณำแกไ้ขกำรปฏิบตัิงำน เพื่อให้
มั่นใจวำ่บรษัิทฯมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมพอเพียงและมีประสทิธิผลทำงธุรกิจ 

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับงบการเงนิประจ าปี 2564 
ไดพ้ิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยไดเ้สนอ

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทส ำหรบัรอบ ระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  โดยแตง่ตัง้ 

1. นำงสวุิมล  กฤตยำเกียรณ ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 2982     และ/ หรอื 
2. นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรญัรตัน ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที ่5599     และ/ หรอื 
3.    นำยจมุพฎ  ไพรรตันำกร        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 7645     และ/ หรอื 

 4.    นำยนพฤกษ์  พิษณวุงษ์         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 7764     และ/ หรอื  
              5.    นำงสำวสภุำภรณ ์ มั่งจิตร        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 8125     และ/ หรอื 
  6.   นำยวิโรจน ์ สจัจธรรมนกุลุ        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5128      

 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำตดงักลำ่วไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หส้  ำนกังำนจดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นแทนได้  

ส ำหรบักำรก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2564 เสนอก ำหนดวงเงินจ ำนวนรวมไมเ่กิน  4,795,000 บำท แบง่เป็น
เฉพำะบรษัิท จ ำนวน 2,640,000 บำท และบรษัิทยอ่ย จ ำนวน 2,155,000 บำท 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จดัใหม้ีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้คณะ  โดยผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดบัดี

เยี่ยมแสดงใหเ้ห็นว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ครบถว้นตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
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และมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคลอ้งกับแนวทำงปฏิบัติที่ดีจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รบัมอบหมำย  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไดท้ ำหนำ้ที่อย่ำงเหมำะสมตำม
ขอ้ก ำหนด มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอและเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีที่รบัรองทั่วไป ไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุหเ้ช่ือวำ่งบ
กำรเงินดังกล่ำวไม่ถูกตอ้งอย่ำงมีนัยส ำคัญ และไดป้ฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัยแ์ละ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเพียงพอส ำหรบัระบบกำรควบคุมภำยในไดด้  ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง
เหมำะสม สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตก้ำรสง่เสรมิใหด้  ำเนินกำรตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดี 

 

8.2.3 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 
8.2.3.1  รายงานผลการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา 
(ก) จา นวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม 
1.  นำงสำวทวีศร ี วิกยำธิปัตย ์ 1/1 
2.  นำงสำวเพรำมำตร  หนัตรำ 1/1 
3.  ดร.เยำวรนิทร ์  ศรชียันนัท ์ 1/1 

4.  วำ่ที่ ร.ต.เมธี   อิทธิรวิิชยั 1/1 

 
ทัง้นี ้ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดม้ีกำรประชุมทัง้หมด  1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ

วำระสรรหำกรรมกำรบริษัทใหมแ่ทนกรรมกำรบรษัิทท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหนง่และกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุม
ใหญ่สำมญัประจ ำปี ผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษัิท ซึง่รบัผิดชอบตอ่ระบบการควบคมุภายในของกิจการ ระบบการควบคมุภายในมีสว่นช่วยให้
การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเขม้แข็งใหก้ับการบริหารความเสี่ยง 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการไดใ้หอ้  านาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอบริษัทไดจ้ัดท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รบัผิดชอบอ านาจการตดัสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหนา้ที่ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการทบทวนคู่มือ
ดงักลา่วทกุปีเพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 9.1.1  ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 12 /2564  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบประชมุรว่มกนัไดใ้หค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน มีวางระบบบรหิารจดัการและติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการ
ควบคมุภายในควบคู่กนั โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่สอบทานระบบ
การปฏิบตัิงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้  

1.  เพื่อความเช่ือถือไดแ้ละความถกูตอ้งของขอ้มลู 
2.  เพื่อการปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบตังิานและกฎระเบียบตา่ง ๆ  
3.  เพื่อการรกัษาความปลอดภยัของสนิทรพัย ์
4.  เพื่อการด าเนินงานอยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพ 
5.  เพื่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รและเปา้หมายของการด าเนนิงานหรอืโครงการ 

 โดยมีโครงสรา้งการควบคมุภายในทัง้ 5 องคป์ระกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of 
The Tread way Commission : COSO)  ผลการประเมินการควบคมุภายใน สรุปได ้ดงันี ้
 

1.  องคก์รและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment) 
 -  มีการก าหนดนโยบาย เปา้หมายการด าเนินธุรกิจไวอ้ยา่งชดัเจนและการก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายที่
วางไว ้
 -  มีการก าหนดดัชนีชีว้ดัเพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดท าคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับ
นโยบายจากผูบ้รหิารไปสูร่ะดบัปฏิบตัิงาน  
 -  มีระบบ ISO 9001 : 2008 และการตรวจสอบภายในเป็นเครือ่งมือและกลไกผลกัดนั สนบัสนนุ ใหฝ่้ายบรหิาร
สามารถควบคุมการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชนต์่อการตดัสินใจในการบริหารงาน
และมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
 -  บริษัทท าการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ วิเคราะห์สิ่งจูงใจให้แก่พนักงานอย่าง
สมเหตสุมผล โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นส าคญัและสามารถสรา้งผลก าไรสงูสดุใหแ้ก่บรษัิท 
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 -  บริษัทมีขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บักิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษรรวมทัง้บทลงโทษของบรษัิท  
 -  บริษัทอยู่ระหว่างการก าหนดหลกัจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึน้ส  าหรบัพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต  
บรษัิทยงัยดึมั่นในคณุธรรมตอ่คูค่า้ ใหก้ารดแูลและสนบัสนนุการท างาน ช าระเงินตรงตอ่เวลา ไมเ่อารดัเอาเปรยีบคู่คา้ 
 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 บริษัทไดป้ระเมินความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั โดยน าปัญหาต่างๆ เขา้พิจารณารว่มวิเคราะหถ์ึงเหตกุารณ ์เพื่อก าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัใน
การเพิ่มความมั่นใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ความเสยีหายหรอืความผิดพลาดจะไมเ่กิดขึน้ หรอืหากเกิดขึน้จะตอ้งอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรบัได ้ และแจ้งใหก้ับพนกังานและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามเหตุการณ์ เพื่อใหป้ฏิบัติตาม
มาตรการบรหิารความเสีย่งที่ก าหนดไว ้
 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 บริษัทก าหนดนโยบาย แผนงาน และขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์ององคก์รโดยตอ้งไดร้บั
การตอบสนองและปฏิบตัิตามจากผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัอย่างถูกตอ้งเขม้งวด และก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่และอ านาจอนมุตัิในแต่ละระดบัสายงานไวอ้ย่างชัดเจน รวมทัง้ไดก้ าหนดมาตรการการติดตามการด าเนินงานของ
บริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
 บริษัทใหค้วามส าคญัของขอ้มลูที่ถกูตอ้งเพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ ์สามารถใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ
และส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน  เพื่อ
ติดตามการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร โดยคณะผูบ้ริหารจะมีการประชุมเป็นประจ าทุกสัปดาห ์ซึ่งจะมีการน าเสนอ
ขอ้มลูเพื่อใหผู้บ้ริหารพิจารณาอยา่งครบถว้นทกุแง่มมุ ทัง้ขอ้มลูดา้นการบริหาร ขอ้มลูทางเทคนิค ดา้นการเงิน  การบญัชี 
กฎหมาย เป็นตน้  
 

5. การติดตามและการประเมินผล  (Monitoring) 
        บรษัิทก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบตัิงาน ทบทวนและเปรยีบเทียบผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามระบบควบคมุภายใน โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในเป็นผูร้บัผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะซกัถามขอ้มลู เพื่อรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดนโยบายใหฝ่้ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททนัที ในกรณีที่เกิดเหตกุารณห์รือสงสยัการทจุริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือการกระท าที่ผิดปกติใด ๆ  อนัอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะทางการเงินของบรษัิท 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตรวจสอบภายใน เป็นส่วนส าคัญของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง   นายธิติปกรณ ์ 
ประเสริฐวชิรกูล เป็นผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบตัิตามขอ้มลูประวตัิในเอกสารแนบ 3   นายธิติ
ปกรณ ์ ประเสริฐวชิรกลู ไดใ้หน้โยบายการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน (The Institute 
of Internal Auditors) เพื่อใหค้วามเช่ือมั่นกบัการเพิ่มมลูคา่และปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานขององคก์รใหด้ีขึน้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและรายงานผลครบถว้น รวมทัง้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษัท
อยา่งเครง่ครดั 
 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจในการใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิของผูจ้ัดการแผนก
ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
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9.2  รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 
มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

1. บจ.บีอำร์ก่อสร้ำง บริษทัยอ่ย 1. ลูกหน้ีกำรคำ้* ลูกหน้ีกำรคำ้เกิดจำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ียงัคงคำ้งอยู ่
ณ ส้ินงวดบญัชี 

                139,119                  139,119                  139,119  

    2. ลูกหน้ีอ่ืน* รำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็นค่ำรับเหมำก่อสร้ำงท่ีออกแทนกนั และเรียก
เก็บตำมรำคำท่ีเกิดข้ึนจริง 

                     4,600                       4,600                       4,600  

    

3. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ
หมุนเวียน*   

เป็นรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระของโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำง                    308  308 308 

    

4. เงินให้กูย้มืระยะสั้น*   เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                    95,707                     95,707                     94,707  

    5.ดอกเบ้ียคำ้งรับ*  บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                    25,427                     23,108                     20,502  

  6. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   เป็นภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระของลูกหน้ีกำรคำ้                    9,101  9,101 9,101 

  7. รำยไดท้ำงกำรเงิน* บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                      2,318                       2,656                       2,482 

  
  หน่วย : พนับำท 
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บุคคลที่อาจมีความ 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุ 
สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 
2. บริษทั ริช แมน พร็อพ
เพอร์ต้ี จ  ำกดั  

บริษทัยอ่ย 1. เงินทดรองจ่ำย* ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆช ำระแทนบริษทัยอ่ย                   1,041                       1,041  - 

  

2.รำยไดค้ำ้งรับ* เป็นรำยไดค้่ำ Commission กำรขำยห้องชุดโครงกำรให้แก่บริษทั
ยอ่ย ซ่ึงบริษทัเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

12                           12 12 

    

3. ลูกหน้ีอ่ืน* เกิดจำกกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำร และบริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียก
เก็บจำกบริษทัยอ่ย 

                  11,139                       11,139                       8,314  

    4. เงินให้กูย้มืระยะสั้น**   เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                 468,146                  465,046                   466,846  

  5.ดอกเบ้ียคำ้งรับ  บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี 171,729 145,998 89,748 

  6. รำยไดค้่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำ
โครงกำร 

เป็นกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกนัซ่ึงไม่สูงกวำ่
ผูบ้ริกำรรำยอ่ืน 

                     -  1,186 3,558 

    7. รำยไดท้ำงกำรเงิน* บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                    25,731                       56,250                     9,097 
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  หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

3. บริษทั นอร์ท พร็อพ
เพอร์ต้ี จ  ำกดั 

บริษทัยอ่ย 1. เงินทดรองจ่ำย* ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆช ำระแทนบริษทัยอ่ย                   -  - 15 

    

2. ลูกหน้ีอ่ืน** เกิดจำกกำรให้บริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียกเก็บจำกบริษทัยอ่ย                      810 810 639 

    3. เงินให้กูย้มืระยะสั้น เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                 51,604                  51,104  51,104 

  4.ดอกเบ้ียคำ้งรับ** บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี 22,948 20,115 13,951 

    5. รำยไดท้ำงกำรเงิน* บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                    2,833  6,164 998 

4. บริษทั สจัจำ บำงแสน 
คอนโดมิเนียม จ ำกดั 

บริษทัยอ่ย 1. ลูกหน้ีอ่ืน* เกิดจำกกำรให้บริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียกเก็บจำกบริษทัยอ่ย                      1,227 1,227 1,049 

    

2. เงินให้กูย้มืระยะสั้น**   เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                    48,214                     47,914                     47,614  

    3. ดอกเบ้ียคำ้งรับ** บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                      20,509                     17,863                     12,119  

    4. รำยไดท้ำงกำรเงิน* บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                      2,646                       5,747                       929  
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  หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

5. บริษทั สยำมบำงกอก ดี
เวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั 
  
  
  
  
 
 

 

บริษทัยอ่ย 1.รำยไดค้ำ้งรับ เป็นรำยไดค้่ำ Commission กำรขำยห้องชุดโครงกำรให้แก่บริษทั
ยอ่ย ซ่ึงบริษทัเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

                        1,144                        984                        1,304  

  2. ลูกหน้ีอ่ืน เกิดจำกกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำร และบริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียก
เก็บจำกบริษทัยอ่ย 

                        -                        1,102                        1,381  

  3. เงินให้กูย้มืระยะสั้น เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                    -                      24,500                  18,500  

 4. ดอกเบ้ียคำ้งรับ บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                      -                       2,785                    2,002 

 5. เงินกูย้มืระยะสั้น*  เป็นกำรกูย้มืเงินเพ่ือน ำไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

                   14,500  - - 

 6. ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50 ต่อปี                     129 - - 

  7. รำยไดค้่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำ
โครงกำร 

เป็นกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกนัซ่ึงไม่สูงกวำ่
ผูบ้ริกำรรำยอ่ืน 

                     1,200                        3,180                    5,160 

  8. รำยไดอ่ื้น รำยไดจ้ำกค่ำ Commission กำรขำยทำวน์โฮมโครงกำร และค่ำแรง
ท ำงำนให้แก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัเรียกเก็บตำมรำคำตกลงท่ีตกลง
ร่วมกนั 

                        150                           721                         724 

 9. รำยไดท้ำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                      754                       1,183                       1,846  

 10. ตน้ทุนทำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50 ต่อปี 148  -                         - 

  หน่วย : พนับำท 
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บุคคลที่อาจมีความ 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุ 
สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

6. บริษทั อิมพีเรียล แลนด ์
จ  ำกดั 
  
  
  

บริษทัยอ่ย 1.รำยไดค้ำ้งรับ* เป็นรำยไดจ้ำกค่ำแรงท ำงำนโครงกำรให้แก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั
เรียกเก็บตำมรำคำตกลงท่ีตกลงร่วมกนั 

                   623  594 19 

  2. ลูกหน้ีอ่ืน* เกิดจำกกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำร และบริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียก
เก็บจำกบริษทัยอ่ย 

                   19,387                      18,103                    15,748 

  3. เงินให้กูย้มืระยะสั้น** เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                 219,000                    219,000                 218,000    

  4. ดอกเบ้ียคำ้งรับ** บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                    66,683                      54,638                   40,456   

 5.หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เป็นภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระของลูกหน้ีอ่ืน                         433                                 347                             - 

 6. รำยไดค้่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำ
โครงกำร 

เป็นกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกนัซ่ึงไม่สูงกวำ่
ผูบ้ริกำรรำยอ่ืน 

                     1,200                        1,923                    5,540 

  7. รำยไดอ่ื้น รำยไดจ้ำกค่ำแรงท ำงำนโครงกำรให้แก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัเรียก
เก็บตำมรำคำตกลงท่ีตกลงร่วมกนั 

                   26 575 4 

    8. รำยไดท้ำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                    12,045                     14,182                  15,431 
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  หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ  

ขัดแย้งทางผลประโยชน์     ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

7.  บริษทั ซนัเค่น-อีเอม็ซี 
จ  ำกดั 

บริษทัร่วม 1. เงินให้กูย้มืระยะสั้น เป็นกำรกูใ้ห้ยมืเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย                      4,900                     4,900                         4,600  

    
2. ดอกเบ้ียคำ้งรับ บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                         938                       669                              366 

    
3. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน   เงินประกนัผลงำนท่ีบริษทัหกัเจำ้หน้ีไวเ้ม่ือจ่ำยช ำระหน้ี เพ่ือเป็น

หลกัประกนักำรท ำงำน 
                   10,128                  10,128                      10,128 

  

4. รำยไดท้ำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                         269                       303                         271  

    

5. ค่ำจำ้งเหมำ ค่ำวสัดุซ่ึงใชใ้นกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นตำมท่ีตกลงร่วมกนั                           -                  -                   97,290    
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        หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

8.  กิจกำรร่วมคำ้ บริษทั 
เชียงใหม่รำยวนั จ  ำกดั และ 
บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 
   
  

กำรร่วมคำ้ 1. ลูกหน้ีอ่ืน* เกิดจำกกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำร และบริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียก
เก็บจำกบริษทัยอ่ย 

                     4,202                         3,902                           2,438  

  2. รำยไดค้่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำ
โครงกำร 

เป็นกำรให้บริกำรปรึกษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกนัซ่ึงไม่สูงกวำ่
ผูบ้ริกำรรำยอ่ืน 

                     -                      1,025                         2,230 

  3. รำยไดท้ำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี                         - - 76 

9.  บริษทั สกำย ทำวเวอร์ 
จ  ำกดั (มหำชน) 

เป็นกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั โดยมี  
เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

1. ลูกหน้ีอ่ืน  เกิดจำกกำรให้บริกำรอ่ืนท่ีบริษทัเรียกเก็บจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            61                               61                            61 

2. สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เป็นภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระของเจำ้หน้ีอ่ืน                         46 - - 

3. เจำ้หน้ีกำรคำ้ ซ้ือวสัดุและบริกำรรับเหมำเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง                         709                      709                    4,888 

4. ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย   บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.25 ต่อปี                      3,554                         3,554                      3,554 

5. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน   เงินประกนัผลงำนท่ีบริษทัหกัเจำ้หน้ีไวเ้ม่ือจ่ำยช ำระหน้ี เพื่อเป็น
หลกัประกนักำรท ำงำน 

                     2,596                         2,596                      1,778 

  6. ค่ำจำ้งเหมำ ค่ำวสัดุซ่ึงใชใ้นกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นตำมท่ีตกลงร่วมกนั                    -                       12,944                    27,249 

  
 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

  

                           115 
  

 

  หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

10. คุณวรวิทย ์ลีนะบรรจง ผูบ้ริหำรระดบัสูง 1. เงินทดรองจ่ำย ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆช ำระแทนบริษทัยอ่ย 50 - - 

  2. เงินกูย้มืระยะสั้น เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือน ำไปใชจ่้ำยในโครงกำรของบริษทั                              -                      -                    32,500  

    3. ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                             -                                          -                                   28  

    4. ตน้ทุนทำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                      -                                          1,480                       2,450  

  
  
   หน่วย : พนับำท 

บุคคลที่อาจมีความ 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุ 
สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

11. คุณชนะชยั ลีนะบรรจง ผูบ้ริหำรระดบัสูง 1. ตน้ทุนทำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                            -                               -                      1,671  

12. คุณชินชยั ลีนะบรรจง ผูถื้อหุ้น 1. ตน้ทุนทำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                            -                                -                        31  
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   หน่วย : พนับำท 
บุคคลที่อาจมีความ 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุ 

สมผลในการท ารายการ 

มูลค่ารายการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 

13. คุณชินสิรี ลีนะบรรจง ผูถื้อหุ้น 1. เงินกูย้มืระยะสั้น เป็นกำรให้กูย้มืเงินเพ่ือน ำไปใชจ่้ำยในโครงกำรของบริษทั                                  -                                    -                      17,500  

    2. ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                                 -                                                -                              14  

    3. ตน้ทุนทำงกำรเงิน บริษทัคิดดอกเบ้ียกูย้มืระยะสั้นอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี                                 -                                             755                       1,521  

14. คุณวชร ภกัดีมณฑลวชร  กรรมกำร 1. เงินทดรองจ่ำย เป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆช ำระแทนบริษทัยอ่ย                               63                               200                               -  

 
* บรษัิทฯ ไดต้ัง้ส  ารองคา่เผ่ือขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ไวท้ัง้จ านวน 
** บรษัิทฯ ไดต้ัง้ส  ารองคา่เผ่ือขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ไวบ้างสว่น 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในปีที่ผา่นมาเป็นรายการท่ีเกิดขึน้จาก 
1.  รายการดอกเบีย้จ่ายซึ่งจ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บุคคล และบริษัทที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานของบรษัิทฯ  
2.  รายการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการและรายไดอ้ื่น ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยและกิจการรว่มคา้ 

เป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บตามสญัญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการขายเศษวสัดุที่เหลือใช้จากการ
ก่อสรา้ง  ซึง่รายการดงักลา่วเป็นธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

3. การรบัเหมาท างานเพื่อด าเนินการก่อสรา้งโครงการแทนบริษัทย่อย บริษัทฯรบัด าเนินการก่อสรา้งและมีการ
พิจารณาการก าหนดราคาคา่ก่อสรา้งอยา่งละเอียดรอบคอบ ซึง่รายการดงักลา่วเป็นธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

4. การซือ้วสัดุที่ใชเ้พื่อด าเนินการก่อสรา้งในโครงการก่อสรา้ง บริษัทฯไดม้ีการเปรียบเทียบราคาค่าวสัดุตาม
ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิทฯ และมีการพิจารณาคดัเลอืกผูข้ายวสัดอุย่างเป็นธรรม โดยจะพิจารณาถึงคณุสมบตัิ
ของผูข้ายวสัดแุละราคาคา่วสัด ุซึง่รายการดงักลา่วเป็นธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

5.  รายการเงินกูร้ะยะสัน้จากบคุคลและบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั  ในปี 2564 จ านวน 14.50 ลบ. คิดดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 5.50 ตอ่ปี และในปี 2562 จ านวน   50  ลบ. คิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ   6.00  ตอ่ปี 

6. รายการเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้  เป็นการกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย  ซึง่บรษัิทฯ คิดดอกเบีย้ใน     
อตัรารอ้ยละ 5.50-7.50 ตอ่ปี 

 โดยกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป และรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไดร้บัและจ่ายช าระเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกบัรายการท่ีมีกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 

การท ารายการระหวา่งกนัเป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดร้บัและจ่าย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค า้ประกันการกูย้ืมเงินจากธนาคาร และการใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษัทย่อยและ
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการท่ีช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งและปรบัปรุงฐานะทางการเงินของบรษัิทใหด้ขีึน้เพื่อใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง อนึ่งการด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนัที่ไดก้ลา่วในตารางขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นว่า
เป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติ ส าหรบัรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทฯจะมอบหมายใหฝ่้ายงานที่
เก่ียวขอ้งรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นว่า
รายการดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในการนี ้บรษัิทฯจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  โดยการใหค้วามเห็นต่อการท ารายการ
ระหวา่งกนันัน้ จะตอ้งไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีรว่มอยูด่ว้ย 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้  โดยก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี  ้บริษัทได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท หรอืผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการดว้ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มี
ส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะได้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรอืผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 
ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต 
ปัจจุบัน บริษัทด าเนินนโยบายในการเขา้ท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่วต่อไปในอนาคต หากมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัที่เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะด าเนินการก า 
หนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ  ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก  ทั้งนี  ้บริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทพิจารณาและใหแ้สดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผล
ของการท ารายการดว้ย 
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย  ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีส  าคญั
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 































































































































































































 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  1 
  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญช ีเลขานุการบริษัท 

 

 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1.  นายชนะชัย  ลีนะบรรจง 
ต ำแหน่ง : 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท, 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร,  
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท         
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 27 เมษำยน 2554 

64 ปรญิญำตร ี
วิศวกรรมศำสตร ์
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

3.063 พี่ชำย 
นำยวรวิทย ์
ลีนะบรรจง 

2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท,  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร, 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร, 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
 
 

บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
บรษัิท อิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั 
 
บรษัิท ซนัเคน่ – อีเอ็มซี  จ  ำกดั 
 
บรษัิท สจัจำ บำงแสน  คอนโดมีเนียม จ ำกดั 
 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
  



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  2 
  

 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

2.  นายรัฐชัย  ภิชยภูมิ 
ต ำแหน่ง :  
รองประธำนกรรมกำรบรษัิท ล  ำดบัที่ 1, 
กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
วนัที่ไดร้แัตง่ตัง้ : 15  สิงหำคม  2559 

57 ปริญญาโท  บรหิำรธุรกิจ  
(MBA) กำรบรหิำรกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัแหง่รฐัยทูำ่ห ์ รฐั
ยทูำ่ห ์ สหรฐัอเมรกิำ 
 
ปริญญาตรี   
กำรบรหิำรจดักำรธุรกิจ คณะ
เศรษฐศำสตร ์และบรหิำรธุรกิจ
สำขำวิชำเอก  กำรจดักำร 
มหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร ์
 
 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบรษัิท,กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
    
กรรมกำรบรษัิท 
 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 

บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษัิท กิจกำรรว่มคำ้ เชียงใหมร่ำยวนั และ อีเอ็มซี 
จ  ำกดั 
 
บรษัิท  ซนัเคน่ – อีเอ็มซี จ  ำกดั  
 
บรษัิท สจัจำ บำงแสน  คอนโดมีเนียม จ ำกดั 
 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั 
 
บรษัิท อิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั   



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  3 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

.  นายวรวิทย ์ ลีนะบรรจง 
ต ำแหน่ง :  
รองประธำนกรรมกำรบรษัิทล ำดบัที่ 2 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนนุ 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 18 ธันวำคม 2558 

55 ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

7.847 นอ้งชำย 
นำยชนะชยั 
ลีนะบรรจง 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรบรษัิท,กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
 
 

บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษัิท สจัจำ บำงแสน  คอนโดมีเนียม จ ำกดั 
 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  4 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

4.  นายวชร  ภักดีมณฑล 
ต ำแหน่ง :  
กรรมกำรบรษัิท, 
กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 26 ก.พ. 2563  

56 ปรญิญำโท มหำวิทยำลยัรำช
มงคลตะวนัออก วิทยำเขตอุ
เทนถวำย  วิศวกรรมศำสตร์
มหำบณัฑิต (วศม.)    
บรหิำรงำนก่อสรำ้ง วิศวกรรม
โยธำ 
ปรญิญำตร ีมหำวิทยำลยัรำช
มงคลตะวนัออก วิทยำเขตอุ
เทนถวำย  วิศวกรรมศำสตร์
บณัฑิต (วศบ.) วศิวกรรม
โยธำ 
 
 

 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบรษัิท, กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวิศวกรรม 
 
 

บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  5 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

5.  นำยพินิจ  กำนติกลู 
ต ำแหน่ง :  
กรรมกำรบรษัิท 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 24  กุมภำพนัธ ์ 2564 

61 ปรญิญำโท    จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั      
วิศวกรรมศำสตรม์หำบณัฑิต 
(วศม.บรหิำรงำนก่อสรำ้ง 
วิศวกรรมโยธำ) 
ปรญิญำตร ี
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์  
วิศวกรรมศำสตรบ์ณัฑิต (วศบ.
วิศวกรรมโยธำ) 
 

 - 2560 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2563 – 2564 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบรษัิท  
    
เลขำนกุำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท  
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 

บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท เอเช่ียน คอรโ์รชั่น คอนโทรล เทคโรโลยี จ  ำกดั 
 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท สจัจำบำงแสน คอนโดมีเนียม  จ  ำกดั 
 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิทอิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั 

 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  6 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

6.  วำ่ที่ ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั 
ต ำแหน่ง :  
กรรมกำรบรษัิท/เลขำนกุำรบรษัิท 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 15  มีนำคม  2560 

44 ปรญิญำตร ี 
กำรจดักำรทั่วไป 
มหำวิทยำลยัรำชภฎับำ้น
สมเด็จเจำ้พระยำ 
 

0.0001 - 2560 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2563 – 2564 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบรษัิท  
    
เลขำนกุำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท  
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรบรษัิท 

บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ  ำกดั (มหำชน) 
 
บรษัิท เอเช่ียน คอรโ์รชั่น คอนโทรล เทคโรโลยี จ  ำกดั 
 
บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิท สจัจำบำงแสน คอนโดมีเนียม  จ  ำกดั 
 
บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
 
บรษัิทอิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั 

 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  7 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

7.  นางสาวเพรามาตร  หนัตรา 
ต ำแหน่ง :  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 23 มิถนุำยน  2559 

69 ปรญิญำโท วิทยำศำสตร์
มหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ ์
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑิต 
(น.บ.) 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิร
ำช 
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต (บธ.บ) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2558-  ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั  
 
 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรสรรหำ และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลกระทรวง
คมนำคม 
กรรมกำรกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ 
อนกุรรมกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
กระทรวงคมนำคม 
 
กระทรวงกำรคลงั 
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  8 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

8.นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย ์
ต ำแหน่ง :  
กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ, 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 23  มิถนุำยน  2559 

70  ปรญิญำโท บญัชีมหำบณัทติ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั
ปรญิญำตร ีบญัชีบณัฑิต 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
กรรมกำรดำ้นภำษีอำกร 
 
 

บรษัิท อีเอ็มซี  จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
สภำวิชำชีพ ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

   

 

                         เอกสำรแนบ 1 หนำ้  9 
  

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา  ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

9.  ดร.เยาวรินทร ์ ศรีชัยนันท ์
ต ำแหน่ง :  
กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 23  มิถนุำน  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ปรญิญำเอก ปรชัญำดษุฎี
บณัฑิต สำขำวฒันธรรม
ศำสตร ์สถำบนัวิจยัศิลปะและ
วฒันธรรมอีสำน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ปรญิญำโท ครุศำตร ์
มหำบณัฑิตสำขำบรหิำร
กำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต สำขำกำรเงินกำร
ธนำคำร มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั
  

 
  

 กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
ประธำนคณะที่ปรกึษำกรรมกำรบรหิำร 
 
อนกุรรมกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือกำรศกึษำ 
(กยศ.) 
 

 บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
สหกรณส์วนป่ำภำคเอกชน จ ำกดั 
 
กระทรวงกำรคลงั 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 2   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 
                        เอกสำรแนบ 2 หนำ้  1 

  

 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
  บริษทัยอ่ย 

กรรมกำร 
 

 
บริษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จ ำกดั 

นำงเพญ็พร   เลิศขจรสุข  / 
นำงสำวอรอนงค ์  อมตำนนท ์  / 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศิริมำศ  / , // 
นำยพีระพล   พิภวำกร  / 
นำยภำณุวฒัน์   บุญญะกิติ  / 
นำยภำสกร   โภคำวฒันำนุรักษ ์  / 
นำงสำวทิพยค์นำงค ์ เลิศโกมลสุข  / , // 
นำยมนูญรัตน ์  เลิศโกมลสุข  / , // 

 

บริษทัยอ่ย 
กรรมกำร 

 
 

บริษทั ซนัเคน่-อีเอม็ซี จ ำกดั 

นำยรัฐชยั                               ภิชยภูมิ 
นำยวรกำร                             วรประวติั 

 /, // 
/, // 

   
  

บริษทัยอ่ย 
กรรมกำร 

 
 

บริษทั นอร์ท พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 

นำยชนะชยั                          ลีนะบรรจง 
นำยวรวทิย ์               ลีนะบรรจง 
นำยพินิจ                              กำนติกลู 

          /, // 
/, // 
/, // 

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
วำ่ท่ี ร.ต.เมธี                        อิทธิริวชิยั 

 /,// 
/, // 

   
 

บริษทัยอ่ย 
กรรมกำร 

 
 

บริษทั ริช แมน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 

นำยชนะชยั                          ลีนะบรรจง 
นำยวรวทิย ์               ลีนะบรรจง 
นำยพินิจ                              กำนติกลู 

          /, // 
/, // 
/, // 

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
วำ่ท่ี ร.ต.เมธี                        อิทธิริวชิยั 

 /,// 
/, // 
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                        เอกสำรแนบ 2 หนำ้  2 

  

 

   
บริษทัยอ่ย 

กรรมกำร 
 

 
บริษทั สจัจำ บำงแสน 
คอนโดมิเนียม จ ำกดั 

นำยชนะชยั                          ลีนะบรรจง 
นำยวรวทิย ์               ลีนะบรรจง 
นำยพินิจ                              กำนติกลู 

          /, // 
/, // 
/, // 

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
วำ่ท่ี ร.ต.เมธี                        อิทธิริวชิยั 

 /,// 
/, // 

 
 

บริษทัยอ่ย 
กรรมกำร 

 
 

บริษทั สยำมบำงกอก  
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 

นำยวรวทิย ์               ลีนะบรรจง 
นำยพินิจ                              กำนติกลู 

          /, // 
/, // 

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
นำงอญัชลี                         ลีนะบรรจง 
วำ่ท่ี ร.ต.เมธี                        อิทธิริวชิยั 

 /,// 
/, // 
/, // 

 
บริษทัยอ่ย 

กรรมกำร 
 

 
บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จ ำกดั  

 
นำยชนะชยั                          ลีนะบรรจง 
นำยวรวทิย ์               ลีนะบรรจง 
นำยพินิจ                              กำนติกลู 

          /, // 
/, // 

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
วำ่ท่ี ร.ต.เมธี                        อิทธิริวชิยั 

 /,// 
/, // 

 
 

บริษทัยอ่ย 
กรรมกำร 

 
 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เชียงใหม่
รำยวนั และ อีเอม็ซี จ ำกดั  

นำยรัฐชยั                             ภิชยภูมิ 
นำยกฤษณะ                         สง่ำแสง 

          /, // 
/, // 

นำยสรำวฒิุ                          แซ่เตียว 
นำงสุพินดำ                          แซ่เตียว 

 /,// 
/, // 
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 หมำยเหตุ /  = กรรมกำร    
    // = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม  
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เอกสารแนบ 3   บรษัิท อีเอ็มซี จ  ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
   และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
ชื่อ-นามสกุล นาย ธิติปกรณ ์ ประเสริฐวชิรกูล  

ต ำแหนง่ : ผูช้่วยผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน 

อำย ุ : 40 ปี 

สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท : ไมม่ี 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งผูบ้รหิำร : ไมม่ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำสงูสดุ : ปรญิญำโท คณะวิทยศ์ำสตร ์ สำขำชีวเคมีทำงกำรแพทย ์
  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 : ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 
  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 : ปรญิญำตร ีคณะวิทยำศำสตร ์สำขำเคมี 
  มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

ประวตัิกำรท ำงำน 5 ปียอ้นหลงั   ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั : ผูช้่วยผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน  
  บรษัิท อีเอ็มซ ีจ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจกำรก่อสรำ้ง 

2554 – 2559 : ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน 
  บรษัิทเอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจไอที 

2550 – 2554 : ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

  ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจกำรเงิน/สนิเช่ือ 

ประสบกำรณ/์กำรอบรมอื่น: สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย /สมำคมผูต้รวจสอบบญัชี 

กำรอบรมหลกัสตูรของสมำคม             : Compliance Audit  / Risk Based Audit 
                                                              :     COSO 2013 กรอบแนวทำงกำรควบคมุภำยใน รุน่ 2-56   
                                                              :     IT Service and Information System Management 
                                                              :     ISO 9001:2015 Quality management systems Lead auditor 
                                                              :     ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems 
Lead Auditor                                                                             
                                                   
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย         :     ไมม่ี 
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                      เอกสารแนบ 3 หนา้  2 
  

 

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ   :  ไมม่ี 
ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต.เมธี   อทิธิริวิชัย 

ต ำแหนง่ : ผู้จัดการแผนกก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
        (Compliance)   

อำย ุ : 44 ปี 

สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท : 0.001 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งผูบ้รหิำร : ไมม่ี 

คณุวฒุกิำรศกึษำสงูสดุ : ปรญิญำตรกีำรจดักำรทั่วไป 
  มหำวิทยำลยัรำชภฎับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 

ประวตัิกำรท ำงำน 5 ปียอ้นหลงั    ประเภทธุรกิจ 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมกำรบรษัิท / เลขำนกุำรบรษัิท  
  บรษัิท อีเอ็มซ ีจ ำกดั (มหำชน) อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 
2563 – 2564 : กรรมกำรบรษัิท / เลขำนกุำรบรษัิท  
  บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหนำ่ยส ี
2563 – ปัจจบุนั : กรรมกำรบรษัิท 

  บรษัิท เอเช่ียน คอรโ์รชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ำกดั ขำยสินคำ้และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสี   
ขำยและบรกิำรงำนป้องกนักำรกดักรอ่น 

2563 – ปัจจบุนั : กรรมกำรบรษัิท 
  บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ซือ้ ขำย ใหเ้ชำ่ อำคำรชดุ 

คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพำรต์
เมนตแ์ละอสงัหำรมิทรพัยท์กุชนดิ 

2563 – ปัจจบุนั :  กรรมกำรบรษัิท 
  บรษัิท สจัจำบำงแสน คอนโดมเีนียม  จ ำกดั ซือ้ ขำย เช่ำ ธุรกรรมทำงอำคำร

ชดุและอสงัหำรมิทรพัย ์
2563 – ปัจจบุนั : กรรมกำรบรษัิท 
  บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ซือ้ขำย ใหเ้ช่ำ อำคำรชดุ 

คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพำรท์
เมน้ทแ์ละอสงัหำรมิทรพัยท์กุชนิด 

2563 – ปัจจบุนั : กรรมกำรบรษัิท 
  บรษัิทอิมพีเรยีลแลนด ์จ ำกดั  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์เพื่อขำย

หรอืเพื่อใหช้ำ่ 
ประสบกำรณ/์กำรอบรมอื่น : ไมม่ี 
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กำรอบรมหลกัสตูรของสมำคม : ไมม่ี 
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย  

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ :  ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาสินทรัพย์ 

วธิตีน้ทุน (cost Approach)

574,000,000.00    วธิเีปรยีบเทยีบตลาด

วธิคีดิลดกระแสเงนิสด

       53,040,000.00 

13,300,000.00      ราคาตลาด

วธิตีน้ทุน (cost 

วธิเีปรยีบเทยีบตลาด

วธิรีายได ้

อาคารส านักงาน 2 ชัน้ โฉนดทีด่นิเลขที ่165779 เนือ้ที ่68.10ตารางวา

อาคารรา้นอาหารชัน้เดยีว โฉนดทีด่นิเลขที ่180706 เนือ้ที ่76 ตารางวา ราคาตลาด

ทีด่นิเปลา่ โฉนดทีด่นิเลขที ่173076,211115,211117 เนือ้ทีด่นิรวม 419.60 ตารางวา

หอ้งชดุพักอาศยั อาคารชดุ นอรท์ บชี ถนนบางแสนลา่ง 14/3 แยกจากถนนลงหาดบางแสนอาคารเอ 120ยูนติ

183 Unit ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวดัชลบรุี 4,900.69 ตรม. ราคาตลาด

อาคารบ ี63ยูนติ 

2,402.88 ตรม.

ประเมนิราคา ผูป้ระเมนิราคา ภาระผกูพัน

31/1/65 1.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด(มหาชน)
หอ้งชดุโครงการ Urbitia 27 

Unit

โครงการ Urbitia Thong Lo เลขทีโ่ฉนด 7613 ซ.สขุมุวทิ 36 

ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
1,207.24 ตารางเมตร      158,420,000.00 ราคาตลาด

วนัที่

ประเมนิ บรษัิท รายการทรัพยส์นิ ทีต่ัง้โครงการ พื้นที ่ ราคาประเมนิ

บจก.ทเีอพ ีแวลู

เอชัน่

ธนาคารกสกิร

ไทย หอ้ง 11/1

31/1/65
2.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด

(มหาชน)

โครงการแลนดม์ารค์ มหาชยั

 Mall และอาคารพาณิชย ์101

โครงการแลนดม์ารค์ มหาชยัโฉนดเลขที ่7543  ถนนนคิม

รถไฟ ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

เนือ้ทีป่ระมาณ 

19-1-00ไร ่หรอื 7,700.1

 ตรว.16.09 ไร ่หรอื 

บจก.ควอลติี ้แอพ

ไพรซลั
เชา่ 30ปี

บจก.ทเีอพ ีแวลู

เอชัน่

ธนาคารกสกิร

ไทย

31/1/65 4.บรษัิท อมิพเีรยีลแลนด์

สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคาร 7

 ชัน้พรอ้มดาดฟ้า (ก าหนด 30

โครงการสเตชัน่วนั ไชน่าทาวน ์โฉนดเลข 6614 เลขที ่

411,413,415,417,419,423,425,427 และ 427/1-30 ถ.เจรญิกรงุ

 แขวง/เขต ป้อมปราบศตัรพู่าย กทม.

เนือ้ทีด่นิ 0-1-63 ไร ่

หรอื 163 ตารางวา

213,000,000.00    
บจก.ควอลติี ้แอพ

ไพรซลั
เชา่ 30ปี

24/12/64
3.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด

(มหาชน)

ทีด่นิเปลา่ 4 แปลง  กลุม่ 2 

เลขที ่282 ,68736-38

ถนนประชารว่มใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา 

กรงุเทพ

กลุม่ 2 เนือ้ที ่

11-0-20.0ไร ่หรอื 4,420

 ตรว.

ราคาตลาด

บจก.กรงุสยาม

ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
ไมม่ภีาระผกูพัน

27/12/64 7.บจก.รชิแมน พร็อพเพอรต์ี้
       49,500,000.00 

บจก.กรงุสยาม

ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
ไมม่ภีาระผกูพัน

ราคาตลาด
บจก.กรงุสยาม

ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
ไมม่ภีาระผกูพัน

27/12/64
6.บจก.สจัจา บางแสน 

คอนโด

อาคาร A1,A2 โฉนดเลขที ่4992,4995(บางสว่น),178173,178174 จ านวน 2 

โฉนด ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี
เนือ้ทีร่วม 1-1-18 ไร่        43,430,000.00 ราคาตลาด

27/12/64 5.บจก.นอรท์ พร็อพเพอรต์ี้

ทีด่นิเปลา่ส านักงานขายและ

อาคาร A3

โฉนดเลขที ่4992,4995(บางสว่น),

178176,178177,197243-197247,199375-199379,199400และ

199401 จ านวน 21 โฉนด ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุ ีจ.

เนือ้ทีร่วม 11-1-41.8ไร่

 4,541.8 ตารางวา
       67,690,000.00 

27/12/64 8.บจก.รชิแมน พร็อพเพอรต์ี้
     361,490,000.00 

บจก.กรงุสยาม

ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
ไมม่ภีาระผกูพัน

11/1/65

ไมม่ภีาระผกูพัน

12/1/65
4.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด

(มหาชน)

อาคารชดุ มาลบิเูขาเตา่ 

จ านวน 4 หอ้งชดุ 

108/276-277,108/288-289 

อาคารชดุมาลบิ ูเขาเตา่ ซ.หวัหนิ 101 ถนนเพชรเกษม ต.

หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์
555.84 ตรม.        52,250,000.00 

บจก.ทเีอพ ีแวลู

เอชัน่
ธนาคารกรงุเทพ

11/1/65  9.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด(มหาชน) หอ้งชดุพักอาศยั 2 ยูนติ อาคารชดุฮอลลม์ารค์ งามวงศว์าน

เลขที ่151/73 พท.

28.06 ตรม. เลขที ่

151/105 พท. 27.88 

          3,220,000.00 ราคาตลาด บจก.กรงุสยาม

7/1/65  9.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด(มหาชน) ทีด่นิวา่งเปลา่ 7 แปลง

แหลมศอก จังหวดัตราด โฉนดเลขที ่

7890,7957-8,7966,35033-5

เนือ้ที ่38-1-81.7ไร ่

หรอื 15,381.7 ตารางวา
     120,320,000.00 ราคาตลาด

ราคาตลาด
บจก.กรงุสยาม

ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
ธนาคารกสกิรไทย

5.บรษัิท อเีอ็มซ ีจ ากัด

(มหาชน)

ทีด่นิพรอ้มสง่ปลกูสรา้ง

อาคารพาณิชย ์3 แปลง

โครงการอรนิสริ ิทาวน ์2 เลขที ่98/12,13,15 หมูท่ี ่5 ต.หว้ย

กะปิ อ.เมอืงชลบรัุ จ.ชลบรุ ีโฉนดเลขที ่206858-60 และ 

206863

เนือ้ที ่0-0-59 ไร ่หรอื 

59 ตรว.

บจก.กรงุสยาม

ประเมนิราคา

ธนาคารกสกิร

ไทย

 



 รายงานประจ าปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 5   บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 
                       เอกสำรแนบ 5 หนำ้  1 

  

 

เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

   -  ไม่มี  - 






