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สารจากกรรมการ 
 

ในปี uvwx เป็นปีที@โลกต้องเผชิญปัญหาที@ รุนแรงหลายด้านที@ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิเช่น ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา การแข็งค่าของเงินบาทที@ส่งผลกระทบ

ต่อการส่งออก ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และปัญหาที@รุนแรง
ที@สุดคือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID �Ä    เศรษฐกิจไทยในปี 
uvwx เกิดภาวะถดถอยหดตัวถึง w.v% ผลการประกอบการโดยรวม
ของธุรกิจทุกระดับได้รับผลกระทบเช่นกัน จําเป็นต้องปรับตวัครั Ñงใหญ่
ในรูปแบบของ New Normal เพื@อเผชิญกับปัญหาที@เกิดขึ Ñน และให้
สอดคล้องกับ Megatrend ของโลกในยุค Digital Disruption ที@ 

    เทคโนโลยีมีการเปลี@ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด(มหาชน) มีผลการประกอบการในปี uvwx เพิ@มขึ Ñนอย่างโดดเด่น รายได้รวม u,âwä.w 

ล้านบาท เพิ@มขึ Ñน v.ä% เมื@อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที@มีรายได้  �,Ävv.Ä ล้านบาท กําไรสุทธิ จํานวน �xÄ.w ล้าน
บาท เพิ@มขึ Ñน uã% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที@มีกําไรสุทธิ �âÄ.� ล้านบาท ทําสถิติสูงสุดในรอบ åâ ปี นบัตั Ñงแต่ดําเนิน
กิจการ หนี Ñสินต่อทุนลดลงจาก u.åv เท่า เหลือ â.äv เท่า  

ผลการประกอบการที@โดดเด่นของบริษัทเกิดจาก การบริหารจัดการที@มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานมืออาชีพที@มี
ประสบการณ์มายาวนาน คู่สัญญาทั Ñงภาครัฐและเอกชนที@มีฐานะการเงินที@แข็งแกร่ง เพิ@มขึ Ñนอย่างต่อเนื@อง บริษัทได้ให้
ความสําคัญในเรื@องของเทคโนโลยี ลงทุนระบบเทคโนโลยีทั Ñงส่วนการทํางานของบริษัทเองและสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้า เพื@อเพิ@มความสะดวก สบาย ช่วยลดต้นทุนในการบริหารและการจัดการ โดยมีเป้าหมายจะทรานส์ฟอร์มสู่ยุค
ดิจิตอลไห้ได้เต็ม �ââ% ในปี uvwå 

ประสบการณ์ที@ยาวนานกว่า åâ ปี ได้สะสมความรู้ บุคลากร ดําเนินธุรกิจเอาท์ซอร์ทในการจัดหาบุคลากร และ
รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) สามารถให้บริการที@เป็นเลิศจนเครื@องจักรไม่สามารถทดแทนได้ และมุ่งมั@นที@จะพัฒนา
บริการให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากที@สุด 

จากบริษัทเล็ก ๆ ที@เติบโตก้าวหน้ามั@นคงมาตลอด จนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชน
ที@มีฐานะการเงินที@แข็งแกร่ง มีทุนในการขยายธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่ที@เกี@ยวเนื@อง ทําให้บริษัทมีศักยภาพที@จะเติบโต
เคียงคู่กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า และผู้มีส่วนเกี@ยวข้องทุกท่าน และ
ขอให้ความเชื@อมั@นว่า บริษัทจะยึดหลกัการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที@ดี เพื@อให้บริษัท
เติบโตอย่างมั@นคง ต่อเนื@อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื@อเพิ@มประสิทธิภาพและสร้างความสําเร็จ
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

( นายจิรณุ   กุลชนะรัตน์ )  ( นายเวทย์  นุชเจริญ ) 
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
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ส่วนที@ 1.1 หน้า 2 

1. โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั Ñงขึ Ñนเมื@อวันที@ 17 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ@มแรกที@ 4.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ@มแรกเพื@อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรกรรม สินค้า
อุปโภคบริโภค และผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ 

ต่อมาบริษัทได้ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจออกแบบและจําหน่ายระบบปัîมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที@
เกี@ยวข้อง ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธรุกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ รวมถึงขยายไปยังธุรกิจ
บริการดูแลรักษาสวนหย่อม และธุรกิจบริการบริหารจดัการบุคลากร 

ต่อมาในปี 2527 ทั Ñงธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร และธุรกิจออกแบบและจําหน่ายระบบปัîมอุตสาหกรรมและ
ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที@เกี@ยวข้องเติบโตเป็นอย่างมาก กลุ่มตระกูลวิมลเฉลาจึงมีการจัดสรรทรัพย์สินในตระกูล โดยแยก
ธุรกิจออกแบบและจําหน่ายระบบปัîมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที@เกี@ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั@วไปออก
จากบริษัท และจัดตั Ñงเป็นบริษัทใหม่ คือ บริษัท เอ็นจิเนียริ@ง โปรดักส์ จํากัด   (เปลี@ยนชื@อเป็น บริษัท สยามราชธานี              
คอร์ปอเรชัน จํากัด เมื@อปี 2551 และปี 2558 ได้แปรสภาพเป็นมหาชน พร้อมเปลี@ยนชื@อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามราช 
จํากัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ)   

ผลจากการการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจในตระกูลดังกล่าว ส่งผลการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
บุคลากร ซึ@งจุดเริ@มต้นของธุรกิจดงักล่าว เกิดจากในปี 2524 คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการแข่งขนัทางธุรกิจของโลกปัจจุบัน
ที@มีการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ และการลดภาระงานของหน่วยงานราชการและเอกชน บริษัทจึงได้เริ@มเข้าสู่ธุรกิจบริการ
บริหารจดัการบุคลากร โดยเริ@มจากงานดูแลภูมิทศัน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ@ง 

ต่อมาบริษัทจึงได้ขยายธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยมีการให้บริการที@ครบวงจรมากยิ@งขึ Ñน บริษัทเริ@ม
ให้บริการบริหารจัดการแรงงานทั@วไป โดยเริ@มจากการให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน จากนั Ñนบริษัทเริ@มการ
ให้บริการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ@งบริษัทเป็นหนึ@งในบริษัทแรกที@ให้บริการบริหาร
จดัการพนกังานช่างเทคนิคดงักล่าว หลงัจากนั Ñน บริษัทขยายธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื@อง โดยให้บริการ
บริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนกังานสํานกังาน โดยลูกค้าของบริษัทในช่วงแรก ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ  

ผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื@องในธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจการให้บริการไปสู่
บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@งเป็นธุรกิจที@เกิดจากความต้องการของกลุ่มลกูค้าเดิมที@บริษัทให้บริการบริหารจดัการบุคลากร ซึ@งส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที@ต้องการเพิ@มประสิทธิภาพในการบริหารและลดภาระการจดัการ ทั Ñง
ด้านบุคลากรและยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม ภายหลังที@ฐานลูกค้าธุรกิจนี Ñเติบโตขึ Ñนเรื@อย ๆ  บริษัทจึงมีการจัดตั Ñงเป็นแผนก
บริการรถยนต์ให้เช่า และได้กระจายความเสี@ยงทางธุรกิจโดยการขยายกลุ่มลกูค้าไปยงัภาคเอกชนมากขึ Ñน 

หลงัจากที@บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน ทั Ñงภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้บริษัทพฒันาและขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื@องไปสู่ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร และจดหน่วยแจ้งหนี Ñไฟฟ้าและประปา ตลอด
ระยะเวลาที@ดําเนินธุรกิจ บริษัทได้นําความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท เพื@อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื@อง และเป็นที@ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง ทั Ñง
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน นอกจากนี Ñ ในปัจจุบนับริษัทได้มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที@จะขยายการใช้
บริการต่าง ๆ ไปสู่บุคคลธรรมดามากยิ@งขึ Ñน อาทิ การบริการรถตู้บริการสําหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ภายใต้ชื@อ Mr.Journey การ
บริหารจดัการพนักงานขับรถยนต์ระยะสั Ñนภายใต้ชื@อ Drive4U ให้กับบุคคลทั@วไปและผู้บริหาร และการบริหารจัดการรับ-ส่ง
รถลกูค้า หรือ Valet Parking เป็นต้น 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการบุคลากร และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัทนั Ñน เป็นการให้บริการที@ทําให้ลูกค้าของ
บริษัทสามารถลดภาระด้านการบริหารจัดการบุคลากร และการจัดหายานพาหนะที@ยุ่งยาก อีกทั Ñงยังช่วยให้ลูกค้าสามารถ
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ควบคุมต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี โดยลกูค้าสามารถไปมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลัก
ของตนเองและส่งต่อภาระเกี@ยวกับเรื@องบุคลากรมาให้บริษัท ซึ@งเป็นผู้มีความชํานาญโดยตรงในด้านนี Ñ  

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกั ดงันี Ñ  

1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) 

บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยมีการให้บริการบริหารจัดการที@สามารถตอบสนองความต้องการที@
หลากหลายของลูกค้า อีกทั Ñงยังช่วยลดภาระการจัดการงานและบุคลากร เพิ@มประสิทธิภาพด้านการบริหาร และช่วยลด
ต้นทุน โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลทั Ñงภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าบุคคล
ธรรมดา โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจัดการพนักงานขบัรถยนต์และ

พนกังานสํานกังาน 2) การบริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจดัการงานบนัทึกข้อมูล  

2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์  บริษัทให้บริการดูแลภูมิทัศน์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั Ñง
ภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 
บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 2) บริการออกแบบและจดัสวน และ 3) บริการตดัต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) 

2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามลกัษณะการให้บริการ ได้แก่  
1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถยนต์

ดัดแปลง เพื@อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ และระยะเวลาการเช่าที@
ตรงความต้องการได้ โดยสามารถแบ่งบริการหลกัเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่า และ บริการรถยนต์ให้
เช่าพร้อมคนขบั 

2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าพื Ñนที@สํานกังาน บนอาคารชุด คนัทรี@ คอมเพล็กซ์ ชั Ñน 11 ตั Ñงอยู่
ที@เลขที@ 223 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ให้แก่บุคคลภายนอก 

ทั Ñงนี Ñ บริษัทสร้างการรับรู้ในแบรนด์ให้เป็นที@จดจํา โดยผ่านชื@อ SO People สําหรับการบริหารจัดการพนักงานขับ
รถยนต์และพนักงานสํานกังาน และการบริหารจัดการพนกังานช่างเทคนิค, SO Next สําหรับการบริหารจัดการงานบันทึก
ข้อมลู SO Green สําหรับบริการดูแลภูมิทศัน์  และ SO Wheel สําหรับบริการรถยนต์ให้เช่า 

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน์  

สยามราชธานี คือผู้ให้โซลชูั@นที@พลิกการดําเนินชีวิต และการทําธุรกิจให้เป็นเรื@องง่าย (Siamrajathanee All Solutions 
One Outsource: Simplify Your Life) 

พันธกิจ  

1. เข้าใจปัญหา นําความรู้มาพฒันา สร้างนวตักรรม ลดภาระและเกิดประโยชน์ เพื@อให้ลกูค้าทําธุรกิจง่ายขึ Ñน  
2.   มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพ สร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที@คุ้มค่า ทั Ñงต่อพนกังาน องค์กร และผู้ถือหุ้น  
3.   สร้างวฒันธรรมองค์กร ดําเนินการด้วยธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
4.   ร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ความสําเร็จร่วมกัน 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ  

1. พฒันากลยุทธ์เพื@อร่วมแก้โจทย์ธุรกิจที@ท้าทายให้ตรงจุด (Insight-based Solution) 
2. สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื@อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลกูค้าที@ไม่หยุดนิ@ง (Innovation) 
3. สร้างบุคลากรด้วยการเพิ@มขีดความสามารถและเพิ@มทกัษะความรอบรู้รอบด้าน (People) 
4. สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยมิตรภาพและความจริงใจในทุกสัมผัสของการบริการ (Service Passion) 
5. พฒันาทุกกระบวนการเพื@อก้าวสู่การเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ (Leader Operation with Excellence) 
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จากประสบการณ์ที@บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และบริษัทได้นําความต้องการ
ของลกูค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท ทําให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ และความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจที@มีมาอย่างยาวนาน ทําให้บริษัทมีชื@อเสียงในอุตสาหกรรม และเป็นที@ยอมรับของลูกค้า บริษัทจึงมีความพร้อมที@จะ
ขยายธุรกิจให้เติบโตยิ@งขึ Ñนต่อไปในอนาคต เพื@อเพิ@มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ@งขึ Ñน และบรรลุซึ@งวิสัยทัศน์ของ
บริษัท 

ทั Ñงนี Ñ บริษัทฯ  ยงัคงนํากลยุทธ์ความยั@งยืนมาเป็นกรอบในการดําเนินธุรกิจเพื@อความยั@งยืน  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความ
เป็นจริงที@ลกูค้ามีความต้องการเสมอมาไม่ว่าจะเป็น Solution , New Services , New Product เรามกัจะค้นพบวิธีการความ
ต้องการลกูค้า และความแตกต่างจากคู่แข่งขนัเสมอ จึงทําให้บริษัทฯ สร้างบริการที@ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้จริง 
ในปี 2564 บริษัทกําหนดกลยุทธ์ เพื@อตอบโจทย์ลกูค้าและมีความเป็นไปได้ในสถาการณ์ปัจจุบนั 
1.  Consult Strategic: พร้อมให้คําแนะนําและเป็นที@ปรึกษา โดยนําความเชี@ยวชาญของแต่ละธุรกิจเป็นทางเลือกให้กับ
ลูกค้าที@ต้องการเปลี@ยนแปลงเรื@องภาระค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ทางเลือกการบริหารที@คล่องตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ที@ควร
วางแผนไว้ล่วงหน้า 

2.  Partner Strategic: เพิ@มศกัยภาพการบริการในปัจจุบนั ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
ได้อย่างรวดเร็ว โดยร่วมมือกับ Partner ที@ต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทฯ สร้างโอกาสทางการขาย ขยายกลุ่มลกูค้า 

3.  Customer Trust: มดัใจลกูค้า โดยเพิ@มความสะดวกสบาย และง่ายในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วย Solution ที@จะ
ทําให้ลกูค้าประทบัใจ ลดขั Ñนตอนการทํางาน ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถวดัผลลพัธ์ได้อย่างชดัเจน 

4.  Lean Management: บริหารความสญูเปล่า ควบคุมต้นทุน เพิ@มรายได้และกําไร แบบยั@งยืน 

5.  Cross Selling: การต่อยอดของแต่ละธุรกิจ เพื@อนําเสนอบริการที@หลากหลายเพิ@มมากขึ Ñนให้กับลูกค้า และเพิ@มโอกาส
ทางการขายสินค้าตวัอื@น ๆ ได้มากขึ Ñน 

6.  บริษัทจัดตั Ñงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื@อพิจารณานโยบายการควบรวม M&A, JV โครงการขนาดใหญ่โดย
พิจารณาคดัเลือกโครงการที@เกี@ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท 

1.1.2 การเปลีTยนแปลงและพัฒนาการทีTสําคัญ 

ปี เหตุการณ์สําคัญ 

2561 บริษัทเข้าร่วมและชนะการประมูลงานจัดหาพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 4 เขตพื Ñนที@ โดยมี
มลูค่ารวมของสญัญา (ก่อนภาษีมลูค่าเพิ@ม) 1,133.9 ล้านบาท ซึ@งเป็นการให้บริการต่อเนื@องของบริษัท 

 บริษัทเริ@มพฒันาระบบเสมือนจริง (“Virtual Reality: VR”) ซึ@งเป็นการจําลองการขับรถในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เพื@อใช้ในการทดสอบคุณภาพการขบัรถยนต์ของพนกังาน 

 บริษัทเริ@มพัฒนาซอฟต์แวร์เพื@อใช้ภายในองค์กร เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพการทํางาน อาทิ ระบบการจัดการ
เอกสาร (“DIGIDOCS”), ระบบรับสมัคร คัดกรอง และติดตามสถานะการจัดส่งพนักงาน (“iRecruit”),  
ระบบระบบลงเวลาเข้า - ออกงาน การลางาน และการเบิกค่าล่วงเวลาทํางาน (“Tik track”), ระบบบริหาร
จัดการรถยนต์ส่วนกลาง (“Car Pool”) และพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับลูกค้า อาทิ ระบบการรับข้อมูลเพื@อ
ประมวลผลค่านํ Ñา และออกเอกสารการแจ้งหนี Ñ (“Meter Reading”) 

2562 ในเดือนพฤษภาคม บริษัทและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมกันว่าด้วยการ
พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี@รถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื@อพัฒนาทักษะในการขับรถ พัฒนาความรู้ และ
ทกัษะฝีมืออย่างต่อเนื@อง เพื@อให้เป็นผู้ขบัขี@ที@มีคุณภาพ ตระหนกัในเรื@องความปลอดภยัในการขบัขี@ 

 บริษัทเริ@มพัฒนาซอฟต์แวร์เพื@อให้บริการกับลูกค้า ได้แก่ ระบบแสดงสลิปเงินเดือนพนักงานออนไลน์    
(“E-slip”) สําหรับพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลูกค้า 
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ปี เหตุการณ์สําคัญ 

 บริษัทนําเทคโนโลยี Business Intelligence (“BI”)  ซึ@งเป็นระบบที@จัดทํารายงานสรุปข้อมูล โดยแสดงใน
รูปแบบ Dash Board เพื@อใช้ประกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

 ที@ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จํากัด ครั Ñงที@ 2 /2562 เมื@อวนัที@ 5 กรกฎาคม 2562 มีมติ
อนุมติั 

(1) แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี@ยนชื@อเป็น บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
เปลี@ยนแปลงมูลค่าหุ้นที@ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นมลูค่าที@ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท  

(2) เพิ@มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 85,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ@มทุนจํานวน 
85,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท ซึ@งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ@มขึ Ñนจากทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนัจํานวน 225,000,000.00 บาท เป็น 310,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 310,000,00หุ้น มลูค่า
หุ้นที@ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั Ñงนี Ñ ที@ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ@มทุนของบริษัท จํานวน
ไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที@ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นดงันี Ñ 

(1) จํานวนหุ้นสามัญเพิ@มทุน จํานวน 76,500,000 หุ้น มูลค่าที@ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื@อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการทั@วไปครั Ñงแรก (Initial Public Offering: IPO) 

(2) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ@มทุน จํานวนไม่เกิน 8,500,000 หุ้น มลูค่าที@ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื@อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที@จะ
เสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั@วไปเป็นครั Ñงแรก (IPO) ทั Ñงนี Ñ ในกรณีที@มีหุ้นสามัญเพิ@มทุนเหลือจากการ
จดัสรรตามข้อนี Ñ ให้นําหุ้นสามญัเพิ@มทุนจํานวนที@เหลือดงักล่าวจดัสรรให้แก่ประชาชนโดยทั@วไปเป็นครั Ñง
แรก (IPO)  

 วนัที@ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  

 วนัที@ 18 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขบัขี@ปลอดภยั สงัคมอุ่น
ใจ ไร้อุบัติเหตุ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื@อพฒันาความรู้และ
ทกัษะในการขบัขี@รถยนต์ รวมถึงความรู้ด้านการประกันภยัที@ถูกต้อง ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการ
ลดอุบติัเหตุ ลดการสญูเสีย ลดการเสียชีวิตจากการขบัขี@รถยนต์ 

 

 

กันยายน 2563 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท เชฟร่อน(ประเทศไทย) จํากัด  ด้านการ
ดูแลและใส่ใจพนกังานในสถานการณ์ที@เกิดโรคระบาดติดเชื Ñอ ไวรัสโคโรน่า 2019 

2563 วันที@ 8 ตุลาคม 2563  บริษัทชําระทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้ว จากการเพิ@มทุนจดทะเบียน จํานวน 
85,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั Ñงสิ Ñน 310,000,000 บาท  

วันที@ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้ นให้แก่ประชาชนทั@วไปเป็นครั Ñงแรก (Initial Public 
Offering: IPO)   

 
 

1.1.3  การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแบบแสดงรายการข้อมูล 

(1)   การใช้เงินทีTได้จากการเสนอขายตราสารทุน 
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การใช้เงิน จํานวนเงินทีTใช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทีTใช้เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด/ความ

คืบหน้าของการใช้เงิน/

เหตุผลและมาตรการ

ดําเนินการกรณีใช้เงินไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

1. ใช้ชําระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบนั
การเงิน รวมทั Ñงใช้ชําระคืนภาระหนี Ñ
อื@นที@บริษัท อาจมีขึ Ñนในอนาคต 

325.50 ล้านบาท ระหว่างวนัที@ 15 ตุลาคม – 
30 ธันวาคม 2563 

ชําระหนี Ñคืนที@มีกับสถาบนั
การเงิน 

2. ใช้เป็นทุนหมนุเวียนในการขยาย
กิจการที@มีอยู่ 

82.00 ล้านบาท 
ระหว่างวนัที@ 15 ตุลาคม – 
30 ธันวาคม 2563 

ได้ใช้ไปเป็นทุนหมนุเวียน
ตามวตัถุประสงค์ 

รวมทั Gงสิ Gน 407.50 ล้านบาท   

 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสําหรับปี 2561 - 2563 มีรายละเอียดดงันี Ñ    

 

สําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการจดัหาบุคลากร /1 1,657.96  89.58 1,726.34  88.26 1,793.92 86.76 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 154.57  8.35 201.66  10.31 241.84 11.70 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้
เช่ารอการขายและอุปกรณ์/2 

31.53 1.70 20.15 1.03 24.34 1.18 

รายได้อื@น 6.82  0.37 7.83  0.40 7.48 0.36 
รายได้รวม 1,850.88 100.00 1,955.98  100.00 2,067.58 100.00 

หมายเหต ุ: /1 บริษัทมีรายได้ที@มาจากหน่วยงานที@ประเทศลาวในปี 2561 ถึง 2562 เท่ากับ  26.46 ล้านบาท และ 7.09 ล้านบาท ตามลําดับ ทั Ñงนี Ñ หน่วยงานที@ลาวได้หมด
สญัญาการให้บริการกับลูกค้าและไม่มีรายได้ตั Ñงแต่วันที@ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 /2  รายได้ดังกล่าวส่วนใหญเ่ป็นรายได้ที@เกิดจากการได้กาํไรจากการขายรถยนต์เช่าที@ครบกําหนดอายุสญัญาในการให้บริการกับลูกค้า ดังนั Ñน บริษัทจึงมีรายได้ใน
ลกัษณะดังกล่าวในทุก ๆ ปี  

  

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ   

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี Ñ 
 

 

กลุ่มทีT 1  ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ประกอบด้วย  

1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจัดการพนักงานขับ
รถยนต์และพนักงานสํานักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจัดการงาน
บนัทึกข้อมลู  
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2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 2) บริการออกแบบ
และจดัสวน และ 3) บริการตดัต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) 

 

กลุ่มทีT 2  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ประกอบด้วย 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า และ 2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

กลุ่มทีT 1 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ โดยให้บริการบริหารจัดการที@สามารถตอบสนองความต้องการที@
หลากหลายของลูกค้า อีกทั Ñงยงัช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากร เพิ@มประสิทธิภาพด้านการบริหาร และช่วย
ลดต้นทุน โดยบริษัทได้นําความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท เพื@อให้บริการแก่ลูกค้า
นิติบุคคลทั Ñงภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยบริษัทให้บริการบริหารจัดการ
ภายใต้การบริการ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ  และ 2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน์   

 

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากรตั Ñงแต่ปี 2561-2563 ดงันี Ñ 

      

สําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการบริหารจัดการ  1,526.76 82.49 1,588.28 81.20 1,653.18 79.96 

รายได้ค่าบริการงานดูแล 
ภูมิทัศน์ 

131.20 7.09 138.06 7.06 140.74 6.81 

รวมรายได้ค่าบริการ 

จัดหาบุคลากร 

1,657.96 89.58 1,726.34 88.26 1,793.92 86.76 

 
1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ดงันี Ñ 

1.1 การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสํานักงาน  

1.1.1 การบริหารจดัการพนักงานขบัรถยนต์ 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์  โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั Ñงแต่ 6 เดือนขึ Ñนไป ภายใต้ชื@อ 
Drive4U ทั Ñงภาคเอกชน ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระบวนการตั Ñงแต่การจดัหาและคัดเลือกจนถึงกระบวนการรับ
เรื@องร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทมีทีมงานที@มีประสบการณ์ทําหน้าที@ให้บริการบริหารจัดการพนักงานขบัรถยนต์แก่ลูกค้า ทั Ñง
ตามจํานวน และคุณสมบติัตามที@ตกลงกันในสญัญา ซึ@งในการบริหารจัดการบุคลากรดังกล่าว บริษัทให้บริการตั Ñงแต่ขั Ñนตอน
การสรรหา การคดัสรร การคดักรอง และทดสอบพนกังานขบัรถยนต์ ทั Ñงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมถึงตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม เพื@อให้ได้พนักงานขับรถยนต์ที@มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที@ลูกค้ากําหนด เช่น อายุ เพศ ความสามารถใน
การใช้ภาษา เป็นต้น นอกจากนี Ñ บริษัทมีการจดัเตรียมพนกังานสํารองเพื@อเข้าทํางานแทนพนกังานที@ลาออก ลางาน หรือขาด
งานในกรณีฉุกเฉิน และมีการจัดทีมผู้ประสานงานคอยดูแลการทํางานของพนักงาน และรับเรื@องร้องเรียนจากลูกค้าตลอด
อายุสญัญา เพื@อให้มั@นใจว่าการดําเนินงานของลกูค้าไม่หยุดชะงักไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรก็ตาม โดยบริษัทจะมีหน้าที@บริหาร
จัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการให้กับพนกังานขับรถยนต์ตามกฎหมายแรงงาน และตามอัตรา
และเงื@อนไขที@บริษัทเสนอต่อพนกังาน  
 
ประเภทของพนกังานขบัรถยนต์ที@บริษัทให้บริการ ประกอบด้วย  

1. พนกังานขบัรถผู้บริหาร ทั Ñงชาวไทยและชาวต่างชาติ  
2. พนกังานขบัรถส่วนกลาง เป็นตําแหน่งที@ให้บริการหลากหลายลักษณะงาน โดยให้บริการตามการจดัรถและ

แผนงาน  
3. พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า (“Valet Parking”) เป็นบริการพนักงานขับรถพร้อมระบบบริหารจัดการ เพื@อลด

ปัญหาในการหาที@จอดรถ สําหรับงานอีเว้นท์ งานแต่งงาน งานสัมมนา หรือในโรงพยาบาล เป็นต้น โดย
พนกังานของบริษัทมีประสบการณ์และความเชี@ยวชาญในการขบัรถ สามารถขบัรถได้ทุกรุ่นและทุกประเภท  

4. พนกังานขบัรถขนาดใหญ่ เป็นบริการพนกังานขบัรถขนส่งสินค้าที@เป็นรถบรรทุก 6 ล้อขึ Ñนไป  
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5. พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ บริการพนกังานขบัรถโฟล์คลิฟต์แบบนั@งและแบบยืน ทั Ñงระบบเครื@องยนต์และระบบ
ไฟฟ้า 

  
พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถส่วนกลาง 

  
พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า Valet Parking พนักงานขับรถขนาดใหญ่ 

 
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์ 

 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื@องความปลอดภยัจากการใช้บริการของลูกค้า จึงได้มีการจัดทําระบบการจัดการ

ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยได้รับใบรับรอง ISO 39001 : 2012 Road Traffic Safety Management Systems ซึ@งเป็น
มาตราฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภยัด้านจราจรรถยนต์ เป็นเครื@องมือจัดการในเรื@องการลด ขจัด หรือ
จํากัดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน เพื@อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการให้บริการด้านพนักงานขบัรถให้ดีที@สุด อีกทั Ñงทําให้ลูกค้ามั@นใจได้ว่า พนักงานขับรถของบริษัทได้รับความรู้ 
และผ่านการอบรมเป็นอย่างดี ทั Ñงด้านทกัษะการขบัขี@ และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนน  

ทั Ñงนี Ñ ในปี 2557 บริษัทได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการทําสัญญาจ้าง
เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กับบริษัท ไฟฟ้าหงสา จํากัด ตั Ñงแต่วนัที@ 1 สิงหาคม 2557 โดยครบกําหนดสัญญาวันที@ 30 
เมษายน 2559  และได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2560 และได้รับการต่อสัญญาในปี 
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2560 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี ตั Ñงแต่วันที@ 1 เมษายน 2560 โดยครบกําหนดสัญญาวันที@ 31 มีนาคม 2562 และ
บริษัทไม่ได้มีการต่อสญัญาดงักล่าวอีก 
 

1.1.2 การบริหารจดัการพนักงานสํานกังาน 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน อาทิ งานธุรการ งานเอกสารภายใน พนักงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น โดยบริษัทจะบริหารจัดการพนักงานที@มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ยงัมีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง โดยส่วนใหญ่มีระยะสัญญาจ้าง 12 เดือนขึ Ñนไป พนกังานของบริษัท
ผ่านการคดัสรรคุณภาพ ทั Ñงทางทฤษฎีและปฏิบติัตามตําแหน่งงานที@ลกูค้าต้องการ  

 

1.2     การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค ซึ@งมีขอบเขตงานบริการด้านระบบไฟฟ้า
ครอบคลมุ (1) งานก่อสร้าง (2) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (3) งานซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า (4) งานด้าน
มิเตอร์ไฟฟ้า (5) งานด้านหม้อแปลง (6) งานด้านพัสดุ (7) งานบริการด้านระบบไฟฟ้า (8) งานตัดต้นไม้ และ (9) งาน
ผลิตภณัฑ์คอนกรีต ที@ผ่านมาบริษัทได้ให้บริการบริหารจดัการพนักงานช่างเทคนิคแก่การไฟฟ้าภูมิภาคเป็นระยะเวลากว่า 20 
ปี เริ@มตั Ñงแต่ปี 2539 และมีการเข้าประมูลอย่างต่อเนื@องทุกรอบการประมูล โดยในการให้บริการ บริษัทจดัให้มีผู้ประสานงาน
อ ยู่ ทุ ก ภู มิ ภ า ค เ พื@ อ ทํ า ห น้ า ที@ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มูล   บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ นํ า ส่ ง ข้ อ มูล ใ ห้ สํ า นัก ง า น ใ ห ญ่  ซึ@ ง 
ผู้ประสานงานเป็นผู้มีประสบการณ์ และทําหน้าที@ให้บริการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคตามจํานวนและคุณสมบัติ
ตามที@ตกลงกันในสัญญา โดยพนักงานช่างเทคนิคที@บริษัทจัดส่งให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องผ่านการทดสอบและ
ประเมินจากการไฟฟ้าภูมิภาคก่อนการปฏิบติังานจริง นอกจากนี Ñ หากมีพนกังานลาออก บริษัทจะมีการหาพนกังานใหม่เพื@อ
มาทดแทนอีกด้วย โดยบริษัททําหน้าที@บริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการให้กับพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงาน และตามสญัญาที@ลกูค้ากําหนด  

แผนภาพแสดงพื GนทีTในการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที@ 1.1 หน้า 10 

โดยขอบเขตงานของพนกังานช่างเทคนิคที@บริษัทให้บริการจดัหามี 3 ประเภท ดงันี Ñ 

ประเภทของพนักงาน 

ช่างเทคนิค 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ประเภทธรรมดา - ขุดหลมุ ปักเสาไฟฟ้า ปีนเสา 
- ตดัเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีต 
- ตดัแต่งต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจําหน่ายแรงสงู/แรงตํ@า  
- งานด้านผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า  
- ใส่-ถอดเหล็กรูเสา 
- ตดัลวดเหล็ก PC เพื@อถ่ายแรง 

ประเภทฝีมือ - ปฏิบติังานติดตั Ñงอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 
- วดัระยะเล็งแนวกําหนดจุดก่อสร้าง 
- แก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้อง ทั Ñงแรงสงูและแรงตํ@า 
- ปฏิบติังานติดตั Ñง/รื Ñอถอน อุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า เสาอากาศ และเสาวิทยุ 
- ติดตั Ñง/รื Ñอถอน เชื@อมกราวด์ พร้อมชุด Ground Rod 
- ติดตั Ñงรื Ñอถอนชุดป้องกันแรงดนัเกิน Surge Protection สําหรับอุปกรณ์สื@อสาร 
- ผ่านการอบรมการตัดไม้ตามมาตรฐาน 

ประเภทชํานาญพิเศษ - พาดสายไฟฟ้าและแต่งระดบัสายไฟฟ้า 
- ใช้กล้องสํารวจ 
- อ่านแผนผังงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
- รายงานรายละเอียดเหตุการณ์ไฟฟ้าขดัข้อง 
- วดัระยะเล็งแนวกําหนดจุดก่อสร้าง 
- ติดตั Ñงซ่อมแซมสาย Underground cable  
- ติดตั Ñงอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและขึ Ñนหวัสายเคเบิลใต้ดิน 
- ตรวจสอบระบบสายส่งด้วยสายตา 
- ใช้เครื@องวดั GPS สําหรับสายงานสื@อสาร 
- ซ่อมแซม แก้ไขการชํารุดของชุดอุปกรณ์   อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์สื@อสาร 
- ซ่อมแซม แก้ไขหม้อแปลงชํารุดเล็กน้อยในเบื Ñองต้น 
- ควบคุมงานตดัไม้ตามมาตรฐานได้ 

 

  

พนกังานประเภทธรรมดา 
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พนกังานประเภทฝีมือ 

 

  

พนกังานประเภทชํานาญพิเศษ 

 
โครงสร้างการให้บริการ บริหารจดัการพนักงานขบัรถยนต์และพนักงานสํานกังาน และพนกังานช่างเทคนิค สามารถแบ่งได้ 
4 แผนกย่อย ดงันี Ñ 

1. แผนกการตลาด (Marketing) ทําหน้าที@ หาลูกค้าใหม่ นําเสนอบริการของบริษัทให้กับลูกค้า และรับความต้องการ
ของลกูค้า 

2. แผนกปฏิบัติการ (Operation) ทําหน้าที@ วางแผนการให้บริการ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญา แก้ไขปัญหาที@
เกิดขึ Ñนระหว่างสัญญา หาแนวทางการป้องกัน เป็นผู้ดูแลพนักงานในไซด์งานโดยตรง รวมถึงเป็นผู้ติดต่อและ
ประสานงานกับส่วนงานที@เกี@ยวข้องทั Ñงภายในและภายนอก เพื@อให้สามารถให้บริการของลกูค้าได้อย่างราบรื@น 

3. แผนกสรรหาและคดัสรร (Recruitment & Select Quality) แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ 
3.1 แผนกสรรหา (Recruitment) ทําหน้าที@ สรรหาผู้สมัคร เพื@อเข้าสู่กระบวนการคดักรองตามที@ต้นสงักัดส่งใบคํา

ขอมา 
3.2 แผนกคัดสรร (Select Quality) ทําหน้าที@ คัดกรองผู้สมัคร จัดส่งผู้สมัครเพื@อสัมภาษณ์งาน รวมถึงจัดส่ง

พนกังานทดแทน 
4. แผนก Department of Suppression and Investigation (DSI)  แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ 

4.1 แผนกสืบสวนสอบสวน ทําหน้าที@ รับเรื@อง ประสานงานอุบัติเหตุ สอบสวนพนักงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ทุจริต พฤติกรรมไม่เหมาะสม และดูแลเรื@องความปลอดภยัการขบัขี@ 

4.2 แผนกฝึกอบรม ทําหน้าที@ จดัอบรมและเพิ@มทกัษะให้กับพนกังาน และสร้างความตระหนกัรู้ให้กับพนักงาน 
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1.3 การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล   

บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานบนัทึกข้อมูล บริษัทจดัการข้อมลูและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั Ñน
นํา โดยบริษัทได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001: 2013 ในด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภยัของข้อมูล (Information 
Security Management System) บริษัทให้บริการการจัดการข้อมูลและเอกสารหลายรูปแบบ โดยบริษัทได้นําความต้องการ
ของลกูค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท เพื@อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการทั Ñงภาคราชการ
และเอกชน  โดยบริษัทให้บริการบันทึกข้อมูลมากว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื@อง โดยการ
ให้บริการบริหารจดัการงานบนัทึกข้อมูล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดงันี Ñ 

 

1.3.1 บริการสแกนเอกสาร (Digital Scan Management) 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานสแกนเอกสารแบบครบวงจร โดยจะให้บริการตั Ñงแต่เริ@มจัดหาแรงงานและวัสดุ 
เครื@องมือเครื@องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื@อใช้สแกนเอกสาร โดยขั Ñนตอนการให้บริการงานสแกนเอกสาร จะเริ@มจากการ
รับเอกสารจากลกูค้า, จดัเตรียมเอกสาร, สแกนเอกสารแยกประเภทตามที@ลกูค้าต้องการ, บนัทึกข้อมลูเอกสารและตรวจสอบ
, จัดเก็บเอกสารคืนลูกค้า และนําส่งไฟล์ข้อมูลให้ลูกค้า โดยระหว่างการทํางานจะมีทีมตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไป
ตามที@ตกลงในสญัญาก่อนส่งมอบงานให้กับลกูค้า 

บริษัทมีพนักงานที@มีทักษะ ความเชี@ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั Ñงแต่
เริ@มต้นให้คําปรึกษา รับข้อมลูปัญหาของลูกค้า เพื@อนํามาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจดัเก็บค้นหา แก้ปัญหา
ให้ลกูค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทํางานที@เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที@
มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที@มีความสําคัญสงู เอกสารเป็นความลบัสูง ซึ@งต้องมีทกัษะ เข้าใจ
ขั Ñนตอนการทํางานในรูปแบบนี Ñเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มี
ความพร้อมเพื@อให้มีการผิดพลาดน้อยที@สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า
องค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล และบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด เป็นต้น 
 

1.3.2 บันทึกข้อมูล (Data Entry) 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ ทําการบันทึกข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control: QC) ให้กับลกูค้า เพื@อให้ได้ข้อมลูที@ถูกต้องและรวดเร็วมากที@สดุ โดยการให้บริการบนัทึกข้อมลูมี 2 รูปแบบ 
คือ 

1. ปฏิบัติงานที@หน่วยงานลูกค้า (Onsite Service) เป็นการให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลภายใน
สถานที@ของลูกค้า โดยทางบริษัทจะส่งพนักงานและนําอุปกรณ์ไปติดตั Ñงภายในองค์กรของลูกค้าเพื@อบันทึก
ข้อมูล ซึ@งเหมาะสําหรับองค์กรที@มีพื Ñนที@ แต่ไม่สามารถนําข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้ หรือ เป็นเอกสาร
หรือข้อมลูที@เป็นความลบั 

2. ปฏิบัติงานทีKบริษัท (Offsite Service) เป็นการให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล โดยนําเอกสารหรือ
ข้อมูลของลูกค้ามาบันทึกข้อมูลทีKบริษัท  โดยทางบริษัทจะจัดรถเข้าไปรับเอกสารทีKองค์กรของลูกค้าเพืKอมา
ดําเนินการบันทึกข้อมลู เมืKอปฏิบัติงานเสร็จทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารคืนลูกค้าตามเดิม โดยทุกๆ ขั kนตอน
ทางบริษัทจะมีการตรวจรับเอกสารและมีระบบรักษาความลบั ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพืKอให้ลกูค้า
มัKนใจได้ว่าข้อมลูของลกูค้าจะปลอดภยัมากทีKสดุ  

ปัจจุบนั บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลให้กับลกูค้าราชการและเอกชน  ได้แก่  สํานกังานประกันสังคมและ 
บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด เป็นต้น 

 
1.3.3 บันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี Ñไฟฟ้าและประปา โดยบริษัทดําเนินการจัดหา
พนักงาน โดยเริ@มตั Ñงแต่การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะงานตามที@สัญญากําหนด 
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามสวัสดิการแรงงานและกฎหมายกําหนด  โดยปฏิบัติงานตั Ñงแต่
กระบวนการบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี Ñไฟฟ้าและประปา, ตรวจสอบประเภทผู้ใช้นํ Ñา (กรณีจดหน่วยแจ้งหนี Ñประปา
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เท่านั Ñน), สรุปข้อมูล และการจัดทํารายงานให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที@ ผู้
ประสานงานตลอดอายุสญัญา 

สําหรับการให้บริการดังกล่าว บริษัทต้องจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที@มีมาตรฐานตรงตามที@ลูกค้ากําหนดไว้ใน
สัญญา เพื@อจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา โดยอุปกรณ์ที@ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ เครื@องอ่านและบันทึกข้อมูลหรือสมาร์ทโฟน และเครื@องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) สําหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี Ñ  
นอกจากนี Ñ สําหรับการจดหน่วยแจ้งหนี Ñประปา บริษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ Ñนเอง เพื@อรองรับการทํางาน ทําให้การทํางาน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยลกูค้าของธุรกิจนี Ñ  ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค 
ขั Ñนตอนการจดหน่วยแจ้งหนี Ñไฟฟ้าและประปา 

1) บริษัทจดัประชุมทีมงานเพื@อชี Ñแจงแผนการดําเนินงาน ขั Ñนตอนการปฏิบติังาน และหน้าที@ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที@
แต่ละคน โดยจะแบ่งทีมงานตามพื Ñนที@หรือเส้นทางที@กําหนดไว้ 

2) ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม สําหรับการจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้าและประปา รวมถึงโปรแกรมที@ใช้ในการ
ดําเนินการ (ถ้ามี) 

3) พนกังานทําการจดหน่วยไฟฟ้าและประปาตามเส้นทางทีKกําหนดไว้ พร้อมส่งใบแจ้งหนี k ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

4) นําส่งข้อมลูการจดหน่วยไฟฟ้าและประปา ตามแผนในแต่ละวนัที@บริษัทกําหนด  

5) จดัทํารายงานตามที@บริษัทกําหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื@อนําส่งข้อมลูให้กับลกูค้า 

 
ตารางด้านล่างแสดงจํานวนข้อมูล Record สําหรับปี 2561-2563 

หน่วย : ล้าน
รายการ 

   สําหรับปีสิ BนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

จํานวน Records 33.71 33.50 37.56 
 

 

2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์  

บริษัทให้บริการดูแลภูมิทัศน์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั Ñงภาคเอกชน ภาคราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทให้บริการดูแลภูมิทัศน์ เริ@มตั Ñงแต่ขั Ñนตอนการวางแผนการดําเนินงาน การสรรหาพนักงาน การ
จดัซื Ñออุปกรณ์ และเครื@องมือต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องเพื@อใช้ในการให้บริการ ตลอดจนการดูแลการทํางานของพนกังาน การตรวจ
ไซต์งาน และรับเรื@องร้องเรียนจากลูกค้าตลอดอายุสญัญา โดยรูปแบบของงานดูแลภูมิทัศน์  ที@บริษัทให้บริการ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 2) บริการออกแบบและจัดสวน และ 3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ 
(Tree Care) 

ทั Ñงนี Ñ ขอบเขตของงานดูแลภูมิทศัน์แต่ละงานจะขึ Ñนอยู่กับสัญญาที@บริษัทได้ทําการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทมี
ความพร้อมในการดูแลสวน ด้วยมาตรฐานการทํางานและบริการที@ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 พร้อมด้วยเครื@องมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการให้บริการของบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ@งแวดล้อมที@ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐาน ISO 
14001 : 2015 ซึ@งเป็นการรับรองคุณภาพเรื@องการดูแลรักษาสิ@งแวดล้อม เพื@อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสดุ 
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บริการงานดูแลภูมิทศัน์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี Ñ 

2.1 บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ (Maintenance) 

บริษัทให้บริการในด้านการดูแลสวนขนาดใหญ่ พื Ñนที@ขนาด 30 ไร่ขึ Ñนไป ด้วยมาตรฐานการทํางานและบริการที@ได้รับ
การรับรองจาก ISO 9001:2015 (ระบบการจัดการคุณภาพ) และ ISO 14001 : 2015 (ระบบการจัดการสิ@งแวดล้อม) โดย
บริษัทมีทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถด้านงานดูแลสวนมากว่า 30 ปี และมีความพร้อมด้านเครื@องมือและ
อุปกรณ์ เพื@อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงมีเจ้าหน้าที@ความปลอดภยัในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 
เพื@อตรวจเยี@ยมไซต์งานตามแผนงาน พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัแก่พนักงาน 

ขอบเขตงานบริการดูแลสวน ได้แก่ การบริการงานดูแลสนามหญ้า และสวนหย่อม ประกอบด้วยงานตดัหญ้า การตัด
แต่งต้นไม้ การรดนํ Ñา การใส่ปุ๋ ย งานพรวนดิน การกําจดัโรคพืช การจดัส่งต้นไม้ และบริการขนขยะ 

  

2.2 บริการออกแบบและจัดสวน (Design and Construction) 

บริษัทให้บริการออกแบบจดัสวนตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทสามารถให้คําแนะนําเกี@ยวกับสไตล์สวนและ
นําเสนอไอเดียการจดัสวนให้กับลกูค้าได้อย่างลงตัว พร้อมนําเสนอในรูปแบบสามมิติด้วยผู้เชี@ยวชาญงานออกแบบสวนมือ
อาชีพ นอกจากนี Ñ บริษัทยงัให้คําปรึกษาในการเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื Ñนที@สําหรับลกูค้าอีกด้วย 
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รูปสถานที@จริง (ก่อนใช้บริการ) ออกแบบด้วยภาพเสมือนจริง 

 
 
 
 

รูปสถานที@จริง (หลงัใช้บริการ) 
 

2.3 บริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) 

บริษัทให้บริการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที@ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ด้วยวิธีรุกขกรรม (วิชาชีพว่าด้วยการปลูกและ
จัดการเกี@ยวกับต้นไม้ใหญ่) ตามหลักวิชาการ บริษัทมีความชํานาญและการบริการที@ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยมี
ทีมงานรุกขกร (นกัวิชาชีพที@มีหน้าที@จดัการและดูแลต้นไม้ใหญ่) มืออาชีพที@ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง ซึ@งระยะเวลา
การทํางานจะขึ Ñนอยู่กับลกัษณะการตดัต้นไม้และสภาพหน้างานจริง  

นอกจากนี Ñ บริษัทยังมีบริการดูแลรักษาระบบรากต้นไม้ใหญ่ที@ไม่แข็งแรง (Root Care) โดยการกระตุ้นการเกิดราก
แขนงผิวดินชุดใหม่ ช่วยการแตกใบให้เรือนยอด สร้างความหนาแน่นของใบให้กับต้นไม้ได้ อีกทั Ñงรากแขนงชุดใหม่นั Ñนยังช่วย
คํ Ñายนัต้นไม้ไม่ให้หกัโคนเมื@อเกิดลมพายุอีกด้วย 

นอกจากนี Ñ บริษทัยงัมีที@ปรึกษาระดบัประเทศ คือ ครูต้อ ธราดล ทนัด่วน ซึ@งเป็นหนึ@งในผู้เชี@ยวชาญด้านการตัดต้นไม้
อย่างถูกหลักวิชาการชั Ñนนําของประเทศไทย จึงสามารถเชื@อมั@นได้ว่า ทีมรุกขกรของบริษัทสามารถสร้างทัศนียภาพที@
เหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที@ดีให้กับลูกค้าได้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทที@ใช้บริการตัดต้นไม้ใหญ่ เป็นหน่วยงาน
ราชการและสถานที@ที@สําคัญ ได้แก่ สถานทูต มหาวิทยาลยั กรมศิลปากร และโบราณสถาน เป็นต้น 
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โครงสร้างธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน ์ สามารถแบ่งได้ 2 แผนกย่อย ดงันี k 
1. แผนกการตลาด (Marketing) ทําหน้าที@  หาลกูค้ารายใหม่ และรักษาฐานลกูค้าเดิมเพื@อเพิ@มยอดขาย รวมถึงนําเสนอ

บริการของบริษัทให้กับลูกค้า ทําใบเสนอราคา และเซ็นต์สัญญา 
2. แผนกปฏิบติัการ (Operation) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน ดงันี Ñ 

2.1 แผนกปฏิบติัการ ทําหน้าที@ ปฏิบติัตามแผนงาน จดัทําสรุปค่าใช้จ่าย และดูแลพนักงาน 
2.2 แผนกช่าง ทําหน้าที@ ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื@องมือเครื@องใช้ในการทํางาน  

(2)     การตลาดและการแข่งขัน  

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นเพื@อเป็นผู้ให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ชั Ñนนําของประเทศไทย ภายใต้คํากล่าว
ที@ว่า ”สยามราชธานี คือ ผู้ ให้โซลูชัTนทีTพลิกการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจให้เป็นเรืT องง่าย (Siamrajathanee All 

Solutions One Outsource: Simplify Your Life)” โดยบริษัทเน้นสร้างงานบริการที@หลากหลายและมีคุณภาพ และบริษัทได้
นําความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท จึงสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
ราบรื@น ด้วยความชํานาญของบุคลากรที@มีคุณภาพ รวมถึงมีอุปกรณ์และระบบการจัดการที@มีมาตรฐานระดับสากลผ่าน
เทคโนโลยีและฐานข้อมลูสมยัใหม่ที@ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด 
 

- ด้านบุคลากร ทั BงความเพียงพอของจํานวนพนักงานทีEให้บริการและคุณภาพพนักงาน 
บริษัทมีระบบสรรหาที@มีประสิทธิภาพครบวงจร ทําให้บริษัทสรรหาพนกังานได้อย่างรวดเร็วการบริหารจดัการบุคลากรในการ
ให้บริการถือเป็นหัวใจสําคัญของบริษัท โดยบริษัทสามารถสรรหาและคัดสรรพนักงานในการให้บริการตามจํานวนและ
คุณภาพในเวลาที@ต้องการ บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรจํานวนมาก โดยมีการสรรหาบุคลากรอย่าง
สมํ@าเสมอ ทั Ñงจากการคดัรายชื@อจากกรมจดัหางาน การเข้าร่วมนัดพบแรงงาน การลงประกาศทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บ
ไซด์ การออกบูทตามสถานที@ต่าง ๆ ประกาศที@บอร์ดรับสมัครงาน ติดป้าย แจกใบปลิว และการสร้างเครือข่ายการบอกต่อ 
เป็นต้น  บริษัทยงัมีศูนย์ฝึกอบรม “พนกังานขบัรถมืออาชีพ” ภายใต้ชื@อ “ACADEMY By Siamrajathanee”  ซึKงศูนย์อบรม
ดังกล่าวถือเป็นอีกช่องทางในการสรรหาบุคลากรในส่วนบริการพนักงานขับรถยนต์  บริษัทสามารถสรรหาพนักงานได้
ภายใน 3-7 วัน ทําให้บริษัทเป็นอันดับหนึ@งในด้านจํานวนการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถในประเทศไทย นอกจากนี Ñ 
บริษัทยงัมีรายชื@อพนักงานสํารอง (Waiting List Database) ของพนกังานขบัรถยนต์เป็นจํานวนมาก เพื@อรองรับการทดแทน
งานได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทสามารถจดัส่งพนกังานทดแทนได้ภายใน 2 ชั@วโมง 

บริษัทมีพนักงานที@มีคุณภาพ  การมีกระบวนการคัดสรรที@ตรวจสอบได้: บริษัทมีกระบวนการคัดสรรที@มีมาตรฐาน ทั Ñงการ
ตรวจประวัติอาชญากรรม, การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น, การทดสอบเชิงพฤติกรรม (DISC Model) เพื@อคัดกรอง
พฤติกรรมของมนุษย์ที@มีลักษณะโดดเด่น ซึ@งสามารถจําแนกบุคลิกเพื@อจัดหางานหรือลักษณะของงานให้ตรงกับบุคลิกของ
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บุคคล,  การทดสอบขบัรถในสนามจริง, การทดสอบขบัรถในระบบเสมือนจริง (Virtual Reality: VR), การสมัภาษณ์เบื Ñองต้น
และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ, การสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี Ñ ยังมีการควบคุม
คุณภาพด้วยการตรวจสอบแบบสุ่มกับพนกังานขบัรถในเรื@องของการตรวจสารยาเสพติดและตรวจแอลกอฮอล์ 

 
บริษัทจัดให้มีแผนกการฝึกอบรม โดยหน่วยงานภายในขององค์กร ที@จัดอบรมและเพิ@มทักษะให้กับพนักงาน ทั Ñงการขับขี@
ปลอดภัย (Safety Driving), การขับขี@เชิงป้องกัน (Defensive Driving), ความรู้ด้านความเสี@ยง (Hazadous Test) เพื@อ
ป้องกันการเกิดเหตุ, Service Mind, กฎจราจร, กฎหมายที@ควรรู้, เส้นทาง และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ@มงาน 
 

-      กลยุทธ์ด้านการบริการ - มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการบริการ ด้วยการนําเทคโนโลยีมา

พัฒนาการให้บริการ เพืTอให้บุคลากร อุปกรณ์และเครืTองมือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิTงขึ Gน 

บริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร มากกว่า 40 ปี ทําให้บริษัทมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทั Ñงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และนําความต้องการของลกูค้ามาต่อยอดการให้บริการ
และขยายธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที@ผ่านมา บริษัทได้มีทั Ñงการขยายบริการเดิมให้ครอบคลุมการบริการที@มากขึ Ñน 
และมีการขยายการให้บริการประเภทใหม่อย่างต่อเนื@อง 

บริษัทมีการนําเทคโนโลยีทีKทนัสมยัมาช่วยในการให้บริการ โดยมีการพฒันาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ kนเพืKอใช้ภายในองค์กร 
อาทิ ระบบการจัดการเอกสาร (DIGIDOCS), ระบบรับสมัคร คัดกรอง และติดตามสถานะการจัดส่งพนักงาน (iRecruit), 
ระบบระบบลงเวลาเข้า - ออกงาน การลางาน และการเบิกค่าล่วงเวลาทํางาน (Tik track) และระบบระบบบริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง (Car Pool) เป็นต้น ซึKงการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการทํางานภายในแต่ละฝ่ายของ
บริษัท และลดปัญหาในกระบวนการทีKสําคัญ เพืKอให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมถึงตอบโจทย์เงืKอนไขของบริษัทในด้าน
ต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี k บริษัทยังมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนําระบบ Lean เข้ามาใช้ในการบริหารงานในองค์กร
เพืKอสร้างเป็น Office  Automation มากขึ kน เป็นการลดต้นทุนในการบริหารและเพิKมประสิทธิภาพในการบริการให้ทนัสมยั 

คุณภาพการให้บริการ   คุณภาพการให้บริการเพื@อให้ลูกค้าได้รับบริการที@มีคุณภาพ และกลบัมาใช้บริการซํ Ñา รวมถึงบอกต่อ
ถึงบริการของบริษัทต่อลูกค้ารายใหม่ ดงันั Ñน ในทุกประเภทบริการของบริษัท จะจดัให้มีเจ้าหน้าที@แผนกปฏิบติัการ คอยดูแล
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญาแก้ไขปัญหาที@เกิดขึ Ñนระหว่างสัญญา หาแนวทางการป้องกัน เป็นผู้ดูแลพนักงานในไซด์
งานโดยตรง รวมถึงเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทจดัให้มีการดูแลคุณภาพการให้บริการ ดงันี Ñ  

• ธุรกิจบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ : บริษัทจัดให้มีหน่วยงานพิเศษ Department of Suppression and 
investigation (DSI) ที@ควบคุมและดูแล ทั Ñงในส่วนงานเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที@มีเครือข่ายครอบคลุม เพื@อ
ความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการระงับเหตุต่าง ๆ และประสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านงานกู้ภยั ติดต่อโรงพยาบาล รถฉุกเฉิน รถยก และเจ้าหน้าที@ตํารวจ  

• ธุรกิจบริหารจดัการงานบนัทึกข้อมูล : เนืKองจากปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ ทั kงภาครัฐและเอกชน ให้ความสําคัญ
กับการ Transform องค์กรในรูปแบบ Digital Transformation มากขึ kน ทําให้ตลาดของงานบริการด้านข้อมูล
ขยายกว้างขึ kน เช่น การบนัทึกข้อมลูเข้าระบบ การเก็บเอกสารในรูปแบบของ Digital รวมไปถึงเรืKองของ Data 
privacy และ KYC (Know You Customers) เป็นต้น บริษัทจึงมีความมัKนใจในการขยายตลาดในส่วนของ
หน่วยงาน SO Next โดยบริษัทสามารถนําเสนอบริการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรทีKมีคุณภาพ ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์ทีKออกแบบมาเฉพาะงาน รวมถึงมีระบบทีKตอบโจทย์เรืKองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน 
ISO 27001 : 2013 ซึKงเป็นมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภยัด้านข้อมูล จึงมองว่าเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษัท 
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-     กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 

สําหรับธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ บริษัทมีการว่าจ้างทีKปรึกษาระดับประเทศในการให้คําแนะนําและให้คําปรึกษา 
ด้านการตดัต้นไม้ใหญ่ เพืKอให้ได้บริการทีKมีคุณภาพ และยงัจดัให้มีเจ้าหน้าที@ความปลอดภยัในการทํางานระดบัวิชาชีพ (จป. 
วิชาชีพ) ช่วยดูแลความปลอดภยัในการทํางาน 

บริษัทสร้างการรับรู้ในแบรนด์ให้เป็นทีKจดจํา โดยผ่านชืKอ SO People สําหรับการบริหารจัดการพนกังานขบัรถยนต์
และพนักงานสํานักงาน และการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค, SO Next สําหรับการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 
และ SO Green สําหรับบริการดูแลภูมิทศัน์  นอกจากนี k บริษัทยงัมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เกีKยวกับบริการต่าง ๆของ
บริษัท ทั kงแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ (1) การเพิKมความสนใจในบริการ จากการจดัโปรโมชัKนในช่วงวนัหยุดราคาพิเศษ
เพืKอให้ทดลองใช้ การสร้างคอนเทนต์ทีKน่าสนใจต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (2) การใช้สืKอโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์
บริการ (3) การออกบูทโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ (4) ทํา CSR เรืKองการขับขีKความปลอดภัยร่วมกับองค์กรชั kนนําต่าง ๆ 
อาทิ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และบริษัท ทิพยประกันภยั จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการเพืKอตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนืKอง ดงัจะเห็นได้จากการ
บริหารจดัการของบริษัททีKได้รับการรองรับคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , ISO 39001 : 2012, ISO 14001 
: 2015  และ 27001 : 2013 อีกทั kงมีการให้ลกูค้าประเมินผลการให้บริการของกลุ่มบริษัททุกครั kง เพืKอนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพในการให้บริการและกระบวนการทํางานของกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลกูค้า 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที@อยู่ใน
หลากหลายประเภทธุรกิจครอบคลุม สถาบันการเงิน ประกันภัย โรงพยาบาล ยานยนต์และชิ Ñนส่วนยานยนต์ อาหารและ
เครื@องดื@ม เหล็ก อสงัหาริมทรัพย์ พลงังานและปิโตรเลียม และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการไฟฟ้าภูมิภาค และการ
ประปาภูมิภาค เป็นต้น 

 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

เนื@องจากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร มีความจําเป็นต้องจัดหาพนกังานจํานวนมาก เพื@อตอบสนองความต้องการ
ให้ทนัท่วงที ดงันั Ñน บริษัทจึงมีช่องทางการสรรหาบุคลากรที@หลากหลาย อาทิ การสมคัรงานผ่านสาขา การหาพนกังานจาก
สํานักงานจัดหางาน การลงประกาศทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ การออกบูทตามสถานที@ต่าง ๆ ประกาศที@บอร์ดรับ
สมคัรงาน ติดป้าย แจกใบปลิว เป็นต้น โดยบริษัทจะสรรหาพนกังานเป็นประจํา โดยบริษัทมีการพฒันาซอฟต์แวร์ iRecruit 
ซึ@งเป็นระบบรับสมัคร คดักรอง และติดตามสถานะการจัดส่งพนักงาน เพื@อรองรับความต้องการของลูกค้าทั Ñงในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงเป็นการป้องกันความเสี@ยงในด้านการขาดแคลนพนักงานอีกด้วย โดยหลังจากที@สรรหาพนักงาน บริษัทจะ
ดําเนินการคดัสรรบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกระบวนการคดัสรรที@แตกต่างออกไปสําหรับพนักงานแต่
ละตําแหน่ง 

 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsource)  มีผู้ประกอบการทั Ñงขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยจะมีลักษณะการ
จดัหาบุคลากรในรูปแบบที@ต่างกัน อาทิ การจดัหาการพนกังานขบัรถยนต์ พนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานทําความ
สะอาด พนกังานธุรการ ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น  

สําหรับการแข่งขนัในส่วนของบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากคุณภาพของบริการควบคู่กับราคา โดยบริษัทผู้
ว่าจ้างจะมีการกําหนดลกัษณะ ปริมาณ และเงื@อนไขต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องกับประเภทงานนั Ñน หากบริษัทใดสามารถตอบสนอง
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ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ จะได้รับการคัดเลือกในงานดังกล่าว โดยการแข่งขันจะขึ Ñนอยู่กับการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ซึ@งหากได้รับการคดัเลือกแล้ว ผู้ใช้บริการส่วนมากจะมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื@อง 

สําหรับการแข่งขนัในส่วนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจนั Ñน ในอดีตจะแข่งขนักันในด้านราคาเป็นหลัก แต่ใน
ปี 2558 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื Ñอจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:  
e - bidding) ขึ Ñน เพื@อให้การจดัซื Ñอจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาคัดเลือก
จากหลักเกณฑ์ราคา (Price) และหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ซึ@งจะมีการ
พิจารณาถึงคุณภาพควบคู่กับราคา ทําให้การจัดซื Ñอจัดจ้างมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ซึ@งการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ Ñนมา ทําให้บริษัทในอุตสาหกรรมให้ความสนใจในการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ Ñน 
และแข่งขันด้านราคาลดลง ซึ@งทําให้บริษัทที@มีผลงานที@ดีในอดีต รวมถึงมีคุณภาพการบริการที@มีมาตรฐาน ได้รับการ
พิจารณาเป็นผู้ชนะในการประกวดราคาดังกล่าวเพิ@มมากขึ Ñน ดงันั Ñน บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการที@มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ในการบริการที@ดี มีประสบการณ์ รวมถึงมีผลงานในอดีตที@ให้บริการกับหน่วยงานราชการมาอย่างยาวนาน จะได้รับ
ประโยชน์จากการประมลูแบบใหม่ดงักล่าว 

แม้ในอุตสาหกรรมจะมีผู้ประกอบการจํานวนมาก และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ให้บริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมถึงบริษัทมีลูกค้า ทั Ñงหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ผู้บริหารของบริษัทจึงมั@นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถแข่งขันกับบริษัทอื@นได้ โดยบริษัทอื@นใน
ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร อาทิ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ@ง จํากัด (มหาชน), บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต 
เซอร์วิส จํากัด, บริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด และ บริษัท ยูนิตี Ñ อินเตอร์ มาร์เก็ตติ Ñง จํากัด เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าที@ติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ทําให้มีความสัมพันธ์ที@ดี ดังนั Ñน การเปลี@ยนแปลงผู้ให้
บริการใหม่ จะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทั Ñงนี Ñ นอกจากบริษัทจะรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างดีแล้ว ยงัมีการขยายบริการไปยัง
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื@อง เพื@อเพิ@มฐานลูกค้าให้ขยายตัวเพิ@มมากขึ Ñนอีกด้วยสําหรับผู้ประกอบการที@ให้การบริหารจัดการ
พนักงานช่างเทคนิค ต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต โดยผู้ประกอบการในธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทมีอยู่
หลายบริษัท อาทิ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ@ง จํากัด (มหาชน), บริษัท พี.เอ็ม.ซีคอนแทร็คเตอร์ จํากัด และบริษัท 
เพาเวอร์ เทคโนโลยี@ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นต้น 
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กลุ่มทีT 2  ธุรกิจให้เช่าและบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

ธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามลักษณะการให้บริการ ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการ
รถยนต์ให้เช่า และ 2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  

1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า  

บริษัทบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถยนต์ดดัแปลง เพื@อตอบ
โจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ และระยะเวลาการเช่าที@ตรงความต้องการได้ 

1.1 บริการรถยนต์ให้เช่า   

บริษัทให้บริการรถยนต์ให้เช่า โดยมีระยะเวลาการเช่าตั Ñงแต่รายวันจนถึง 5 ปีต่อสัญญา ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่
เป็นลูกค้านิติบุคคลทุกประเภทที@ต้องการใช้บริการเช่ารถยนต์ โดยลูกค้าสามารถใช้รถยนต์อย่างยืดหยุ่น และสามารถลด
ภาระในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย ทั Ñงนี Ñ บริษัทได้นําความต้องการ
ของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท ซึ@งการใช้บริการรถยนต์ให้เช่า ลูกค้าสามารถบอกความ
ต้องการในการเช่ารถ โดยสามารถเลือกรุ่นรถยนต์และยี@ห้อตามความต้องการได้ รวมถึงสามารถให้บริษัทออกแบบและ
ตกแต่งรถยนต์เพิ@มเติม เพื@อให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจของลกูค้า 

1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñน มีระยะเวลาการเช่าเป็นรายวนั หรือไม่เกิน 3 ปี  
- บริการรถยนต์ให้เช่ารายวนั : บริการรถเช่ารายวนั เพื@อใช้งานติดต่อธุรกิจหรือท่องเที@ยว รถเช่ารายวัน 

มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือก เพื@อให้ตรงกับความต้องการของลกูค้ามากที@สุด ในราคาที@สมเหตุสมผล 
โดยบริษัทมีบริการในการรับส่งรถยนต์ถึงผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

- บริการรถยนต์ให้เช่าไม่เกิน 3 ปี : เป็นบริการที@เหมาะสําหรับการใช้งานในองค์กรทุกประเภท โดยมี
ระยะเวลาการเช่าหลายรูปแบบ อาทิ การเช่ารายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีที@ไม่เกิน 3 ปี เพื@อช่วย
ลดภาระการบริหารจดัการยานพาหนะในองค์กร 

2) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว มีระยะเวลาการเช่าตั Ñงแต่ 3 ปีขึ Ñนไป เป็นบริการที@เหมาะสําหรับการใช้งานใน
องค์กรที@ต้องการลดภาระในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี@ยวกับ
ยานพาหนะได้เป็นอย่างดี 

สําหรับรถยนต์ทั@วไปที@เป็นมาตรฐาน บริษัทจะทําการจัดหารถยนต์เมื@อได้รับความต้องการจากลูกค้า โดยบริษัทจะ
ดําเนินการติดต่อตวัแทนจําหน่ายรถยนต์หรือดีลเลอร์รถยนต์ ที@อยู่ในทะเบียนรายชื@อผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท เพื@อทํา
การจดัหารถยนต์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า  

ปัจจุบนั บริษัทมีประเภทรถที@ให้บริการ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถยนต์ดดัแปลง (Modified Car)  
รวมถึงมีความหลากหลายของรุ่นและยี@ห้อ ได้แก่ TOYOTA , HONDA, NISSAN, ISUZU, HYUNDAI, Volkswagen, BMW 
และ HINO เป็นต้น 

สําหรับรถยนต์ดัดแปลง (Modified Car) เป็นรถยนต์ที@ลูกค้าสามารถออกแบบเอง เพื@อให้ตรงจุดประสงค์การใช้งาน
และเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทลกูค้า โดยบริษัทจะดําเนินการจดัหารถยนต์ ตามประเภท รุ่น และยี@ห้อที@ต้องการ และทําการ
ส่งรถดงักล่าวไปยงัตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต์ ที@อยู่ในทะเบียนรายชื@อผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท เพื@อ
ทําการตกแต่งหรือติดตั Ñงอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตามที@ลูกค้ากําหนด อาทิ ติดตั Ñงวิทยุเครื@องเสียง, จอ LCD, ผ้าม่าน, ฟิล์ม
กรองแสง และผ้ายาง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการตกแต่งหรือติดตั Ñงประมาณ 30 – 180 วนั ขึ Ñนกับความยากหรือง่ายในการ
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ดําเนินการ ประเภทรถยนต์ดัดแปลงที@บริษัทให้บริการ ได้แก่ รถตู้เย็น  รถตู้แห้ง รถดัดแปลง 4 ล้อ เป็นต้น ทั Ñงนี Ñ สําหรับ
รถยนต์ดดัแปลง จะเป็นบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่ตํ@ากว่า 3  ปี  

 
การซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์ 

ในช่วงระหว่างระยะเวลาของสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทมีบริการตรวจสภาพบํารุงรักษารถยนต์ ได้แก่ การ
ตรวจเช็คระยะ การเปลี@ยนถ่ายนํ Ñามนัเครื@อง การเปลี@ยนยาง การเปลี@ยนแบตเตอรี@รถยนต์ เป็นต้น ซึ@งลกูค้าสามารถแจ้งบริษัท
ในกรณีที@รถถึงกําหนดระยะเวลาตรวจเช็คหรือหากครบ 6 เดือนแล้ว ลกูค้ายงัไม่มีการนํารถเข้าตรวจเช็ค 
ระยะ ทางบริษัทจะดําเนินการติดต่อลูกค้าให้นํารถเข้าตรวจเช็คระยะ โดยลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์บริการเอง หรือให้
บริษัทดําเนินการแทน ซึ@งบริษัทมีเครือข่ายศูนย์บริการทั@วประเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการ
ศูนย์บริการใกล้บ้านได้ นอกจากนี Ñ การบริการยังรวมถึงการเข้าซ่อมรถยนต์ในกรณีที@รถเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ทั Ñงนี Ñ ในกรณี
ฉุกเฉิน บริษัทมีแผนก Call Center ซึ@งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั@วโมง 
 
การจดัหารถทดแทน 

ในระหว่างการซ่อมกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือนํารถเข้าศูนย์บริการเพืKอตรวจสภาพและบํารุงรักษารถยนต์ เพืKอให้การใช้
รถของลกูค้าดําเนินไปอย่างปกติ บริษัทมีการจดัหารถทดแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทําให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบาย
ในระหว่างทีKรถเช่าอยู่ระหว่างการซ่อมหรือบํารุงรักษา โดยบริษัทจะนํารถทดแทนทีKมีรุ่นหรือลักษณะใกล้เคียงกับรถเช่าทีK
ลกูค้าใช้งานอยู่ให้ใช้เป็นการชัKวคราว ทั kงนี k เจ้าหน้าทีKปฏิบติัการของบริษัทจะติดตามการซ่อมและการตรวจสภาพต่าง ๆ ให้
เสร็จโดยเร็ว เพืKอส่งต่อให้ลกูค้านําไปใช้งานได้ตามปกติ 

 
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภยัหรือการต่อป้ายภาษีรถยนต์ 

เมืKอรถเช่าถึงกําหนดการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภยัหรือภาษีรถยนต์ เจ้าหน้าทีKปฏิบัติการของบริษัทจะดําเนินการ
แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพืKอทําการต่ออายุดังกล่าว โดยบริษัทจะมีระบบตรวจเช็คการต่ออายุ ทําให้ลูกค้ามัKนใจได้ว่าการต่อ
ประกันภยัหรือภาษีป้ายรถยนต์ไม่เกินกําหนดระยะเวลา รวมถึงเป็นการลดภาระด้านเอกสารให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ทั Ñงนี Ñ หลงัจากหมดสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว บริษัทจะพิจารณาสภาพของรถเช่า โดยพิจารณาจากอายุ
การใช้งาน สภาพทางกายภาพ ทั Ñงภายนอกและภายใน รวมถึงระยะทางที@ใช้ในการวิ@งของรถดังกล่าว หากรถเช่ายังคงมี
สภาพการใช้งานที@ดี บริษัทอาจพิจารณาโอนย้ายทรัพย์สิน เพื@อไปใช้เป็นรถเช่าระยะสั Ñน หรือใช้เป็นรถทดแทนในกรณีที@ลูกค้า
นํารถซ่อมบํารุงหรือตรวจเช็คสภาพรถ เป็นต้น ในทางกลับกัน หากรถเช่ามีอายุใช้งานค่อนข้างนาน บริษัทอาจพิจารณาใน
การจําหน่ายรถดงักล่าวออกไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายจะไม่ใช้งานรถเช่าที@มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี ทั Ñงนี Ñ บริษัท
จะพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการเกี@ยวกับยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังวันที@สิ Ñนสุดสัญญา 
และมีนโยบายให้จําหน่ายยานพาหนะดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัที@ได้พิจารณาแนวทางของยานพาหนะ 

การจําหน่ายรถยนต์ให้เช่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
 

1. จําหน่ายผ่านวิธีการประมูล โดยให้บริษัทรับประมูลขายทอดตลาด เช่น บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน), 
บริษัท อลัลายแอนซ์ ออโต้ ออคชัKน จํากัด, บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัKน (ไทยแลนด์) จํากัด และบริษัท แมนไฮมม์ 
เอเชีย แปซิฟิค จํากัด เป็นต้น จดัการประมลูรถยนต์ให้กับบริษัท  

2. บริษัทเปิดจําหน่ายเอง บริษัทจะให้บริษัททีKรับซื kอรถมือสองเข้าร่วมประมูลรถยนต์ โดยส่วนมากจะเป็นการขายรถ
จํานวนหลายคัน โดยบริษัทรับซื kอรถมือสองหลายบริษัท จะส่งราคาเข้ามาทีKบริษัท และบริษัทจะทําการคัดเลือก
บริษัททีKให้ราคาทีKดีทีKสดุในการประมูลรถยนต์นั kน โดยปกติจะมีการประมลูทุกไตรมาส   

 

1.2 บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ  

บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมพนักงานขับรถ เป็นอีกหนึ@งบริการที@บริษัทให้บริการ เพื@อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ซึ@งเป็นการต่อยอดจากบริการรถเช่า บริษัทให้บริการในการจัดหารถยนต์และพนักงานขบัรถ  ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับบริการอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับบริการรถยนต์ให้เช่า ผู้ใช้บริการ
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สามารถเลือกรุ่นรถยนต์และยี@ห้อ รวมถึงสามารถเลือกพนักงานขับรถที@ตรงกับความต้องการได้อีกด้วย ทั Ñงนี Ñ พนักงานขับ
รถยนต์ของบริษัทที@ได้ผ่านการทดสอบทางด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื@อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเช่า
รถยนต์พร้อมพนกังานขบัรถที@มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที@ต้องการใช้บริการ  
 
                         จํานวนรถยนต์ให้เช่าแยกตามประเภท ณ วันทีT 31 ธันวาคม 2561-2563 

ประเภทรถ 

จํานวนรถยนต์ 
ณ วันทีT 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รถเก๋ง  123 109 79 
รถกระบะ 383 401 425 
รถตู้ 208 256 368 
รถบรรทุก 8 4 111 

รวมรถยนต์ให้เช่า 722 770 983 

 

1) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ในส่วนกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายสําหรับบริการรถยนต์ให้เช่าและบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขบั คือ ลกูค้านิติบุคคล โดยลกูค้าในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 3 ประเภท ดงันี Ñ  

1. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที@ เ ป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หลากหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานกังานประกันสงัคม สํานกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, องค์การจัดการนํ Ñาเสีย เป็นต้น ซึ@งส่วนมากเป็นการเช่ารถเพื@อใช้ในการ
โดยสารภายในองค์กรหรือใช้เพื@อดําเนินธุรกิจเป็นหลัก อาจมีการติดตั Ñงอุปกรณ์เพิ@มเติม เพื@อให้เหมาะกับการ
ใช้งาน มีระยะเวลาสัญญาประมาณ 1-5 ปี โดยปกติภาครัฐจะกําหนดให้บริษัทคู่สัญญาวางหนังสือคํ Ñา
ประกัน ประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่าทั Ñงหมดของสญัญา เพื@อเป็นหลกัประกันในการปฏิบติัตามสญัญา  

2. บริษัทเอกชน : ลกูค้าที@เป็นบริษัทเอกชนมีหลากหลายขนาดและหลากหลายธุรกิจ ซึ@งส่วนมากเป็นการเช่ารถ
สําหรับให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เดินทาง ซึ@งรถดงักล่าวเป็นรถที@ค่อนข้างเป็นมาตรฐาน หรือติดตั Ñงอุปกรณ์
ต่าง ๆไม่มาก มีระยะเวลาสัญญาประมาณ 1 วนั – 5 ปี สําหรับลกูค้าที@เป็นบริษัทเอกชน บริษัทมีนโยบายใน
การเก็บเงินมดัจําการเช่ารถยนต์โดยเฉลี@ยประมาณ 2 เดือนของราคาค่าเช่าต่อคนั  

3. บุคคลธรรมดา : ปัจจุบนับริษัทให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñนและรถตู้พร้อมคนขบัสําหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ 
(Mr.Journey) สําหรับบุคคลธรรมดา 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (รถเช่า) 

บริษัทจะทําการจัดหารถยนต์ตามรูปแบบที@ลูกค้าต้องการผ่านตัวแทนจําหน่ายรถยนต์แต่ละยี@ห้อ อาทิ TOYOTA 
HONDA และ ISUZU ที@อยู่ในทะเบียนรายชื@อผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท ซึ@งบริษัทมีตัวแทนจําหน่ายหลายราย เพื@อ
ความเสี@ยงในการพึ@งพิงรายใดรายหนึ@ง และสามารถเปรียบเทียบราคาได้  

สําหรับรถยนต์ดัดแปลง บริษัทจะจดัหารถยนต์และส่งต่อไปยงับริษัทตามยี@ห้อที@ลูกค้าต้องการ และส่งรถดงักล่าวไป
ยังตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต์ ที@อยู่ในทะเบียนรายชื@อผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท เพื@อทําการตกแต่ง
หรือติดตั Ñงอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตามที@ลกูค้ากําหนด 
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม(รถเช่า) 

ธุรกิจรถเช่า   เป็นธุรกิจที@มีการเติบโตอย่างต่อเนื@อง   จากการเปลี@ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค      โดยใช้บริการ
เอาท์ซอร์สเพิ@มมากขึ Ñน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจเป็นจํานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการเดิมมีการขยายการ
ลงทุนอีกด้วย  

สําหรับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ@งใช้บริการระยะสั Ñน เป็น
รายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน เป็นต้น ซึ@งในส่วนของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñน มีผู้ประกอบการเป็นจํานวนมาก 
และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เนื@องจากลูกค้าบุคคลธรรมดาจะพิจารณาจากราคาเป็นหลัก ทําให้มีการแข่งขันทางด้าน
ราคากันค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นคุณภาพในการให้บริการมากกว่าการแข่งขันด้านราคา โดยบริษัทมีการบริการ
ที@ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทําให้ลกูค้าที@เคยใช้บริการ มีความประทบัใจ และกลบัมาใช้บริการอีก 

สําหรับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ@งใช้บริการระยะยาวมากกว่า 1 ปี ซึ@งส่วนใหญ่จะใช้ในการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยทั@วไปจะพิจารณา
คุณภาพและการตอบสนองความต้องการมากกว่าราคา นอกจากนี Ñ สําหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ อาจมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการประมูลงาน เช่น ทุนจดทะเบียนขั Ñนตํ@า ผลงาน และ
ประสบการณ์การทํางานในอดีต เป็นต้น ดังนั Ñน การแข่งขันในส่วนของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวนั Ñน ไม่รุนแรง
เท่ากับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñนในข้างต้น ทั Ñงนี Ñ เนื@องจากบริษัทมีการบริการที@มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทําให้ที@
ผ่านมาบริษัทได้รับงานจากบริษัทชั Ñนนํา และหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื@อง   

สําหรับตวัอย่างบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่า ได้แก่ บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท 
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ@ง จํากัด, บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน), บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จํากัด และ 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จํากัด, บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด และบริษัท เอเชีย เร้นท์ อะคาร์ จํากัด เป็นต้น 

2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทให้บริการให้เช่าพื Ñนที@อาคารชุด คนัทรี@ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั Ñน 11 ตั Ñงอยู่ที@เลขที@ 223 ถนนสรรพาวุธ แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 รวมถึงการบริหารจดัการ การบํารุงรักษา ให้กับผู้เช่าด้วย   การกําหนดราคาของธุรกิจ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจะกําหนดราคาเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าและค่าบริการ  โดยคิดคํานวณจากจํานวนพื Ñนที@การเช่า
คูณด้วยค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตร นอกจากนี Ñ บริษัทยงัมีการเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายจากผู้เช่า ประมาณ 
2-3 เดือนของราคาค่าเช่า 
 
บริษัทมีพื Ñนที@ให้เช่า จํานวนรวม 1,158 ตารางเมตร รายละเอียดการเช่า ณ  31 ธันวาคม 2563 ดงันี Ñ 
 

จํานวนพื GนทีTรวม 

(ตารางเมตร) 

จํานวนพื GนทีTให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

พื GนทีTคงเหลือ 

(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่า  

(%) 

1,158 1,158 - 100.00 

 
 

ทรัพย์สินทีTใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ใบอนุญาต / มาตรฐาน และลิขสิทธิ¥ที@สําคญัในการประกอบธุรกิจ  

ใบอนุญาต / มาตรฐาน / ลิขสิทธิò รายละเอียด 

ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต/มาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015 
 
 
 

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ สําหรับการประมวลผลของข้อมูลและ
ฐานข้อมูล (Data Processing & Data Base), การจัดหาบุคลากร 
สําหรับการดูแลสวนและการจัดการของเสีย (ไม่รวมการออกแบบ), 
การให้เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ และการบริการด้านการขนส่ง 

12 ตุลาคม 2560 
 ถึง  

12 ตุลาคม 2563 
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ใบอนุญาต / มาตรฐาน / ลิขสิทธิò รายละเอียด 

ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต/มาตรฐาน 

ISO 14001 : 2015 
 

ระบบการจัดการด้านสิ@งแวดล้อม สําหรับการบริการทําความสะอาด, 
บริการทําความสะอาดท่อระบายนํ Ñา, การจัดการของเสียที@ไม่เป็น
อนัตรายและบริการบํารุงรักษาสนามหญ้า 

12 ตุลาคม 2560 
ถึง 

12 กันยายน 2563 
ISO 27001  : 2013 
 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security 
Management System) 

4 มกราคม 2561  ถึง  
31 มกราคม 2564 

ISO 39001 : 2012 
 
 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการจราจรบนท้องถนน 
(Road Traffic Safety Management System) 

28 พฤศจิกายน 2562 
ถึง  

27 พฤศจิกายน 2565 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วน
บุคคล ด้วยรถที@ใช้ในการขนส่งสตัว์
หรือสิ@งของ /1 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถที@ใช้ในการขนส่งสตัว์
หรือสิ@งของ จํานวนรวมไม่เกิน 45 คนั ลกัษณะกระบะบรรทุก 7 คนั, ตู้
บรรทุก 30 คนั, บรรทุกของเหลว 7 คนั และบรรทุกเฉพาะกิจ 1 คนั 

20 กุมภาพนัธ์ 2560 
ถึง 

19 กุมภาพนัธ์ 2565 
Valet Parking Mobile หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ¥ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเภทงาน: วรรณกรรม  
ลกัษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชื@อผลงาน: Valet Parking Mobile 

เริ@มตั Ñงแต่วนัที@  
6 กุมภาพนัธ์ 2561  

เป็นต้นไป 

DIGIDOCS หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ¥ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทงาน: วรรณกรรม  
ลกัษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชื@อผลงาน: DIGIDOCS 

เริ@มตั Ñงแต่วนัที@  
29 ตุลาคม 2561  

เป็นต้นไป 

Tik Track หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ¥ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทงาน: วรรณกรรม  
ลกัษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชื@อผลงาน: Tik Track 

เริ@มตั Ñงแต่วนัที@  
29 ตุลาคม 2561  

เป็นต้นไป 

หมายเหตุ /1 ใบอนุญาตดงักล่าวใช้สําหรับธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน์   และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

ใบอนุญาตทีKสําคัญในการประกอบธุรกิจ  

ใบอนุญาต / มาตรฐาน / ลิขสิทธิò รายละเอียด 

ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต/มาตรฐาน 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วน
บุคคล ด้วยรถที@ใช้ในการขนส่งสตัว์
หรือสิ@งของ /1 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถที@ใช้ในการขนส่งสตัว์
หรือสิ@งของ จํานวนรวมไม่เกิน 45 คนั ลกัษณะกระบะบรรทุก 7 คนั, ตู้
บรรทุก 30 คนั, บรรทุกของเหลว 7 คนั และบรรทุกเฉพาะกิจ 1 คนั 

20 กุมภาพนัธ์ 2560 
ถึง 

19 กุมภาพนัธ์ 2565 

หมายเหตุ /1 ใบอนุญาตดงักล่าวใช้สําหรับธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน์   และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

แผนภาพโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และสดัส่วนการถือหุ้น ณ วันที@ 24 พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

21.77% 

บริษัท ไกรเนาว์  
พร็อพเพอร์ตี Ñ จํากัดu/ 

51% 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 310,000,000 บาท 

ครอบครัววิมลเฉลา1/ 
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หมายเหตุ   
 
1/ 

ครอบครัววิมลเฉลา ประกอบด้วย (1) นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ 10.79 (2) นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ 2.88 (3) นาย 
    ณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ  2.7  (4) นายวชัรพล วิมลเฉลา  ถือหุ้นร้อยละ  2.7 และ (5) นายพชรพล วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ  2.7  
2/  บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี Ñ จํากัด (เดิมชื@อ บริษัท สยามราช พร็อพเพอร์ตี Ñ จํากัด) ก่อตั Ñงขึ Ñนเมื@อวนัที@ 23 กันยายน 2559 เพื@อประกอบธุรกิจ
ให้บริการเช่าที@ดินและสิ@งปลูกสร้าง ซึ@งจดทะเบียนบริษัทที@ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 4.00 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที@ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 310,000,000 บาท     โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 310,000,000 
หุ้น มลูค่าที@ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ณ วันทีT 24 พฤศจิกายน 2563 

จํานวนหุ้น (หุ้น) %ของจาํนวนหุ้น

ทั Gงหมด 

1. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี Ñ จํากัด 158,100,000 51.00 

2. นาย ไกร วิมลเฉลา 33,450,000 10.79 

3. นาย จารุพจน์ ณีศะนนัท์ 12,101,800 3.90 
4. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 11,168,000 3.60 
5. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา 8,913,000 2.88 
6. นาย ณัฐพล วิมลเฉลา 8,363,000 2.70 
7. นาย วชัรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70 
8. นาย พชรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70 
9. นาย สมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล 4,550,000 1.47 

10. นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 3,000,000 0.97  
รวมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 256,369,800 17.30 

 รวมจํานวนหุ้นทั Gงหมด 53,630,200 100 

 
1.5  การออกหลักทรัพย์อืTน 

- ไม่มี- 
 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ@ากว่าร้อยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี  โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื@อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลกั  และการจ่ายปันผลนั Ñนจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย่าง
มีนัยสําคัญ  ทั Ñงนี Ñ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี@ยนแปลงได้ ขึ Ñนอยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ  ความจําเป็นและความเหมาะสมอื@นใดในอนาคตและปัจจัยอื@น ๆ ที@เกี@ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท  โดยมติคณะกรรมการบริษัทที@อนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพื@อขออนุมัติจากที@ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติให้ดําเนินการได้เมื@อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที@จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที@ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ที@ผ่านมาปี 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 8/2563 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ 
วนัที@  30 มิถุนายน 2563  จํานวนทั Ñงสิ Ñน 49.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท
ได้กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื@อวนัที@  9 ธันวาคม 2563 
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2.      การบริหารจัดการความเสีTยง 

 
2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเสีTยง 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื@องการบริหารความเสี@ยง (Risk management)  ในระบบการบริหารงานและการ
ปฏิบติังาน โดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี@ยงเป็นวฒันธรรมของผู้ปฏิบติังานทุกคน ซึ@งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที@ตั Ñงไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานที@สร้างมูลค่าเพิ@มให้องค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั Ñนเพื@อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี@ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงจึงจดัทํานโยบายการบริหารความเสี@ยงของบริษัท โดยทางบริษัทได้นําปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที@คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี@ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมาพิจารณาประกอบเพื@อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทฯ มีการทบทวนความเสี@ยงอย่างต่อเนื@องโดยคํานึงถึงปัจจยัภายในและภายนอก 
โอกาสที@จะเกิดความเสี@ยง และผลกระทบของความเสี@ยงที@มีต่อการดําเนินธุรกิจ ทั Ñงทางตรงและทางอ้อม เพื@อประเมินความ
เสี@ยงและระบุความเสี@ยงที@สําคัญของบริษัทฯ แล้วกําหนดกลยุทธ์การจดัการที@เหมาะสมเพื@อกํากับดูแลและควบคุมความเสี@ยง
ด้านต่างzๆ ให้อยู่ในระดับความเสี@ยงที@องค์กรยอมรับได้  โดยในด้านการติดตามและประเมินผล บริษัทมีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานต้องติดตามผล  เพื@อให้ทราบถึงผลการดําเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี@ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ@งภายหลังการติดตามและประเมินผลแล้ว  หน่วยงานต้องรายงานความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรคของการ
จดัการบริหารความเสี@ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงทราบ  เพื@อใช้เป็นแนวทางในการทบทวน หรือปรับปรุงแผนการ
จดัการบริหารความเสี@ยงต่อไป  โดยปัจจยัความเสี@ยงสําคญัที@มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมีดงันี Ñ 

 

2.2 ปัจจัยความเสีTยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1  ความเสีTยงจากการขาดแคลนบุคลากร และความเสีTยงจากการพึTงพิงบุคลากรทีTมีความชํานาญ 

จากการที@ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@ง
มีการนําเสนอบริการหลากหลายประเภทงานเพื@อสามารถตอบสนองความต้องการที@หลากหลายของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 
ดังนั Ñน บุคลากรจึงเป็นกลไกสําคัญที@จะขับเคลื@อนธุรกิจของบริษัท ซึ@งตลอดระยะเวลาที@ผ่านมา ธุรกิจของบริษัทมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื@องและมีจํานวนลูกค้าและรายได้ที@เพิ@มขึ Ñน บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรจํานวนมาก ทั Ñง
ในส่วนแรงงานทั@วไปและบุคลากรที@มีความชํานาญ เช่น พนกังานช่างเทคนิคประเภทฝีมือและชํานาญพิเศษ รุกขกร  

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานหลัก 2 รูปแบบ ได้แก่ พนักงานประจําสํานักงานและพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 
โดย ณ วนัที@  31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีพนกังานประจําสํานักงานและพนกังานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลกูค้า รวม  8,923 คน  
ซึ@งในปัจจุบันบริษัทสามารถจัดหาพนักงานเพื@อรองรับการบริการหรือทดแทนพนักงานที@ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการและการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีนยัสําคัญ 

โดยปกติธุรกิจของการให้บริการจดัหาบุคลากร เป็นธุรกิจที@มีการเข้า-ออกของพนักงานในอตัราสูง เนื@องจากพนักงาน
ที@ส่งไปปฏิบติังานกับลกูค้า มีการลาออกและสมคัรเข้างานกับบริษัทใหม่ ซึ@งอาจลาออกไปเพียง 10-15 วนั และพนกังานก็ไม่
สามารถระบุวันกลับมาทํางานได้อย่างชัดเจน พนักงานดังกล่าวจึงทําเรื@องลาออก และทุกครั Ñงที@มีการลาออก ทางบริษัท
จะแจ้งชื@อออกจากระบบของบริษัท รวมถึงแจ้งข้อมูลการลาออกต่อประกันสงัคม ดงันั Ñน อตัราหมนุเวียนของพนกังานที@ส่งไป
ปฏิบติังานกับลกูค้าที@แสดงตามตารางข้างต้น เป็นการนบัรวมจํานวนพนกังานที@ลาออกแล้วกลบัเข้ามาเป็นพนักงานในรอบปี
เดียวกัน จึงทําให้อตัราหมนุเวียนดงักล่าวมีสัดส่วนสงู  

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี@ยงดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีมาตรการในการป้องกันความเสี@ยงจากการขาดแคลน
บุคลากร ดงันี Ñ  

(1) บริษัทมีการจัดทําแผนสรรหาบุคลากรอย่างสมํ@าเสมอ ทั Ñงในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที@
ส่งไปปฏิบติังานกับลกูค้า โดยบริษัทมีการสรรหาพนกังานที@มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านให้ตรงกับตําแหน่งงานและตรง
คุณสมบติัที@ลูกค้าต้องการ ในกรณีที@จะจดัหาพนกังานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บริษัทจะมีแผนกสรรหา ซึ@งมีหน้าที@สรรหา
พนักงานตามคุณสมบัติที@ลูกค้าต้องการ โดยวิธีการต่าง ๆ ทั Ñงออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การคัดรายชื@อจากกรมจัดหางาน 
แจ้งตําแหน่งไปที@สํานักงานจัดหางานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เข้าร่วมนัดพบแรงงาน ลง



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
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ประกาศทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ การออกบู๊ธตามสถานที@ต่าง ๆ ประกาศที@บอร์ดรับสมัครงาน ติดป้าย แจกใบปลิว 
การสร้างเครือข่ายการบอกต่อ รวมถึงการรับบริหารจัดการพนักงานเดิมที@อยู่ในไซด์งานของลูกค้าที@หมดสัญญากับบริษัท
จดัหาบุคลากรรายเก่าเพื@อให้โอนย้ายมาเป็นพนักงานของบริษัท จนทําให้บริษัทเป็นที@รู้จักและเป็นศูนย์รวมของพนักงานขับ
รถยนต์ เป็นต้น แล้วแต่กรณีเพื@อให้ได้ผู้สมัครมากที@สุด รวมถึงการสรรหาพนักงานตามโซนงานที@รับผิดชอบหรืออยู่ใกล้เคียง
สถานที@ปฏิบติังาน ทําให้บริษัทมีฐานข้อมลูผู้สมคัรงานเพียงพอที@จะสรรหาคัดเลือกพนกังานให้มีความเหมาะสมกับบริการใน
แต่ละประเภท นอกจากนี Ñ บริษัทจดัให้มีอาคาเดมี@  (ACADEMY by Siamrajathanee) เพื@อรับเปิดสอนอบรมหลักสูตรขับรถ
ผู้บริหารโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี@ยวชาญของทางบริษัท เพื@อเสริมสร้างและพฒันาบุคคลที@สนใจทั Ñงกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนขับรถ
ผู้หญิง และกลุ่มผู้สูงอายุ (ผ่านเว็บไซด์ www.siamrajacademy.com) ซึ@งการเปิดอบรมหลักสูตรดงักล่าวถือเป็นอีกช่องทาง
ในการสรรหาบุคลากรในส่วนบริการพนักงานขบัรถยนต์ และได้พนกังานขบัรถที@มีประสิทธิภาพ  

(2) ในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานทุกระดับอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั Ñงยังมีการนําข้อมูลจากการสํารวจ
ค่าจ้างและสวัสดิการ (Salary & Benefits Survey) ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน มาประกอบการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ในส่วน
ของพนกังาน พนกังานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน โดยรักษาคํามั@นในการ
ดําเนินการตามเงื@อนไขที@ตกลงกับพนักงาน รวมถึงมีความโปร่งใสในเรื@องการจ่ายค่าตอบแทน อาทิ บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานภายในระยะเวลาที@ตกลงกับพนักงาน และจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที@ไม่ถูกต้องหรือนอกเหนือจากที@ระบุใน
สญัญาจ้าง 

(3) ในส่วนของพนักงานประจําสํานกังาน และพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลกูค้าบริษัทให้ความสําคญักับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น เครื@องแบบพนักงาน , ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ , ตรวจสุขภาพประจําปี , กองทุนสํารองเลี Ñยงชีพ , รถรับ-ส่งพนักงาน , เงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
และสวัสดิการที@ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน เช่น ทุนการศึกษาเรียนดีสําหรับบุตรพนักงาน  เงินช่วยเหลือ กรณี
ครอบครัวเสียชีวิต   

(4) ในส่วนของพนกังานประจําสํานกังาน และพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลูกค้าบริษัทมีการพฒันาพนกังานให้เป็น
ผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน มีโครงการอบรมต่างๆ  ที@สนับสนุนพนักงานให้ได้รับการพฒันาเพื@อการเติบโตไปพร้อม
กับบริษัท อาทิ  

•  แผนฝึกอบรมและพฒันาประจําปี (Training & Development Plan) บริษัทมีการสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็น
ในการฝึกอบรมและพฒันาเพื@อนํามาใช้ประกอบการวางแผนเป็นประจําทุกปี โดยจดักลุ่มหลกัสตูร ดงันี Ñ 

- Internal General Training (การจัดอบรมภายในบริษัท เกี@ยวกับความรู้พื Ñนฐาน/ทั@วไป) เช่น หลักสูตร การ
ดบัเพลิงขั Ñนต้นและการซ้อมหนีไฟ , การปฐมพยาบาลเบื Ñองต้น 

- Internal Competency Training (การจัดอบรมภายในบริษัท เกี@ยวกับความสามารถด้านต่างๆ) เช่น หลักสูตร 
Google Adwords, การยิงแอดโฆษณา Facebook , Analyzing Data With Power BI 

- External Competency Training (การส่งไปอบรมร่วมกับสถาบันภายนอก เกี@ยวกับความสามารถด้านต่างๆ) 
เช่น หลกัสตูร การบริหารความเสี@ยงแบบบูรณาการ, การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ , การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทศัน ์

•  Succession Plan บริษัทมีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง โดยกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที@จะมาดํารงตําแหน่ง
ตั Ñงแต่ผู้บริหารระดับกลางขึ Ñนไป เพื@อรองรับการเติบโตขององค์กร และป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตําแหน่ง
สําคัญ อีกทั Ñงยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของพนักงานที@มีความสามารถและมีศักยภาพสูง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDPs) เพื@อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงาน
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝึกอบรม สอนงาน การให้คําปรึกษา เป็นต้น  

•   การอบรมโดยหน่วยงานภายในขององค์กร (SO Academy) ที@จดัอบรมและเพิ@มทักษะให้กับพนกังาน ทั Ñงการขับขี@
ปลอดภยั (Safety Driving), การขบัขี@เชิงป้องกัน (Defensive Driving), ความรู้ด้านความเสี@ยง (Hazadous Test) เพื@อป้องกัน
การเกิดเหตุ, Service Mind, กฎจราจร, กฎหมายที@ควรรู้, เส้นทาง และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ@มงาน  เป็นต้น 

นอกจากความเสี@ยงจากการขาดแคลนบุคลากรแล้ว บริษัทยงัตระหนกัถึงความเสี@ยงจากการพึ@งพิงบุคลากรที@มีความ
ชํานาญทั Ñงในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า เนื@องจากพนักงานระดับบริหาร
ของบริษัท ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจและทํางานกับบริษัทมานานกว่า 10 ปี ทําให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงในส่วนของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้านั Ñน บริษัทได้มีการให้ความรู้ พัฒนาและอบรม
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ทักษะก่อนเข้าทําการปฏิบติังาน และระหว่างการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื@อง จนทําให้เกิดความชํานาญการใน
การปฏิบติังาน ดงันั Ñน  เพื@อเป็นการป้องกันความเสี@ยงจากการพึ@งพงิบุคลากรที@มีความชํานาญ บริษัทมีมาตรการดงันี Ñ  

(1) จากการที@บริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร มากกว่า 40 ปี มีประเภท
บริการที@หลากหลาย และมีการขยายประเภทบริการใหม่อย่างต่อเนื@อง ทําให้มีไซด์งานที@เป็นลูกค้าชั Ñนนํา จํานวนมาก ทําให้
บริษทัเป็นหนึ@งในผู้นําในธุรกิจ Outsourcing Services ที@สามารถนําเสนองานให้แก่บุคลากรที@ต้องการหางานได้ ซึ@งสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานอยู่กับบริษัท อย่างต่อเนื@องและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท  

(2) บริษัทมีการให้สวสัดิการที@ดี ดูแลพนกังานเป็นอย่างดี ทําให้พนกังานของบริษัทส่วนใหญ่ทํางานกับบริษัทเป็น
ระยะเวลานาน 5-7 ปี และภายหลงัจากการลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัท พนกังานส่วนใหญ่ก็กลบัเข้ามาร่วมงาน
กับบริษัทใหม่  ซึ@งต่างจากบริษัทคู่แข่งที@ไม่ได้ดําเนินการตามที@ได้ให้ข้อตกลงกับพนกังาน ทําให้พนักงานลาออก ซึ@งไม่เกิด
ลกัษณะนี Ñกับบริษัท ทําให้พนกังานอยู่นาน  

(3) บริษัทได้มีระบบการป้องกันการสญูเสียพนักงานที@มีความรู้ ความสามารถ และพนกังานที@มีทักษะและความ
ชํานาญในงานมาเป็นระยะเวลานาน 

•  การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานที@มีความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะด้านและปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ได้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   (Career Path) 
ทั Ñงในแนวดิ@ง (Vertical) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที@ มีความสามารถได้เลื@อนตําแหน่ง(Promotion) หรือในแนวราบ 
(Horizontal) โดยการโอนย้าย(Transfer) หรือ สบัเปลี@ยนหมนุเวียนงาน (Job Rotation) เพื@อป้องกันการสญูเสียพนกังานที@มี
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน อีกทั Ñง ยงัเป็นการแลกเปลี@ยนความรู้และประสบการณ์ภายในบริษัท 

•  การจดัการองค์ความรู้ของพนกังานที@มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยการมอบหมายให้เป็นพี@เลี Ñยงสอนงานให้กับพนกังานใหม่ เพื@อให้องค์ความรู้ที@มีถูกส่งต่อไปยงัพนกังานรุ่นต่อไป  

•  การประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องศา ร่วมกับการกําหนดตวัชี Ñวัดหลักในการทํางาน (KPI) เพื@อเป็นการ
รักษาพนักงานที@มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานที@ชดัเจน เป็นธรรม และมีมาตรฐาน  

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้มีการพึ@งพิงบุคลากรที@มีความชํานาญทั Ñงในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนกังานที@
ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บุคคลใดบุคคลหนึ@งเป็นการเฉพาะ โดยบริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที@มีความเหมาะสมและ
รองรับการขยายตวัทางธุรกิจ รวมถึงมีแผนกสรรหาและแผนกคดัสรรโดยเฉพาะในการสรรหาและคดักรองผู้ สมคัร  ประกอบ
กับมาตรการในการรองรับข้างต้น ทําให้ บริษัทมีความเชื@อมั@นว่า จะสามารถลดความเสี@ยงจากการพึ@งพิงบุคลากรที@มีความ
ชํานาญได้ 

 

2.2.2  ความเสีTยงจากการเพิTมขึ Gนของค่าจ้างพนักงานทีTส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า  

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า เป็นธุรกิจที@จําเป็นต้องมีบุคลากร
จํานวนมากโดยเฉพาะพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าต่าง ๆ ที@เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้าเพื@อที@จะทําให้ลูกค้ามี
ความรู้สึกพึงพอใจ ดังนั Ñน ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร จึงจัดเป็นประเภทต้นทุนที@มีความสําคัญเป็นลําดับ 1 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2561 - 2563) บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร เฉลี@ยร้อยละ 82.49 ของต้นทุนจากการ
ให้บริการจดัหาบุคลากร 

 

 สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

รายได้ค่าบริการจดัหาบุคลากร (ล้านบาท) 1,657.96  1,726.34 1,793.92 
ต้นทุนจากการให้บริการจดัหาบุคลากร (ล้านบาท) 1,369.67   1,427.80  1,474.05 

ร้อยละต้นทุนจากการให้บริการจดัหาบุคลากร 
เปรียบเทียบรายได้ค่าบริการจดัหาบุคลากร 

82.61  82.71 82.17 
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ดังนั Ñน หากภาครัฐมีการออกมาตราการปรับอัตราค่าจ้างขั Ñนตํ@า อาจส่งผลให้ค่าจ้างพนักงานเพิ@มขึ Ñนและบริษัทไม่

สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ@มขึ Ñนในกรณีเป็นสัญญาบริการเดิมเพื@อชดเชยกับต้นทุนพนักงานที@เพิ@มขึ Ñนหรือชดเชยได้เพียง
บางส่วน อาจส่งผลกระทบต่ออตัรากําไรขั Ñนต้นที@ลดลงจากบริษัทได้จดัทําประมาณการไว้และส่งผลการดําเนินงานของบริษัท
ได้อย่างมีนยัสําคญั  

ทั Ñงนี Ñ เพื@อลดความเสี@ยงจากการเพิ@มขึ Ñนของค่าจ้างพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลกูค้า ทางบริษัทมีมาตรการในการ
ป้องกันความเสี@ยงจากการเพิ@มขึ Ñนของค่าจ้างพนักงานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีฝ่ายกฎหมายเพื@อดูแล
ติดตามการเปลี@ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที@เกี@ยวข้องซึ@งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง รวมถึงบริษัทมีการ
ทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ@าเสมอเพื@อรักษาผลการดําเนินงานของบริษัทไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 
นอกจากนี Ñ ทางบริษัทได้มีมาตรการในกรณีที@มีการทําสัญญาจ้างกับคู่ค้า ในเรื@องค่าจ้างพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า
โดยมีการระบุเงื@อนไขไว้ในสัญญาจ้างเพื@อป้องกันความเสี@ยงไว้แล้ว โดยกรณีเป็นสัญญาบริการระยะสั Ñนไม่เกิน 1 ปี ทาง
บริษัทจะระบุในเงื@อนไขในสัญญาให้บริษัทสามารถปรับขึ Ñนค่าจ้างขั Ñนตํ@าตามที@กฎหมายระบุได้ และกรณีเป็นสัญญาบริการ
ระยะยาว ทางบริษัทจะประมาณการเผื@อเกิดการปรับขึ Ñนค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน (Breakdown) ซึ@งจะช่วยลดความ
เสี@ยงจากการประกาศเพิ@มค่าจ้างขั Ñนตํ@าในอนาคตได้ และกรณีกฎหมายมีการประกาศปรับอตัราค่าจ้าง ทางบริษัทจะเจรจา
กับลกูค้าเพื@อแจ้งขอปรับอัตราค่าจ้างแก่พนักงานในสัดส่วนเดียวกับสดัส่วนของการเพิ@มขึ Ñนตามกฎหมายเฉพาะกรณีที@ลูกค้า
จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทในอัตราที@ตํ@ากว่าค่าจ้างขั Ñนตํ@าตามกฎหมาย นอกจากนี Ñ ที@ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
พนกังานสงูกว่าค่าจ้างขั Ñนตํ@าตามกฎหมาย และที@ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดงักล่าว  

 

2.2.3  ความเสีTยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ทีTครบอายุสัญญาเช่า (มูลค่าซาก) ในราคาทีTประมาณการไว้ 

บริษัทประกอบธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า โดยมีระยะเวลาเช่าทั Ñงระยะสั Ñน (ไม่เกิน 3 ปี) และระยะยาว (ตั Ñงแต่ 3-5 ปี) 
ในกรณีที@สัญญาให้เช่ายานพาหนะระยะยาวครบกําหนดอายุสัญญา ส่วนธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและหน่วยงานที@
เกี@ยวข้องของบริษัท จะพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการเกี@ยวกับยานพาหนะดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลัง
วันที@สิ Ñนสุดสัญญา โดยโอนย้ายบริการรถยนต์เพื@อให้เช่าไปเป็น (1) ยานพาหนะเพื@อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะสั Ñนหรือ
ยานพาหนะสํารองรอการเช่า หรือ (2) ยานพาหนะเพื@อใช้ดําเนินงานในกิจการของบริษัท และ/หรือ (3) ยานพาหนะเพื@อรอ
การขาย ซึ@งบริษัทมีนโยบายให้จําหน่ายยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากวันที@ได้พิจารณาแนวทาง
ของยานพาหนะ และมีอาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี โดยในการจําหน่ายรถยนต์ บริษัทจะดําเนินการโดยเสนอขายให้บริษัทที@
รับซื Ñอรถมือสอง และ/หรือจําหน่ายผ่านสหการประมลู  

บริษัทมีความเสี@ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ หรือขายรถยนต์ที@ราคาซากตํ@ากว่าที@ประมาณการไว้ เนื@องจาก
หลายปัจจัย อาทิ รุ่น ยี@ห้อ ประเภท สภาพรถยนต์ และอุปสงค์และอุปทานในตลาด รวมไปถึงราคาที@บริษัทคาดว่าจะเสนอ
ขาย อย่างไรก็ดี บริษัทเชื@อมั@นว่าความเสี@ยงในการไม่สามารถขายรถได้หรือขายรถยนต์ได้ในราคาตํ@ากว่าที@ประมาณการไว้จะ
อยู่ในระดับตํ@าเนื@องจาก  (1) ตลอดระยะเวลา 3 ปีที@ผ่านมา (ปี 2561 - 2563) จํานวนรถยนต์ที@ให้เช่า  ส่วนใหญ่ เป็นรถ 
TOYOTA และ ISUZU ซึ@งเป็นยี@ห้อรถที@ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ@งจะช่วยเพิ@มสภาพคล่องในการจําหน่ายได้ใน
อนาคต (2) การกําหนดมูลค่าซากอย่างมีประสิทธิภาพ – ในการกําหนดมูลค่าซากในตอนเริ@มสัญญาเช่านั Ñน จะดําเนินการ
โดยมีทีมงานธุรกิจรถเช่าที@มีประสบการณ์ในธุรกิจรถเช่าเป็นระยะเวลานานกว่า 18 ปี ซึ@งบริษัทจะใช้วิธีประมาณการมูลค่าที@
คาดว่าจะขายได้เมื@อสิ Ñนสดุอายุการใช้งาน หกัด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่าย  ทั Ñงนี Ñ เพื@อให้การประมาณการราคาซาก
มีความถูกต้องและแม่นยํา บริษัทจะใช้วิธีประมาณการโดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาวะอุตสาหกรรม ราคาตลาด
กลาง และรูปแบบและลักษณะสญัญาที@ทํากับลูกค้าที@จะส่งผลต่อสภาพรถยนต์ ณ วนัที@สิ Ñนสดุอายุสัญญา โดยการพิจารณา
ดงักล่าวทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายคนั นอกจากนี Ñ การประมาณการราคาซากดงักล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ของบริษัททุกครั Ñง  ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายกําหนดอัตราค่าซาก หรือมูลค่ายุติธรรมในอนาคตที@คาดว่าจะขายรถยนต์เมื@อ
ครบกําหนดอายุสัญญาเช่า ที@ร้อยละ 40-65 ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันที@เริ@มสัญญา ที@ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 3 ปีที@ผ่านมา 
(ปี 2561 - 2563) บริษัทสามารถทํากําไรจากการจําหน่ายรถยนต์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษัทคํานึงถึงการประมาณ
การค่าซากให้มีความแม่นยํามากขึ Ñน โดยบริษัทได้เปลี@ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี@ยวกับมูลค่าซากของสินทรัพย์ 
เพื@อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดรถยนต์มือสองและสภาวะการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน  โดยบริษัท
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เปลี@ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที@ 3 ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ@งจะเป็นผลทําให้ค่าเสื@อมราคา
สะสมของสินทรัพย์ให้เช่าลดลง และจะทําให้ในอนาคตผลกําไรจากการจําหน่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดการขาดทุนหรือกําไรก็จะ
มีจํานวนที@ไม่มากนกั 

 

2.2.4  ความเสีTยงของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่ามีการแข่งขันสูง 

ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเป็นธุรกิจที@มีการเติบโตอย่างต่อเนื@อง จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที@ยว และการ
เปลี@ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้บริการเอาท์ซอร์สเพิ@มมากขึ Ñน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจเป็น
จํานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการเดิมมีการขยายการลงทุนอีกด้วย โดย (1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñนมีการแข่งขันที@
รุนแรง เนื@องจากมีผู้ประกอบการที@มีชื@อเสียงและเป็นที@รู้จักอย่างแพร่หลายทั Ñงบริษัทในประเทศและบริษัทต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการรายเล็กอีกจํานวนมาก ประกอบกับฐานลกูค้าเช่ารถยนต์ระยะสั Ñนเป็นบุคคลธรรมดาซึ@งจะพิจารณาจากราคา
เป็นหลกั ทําให้มีการแข่งขนัทางด้านราคากันค่อนข้างสูง ในขณะที@ (2) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว มีการแข่งขันไม่
รุนแรงเท่ากับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั Ñน เนื@องจากฐานลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ@งเน้นพิจารณาบริการที@คุณภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการมากกว่าด้านราคา  

บริษัทตระหนักถึงความเสี@ยงดังกล่าว จึงได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั Ñงแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
อาทิ  (1) การให้บริการที@ครบวงจรและมีคุณภาพ ตั Ñงแต่การรับความต้องการของลกูค้า ทั Ñงในเรื@องของลกัษณะและปริมาณที@
ต้องการ การจดัหารถยนต์ตามรูปแบบที@กําหนด การตกแต่งอุปกรณ์เพิ@มเติมภายในรถยนต์ การทําประกันภยั การทํา พ.ร.บ. 
และจัดการเอกสารต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องให้กับลูกค้าทั Ñงหมด รวมถึงการซ่อมรถยนต์ การจัดหารถทดแทนให้กับลูกค้า และมี
แผนก Call Center เพื@อติดต่อและแก้ปัญหาตลอด 24 ชั@วโมง ประกอบกับบริษัทมีบริการจ้างเหมา ประเภทคนขบัรถ ทําให้
บริษัทสามารถให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถแก่ลูกค้าได้ (2) การสร้างการรับรู้ในการให้บริการทั Ñงจากโฆษณาแฝง จาก
บุคคลที@มีชื@อเสียง (Tie-in) จากการทํากิจกรรมเพื@อสงัคม และการทํากิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  (3) การเพิ@มความน่าสนใจ
ในบริการ จากการจัดโปรโมชั@นในช่วงวันหยุด ราคาพิเศษเพื@อให้ทดลองใช้ การสร้างคอนเทนต์ที@น่าสนใจต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย  (4) การใช้สื@อโซเชียลมีเดียในการประชาสมัพนัธ์บริการ และ (5) การออกบู๊ทโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

 

2.2.5  ความเสีTยงจากการพึTงพิงกลุ่มลูกค้าหลักน้อยราย 

ในปี 2561-2563 บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 1,850.88  ล้านบาท 1,955.99 ล้านบาท 2,067.58  ล้านบาท โดยเป็น
รายได้จากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 698.10 ล้านบาท 760.74 ล้านบาท 838.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วน ร้อยละ 37.72 ร้อยละ 38.89 ร้อยละ 40.58 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลําดบั  

ลกัษณะงานของลกูค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีระยะเวลาของสญัญาทั Ñงระยะสั Ñนและระยะยาว (ตั Ñงแต่ 1 ปี ถึง 
5 ปี) ซึ@งการเริ@มและหมดอายุแต่ละสัญญาจะเป็นเวลาที@ต่างกัน และก่อนครบกําหนดสัญญา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
เปิดประมูลงาน เพื@อให้เอกชนผู้ให้บริการเข้าร่วมประมูล ทางบริษัทก็จะเข้าประมูลงานใหม่ นอกจากนี Ñ ในงานบางประเภท 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื@อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจําเป็นต้องหาความต้องการของลูกค้าเพื@อสามารถชนะการประมูลงานในรอบถัดไปและไม่ได้รับการแจ้งต่อสัญญากับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั     

รายได้ที@บริษัทได้มาจากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้ที@มาจากหลายส่วนงาน คือ 1) บริการบริหาร
จดัการพนกังานขบัรถยนต์และพนกังานสํานกังาน 2) การบริหารจัดการพนกังานช่างเทคนิค 3) การบริหารจดัการงานบันทึก
ข้อมูล และ 4) บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@งแต่ละสัญญานั Ñนจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั Ñงยังมีระยะเวลาเริ@มและสิ Ñนสดุ
สัญญาที@ต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้บริษัทสามารถที@จะกระจายความเสี@ยงที@อาจเกิดขึ Ñนจากการพึ@งพิงการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ 

นอกจากนี Ñ จากการที@บริษัทได้มีการทําสัญญากับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ@งในส่วนงานธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเมื@อ
เดือนเมษายน 2563 ในรูปแบบสญัญาระยะยาวซึ@งมีอายุสญัญา 5 ปี มีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสญัญา จํานวน 244 คนั ซึ@ง
อาจมีความเสี@ยงในการพึ@งพิงลูกค้ารายดังกล่าว รวมถึงเมื@อหมดสัญญา 5 ปีแล้ว บริษัทอาจมีความเสี@ยงในการจําหน่าย
รถยนต์ให้เช่าดงักล่าวในปริมาณมาก ซึ@งหนึ@งในประเภทรถที@ให้บริการรถยนต์ให้เช่าคือ รถบรรทุก ที@มีจํานวน 98 คนั ซึ@งเป็น
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ประเภทรถที@ก่อนหน้านี Ñ ทางบริษัทให้บริการรถบรรทุกในปริมาณไม่สูงนัก จึงอาจมีความเสี@ยงในการจําหน่ายรถยนต์ให้เช่า
ประเภทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้ของลูกค้ารายนี Ñ เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่า สําหรับปี 
2563 จะเท่ากับ ร้อยละ 15.2 แต่หากเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทสําหรับงวดเดียวกัน สดัส่วนดังกล่าวจะเป็นเพียง
เท่ากับร้อยละ 1.84 ในส่วนของการจําหน่ายรถเมื@อหมดสัญญา ทางบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดค่าซากตามนโยบายของ
บริษัทแล้ว รวมถึงมีการตรวจสอบในส่วนของราคาและความต้องการรถบรรทุกมือสองแล้ว พบว่ายังมีความต้องการของ
ตลาดรถมือสองในส่วนนี Ñ เนื@องจากรถบรรทุกเป็นรถประเภทที@ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื@อการขนส่ง ซึ@งมีความต้องการอย่างต่อเนื@อง
ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า  
 
2.2.6  ความเสีTยงจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงืTอนไขทีTระบุในสัญญาบริการ  

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ในสญัญาบริการจะระบุเงื@อนไขที@
บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม อาทิ การส่งพนักงานตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที@กําหนด รวมถึงส่งพนักงานทดแทน
พนักงานที@ลาออก ลางาน หรือขาดงานในกรณีฉุกเฉิน หรือส่งพนักงานเพิ@มเติมตามที@ลูกค้าร้องขอได้อย่างรวดเร็วและทัน
กําหนดเวลา  การส่งรถทดแทนภายใน 24 ชั@วโมง การส่งมอบงานทั Ñงจํานวนข้อมูล/ ข้อมลูการใช้นํ Ñาแต่ละราย/จํานวนรายการ
บนัทึกข้อมลู ครบถ้วนและทนักําหนดเวลา รวมถึงการจดัหาวัสดุ เครื@องมือ เครื@องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หากบริษัทไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญา อาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องชําระค่าปรับตามอัตราที@กําหนดในสัญญา หรือริบหลักประกันหรือ
หนงัสือคํ Ñาประกันสญัญาบริการของธนาคาร และ/หรือ ลกูค้าบอกเลิกสญัญา 

อย่างไรก็ดี เนื@องจากในการให้บริการ ทางบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที@การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที@
ปฏิบติัการ (Operation) รวมถึงหน่วยงาน Department of Suppression and Investigation (DSI)  ในการติดต่อประสานงาน
กับลกูค้าทั Ñงรับรู้ปัญหาและความต้องการของลกูค้า ดูแลความปลอดภยัและการจดัอบรมต่าง ๆ แก่พนกังาน เพื@อให้สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามเงื@อนไขที@ระบุในสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทางบริษัทจะมีการประชุมหารือร่วมกับลูกค้า
ในกรณีที@มีการประชุมตรวจรับงานประจําเดือน ในกรณีที@ยงัไม่สามารถส่งมอบงานได้จะมีการตกลงในที@ประชุมให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามวนัที@กําหนดและสามารถส่งมอบงานได้ปกติ อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความเชี@ยวชาญและคุณภาพ
การให้บริการของบริษัท ทําให้ที@ผ่านมา ยงัไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที@เป็นนยัสําคญัในการไม่สามารถปฏิบติัได้ตามเงื@อนไขที@ให้ไว้
กับลกูค้า   

 

2.2.7  ความเสีTยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาบริการ 

ในสัญญาบริการจะระบุระยะเวลาการให้บริการซึ@งโดยทั@วไปจะมีอายุสัญญาตั Ñงแต่รายวัน รายเดือน รายปี  โดย
เจ้าหน้าที@การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที@ปฏิบัติการ (Operation) ของบริษัทจะจัดทําสรุปรายงานสิ Ñนสุดสัญญา
แต่ละเดือน เพื@อเตรียมวางแผนการต่อสญัญา โดยการรับความต้องการจากลูกค้า ในกรณีต่าง ๆ ทั Ñงกรณียื@นซองประมูลงาน 
และกรณีเสนอราคาปกติ เพื@อทําการยื@นซองและ/หรือส่งใบเสนอราคาต่อลูกค้า  โดยในการต่อสัญญาแต่ละครั Ñง อาจมีผู้ที@มี
การประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทเข้ามาเสนอบริการเช่นเดียวกับบริษัทได้ และอาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญา
บริการจากลกูค้า 

บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี@ยงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาบริการ โดยบริษัทกําหนดให้มีเจ้าหน้าที@
การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที@ปฏิบัติการ (Operation) รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั Ñงรับรู้
ปัญหาและความต้องการของลูกค้ารวมถึงประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื@อนํามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา การ
ให้บริการและเพื@อให้ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าอย่างต่อเนื@อง และบริษัทยงัจัดให้มีประกันความเสี@ยงที@เกี@ยวเนื@องกับการ
ให้บริการ อาทิ ประกันชั Ñน 1 ให้แก่ลูกค้า ประกันภัยรถชั Ñน 3 ประกันภัยบุคคลที@ 3 ประกันให้แก่พนักงาน และมีการจ้าง
พนักงาน จป. มาอบรมเรื@องความปลอดภัย แนะนําอุปกรณ์ป้องกัน ป้ายเตือน ป้ายประกาศ เป็นต้น เพื@อสร้างความมั@นใจ
ให้แก่ลูกค้าและพนักงานในด้านความคุ้มครอง นอกจากนี Ñ บริษัทเป็นหนึ@งในผู้นําด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ@งมี
คุณสมบติัและมีผลงานเป็นที@ยอมรับ และมีความสามารถในการสรรหาพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า ในจํานวนมาก
ได้ และกรณีพนักงานลางาน บริษัทสามารถหาพนักงานทดแทนได้ภายในระยะเวลาอันสั Ñน  ที@ผ่านมา จากประวัติการ
ให้บริการกับลกูค้า บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 90 และมีลกูค้ารายใหม่เพิ@มขึ Ñนปีละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 – 12 ของรายได้   
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2.2.8  ความเสีTยงจากข้อบกพร่องและความเสียหายจากการปฏิบัติงานโดยพนักงานทีTส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 

ในการปฏิบติังานของพนักงานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลกูค้านั Ñน อาจมีในบางครั Ñงที@เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายที@
เกิดขึ Ñนระหว่างการปฏิบัติงานได้ ซึ@งบริษัทพิจารณาว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานภายใต้ตามคําสั@งของ
ลูกค้า ดังนั Ñน หากการให้บริการของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าของบริษัทเนื@องจากปฏิบัติตามคําสั@งของลูกค้า 
บางครั Ñง เกิดข้อบกพร่องและความเสียหายเกิดขึ Ñน  ทางบริษัทและลูกค้าจะต้องทําการพิจารณาร่วมกันว่าผลของความ
เสียหายดังกล่าว เกิดจากข้อผิดพลาดของพนักงานของบริษัทเองโดยตรง หรือเกิดจากความผิดพลาดเนื@องจากเป็นการ
ปฏิบติัตามคําสั@งของลกูค้า ซึ@งหากเกิดจากการปฏิบัติตามคําสั@ง ความเสียหายที@เกิดขึ Ñนดงักล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัท เช่นเดียวกับ กรณีการให้บริการพนักงานขับรถของบริษัท หากในระหว่างการปฏิบัติงาน เกิดความเสียหายต่อ
รถยนต์โดยความเสียหายดงักล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องในการให้บริการของพนกังานของบริษัท ความเสียหายดงักล่าว
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี@ยงที@อาจมีการเกิดข้อบกพร่องและ
ความเสียหายจากการทํางานของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า เนื@องจากความบกพร่องของพนักงานของบริษัท โดย
ในสัญญาบริการระหว่างบริษัทและลูกค้าได้มีการระบุหลักประกันการปฏิบติัตามสัญญาเพื@อเป็นการประกันความเสียหาย
ใดๆ ที@อาจเกิดขึ Ñนวงเงินร้อยละ 5 -10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา รวมถึงบริษัทได้มีการจัดทําประกันภัยให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานแต่ละประเภทเพื@อให้ครอบคลุมหากเกิดกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าเกิดจากความผิดพลาดของ
พนกังานของบริษัท ซึ@ง ตวัอย่างประกันภยัที@บริษัทจดัทํา อาทิ (1)การประกันภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรณีการ
ให้บริการพนักงานขบัรถยนต์แก่ลูกค้า ซึ@งความคุ้มครองของประกันภยัครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์ บุคคลภายนอก 
ผู้โดยสาร (2) การประกันภยัพนกังานขบัรถแบบไม่ระบุชื@อ ซึ@งความคุ้มครองของประกันภยัดงักล่าวครอบคลมุความเสียหาย
ต่อรถยนต์ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีได้รับบาดเจ็บ (3) การประกันภัยกลุ่มแก่พนักงาน กรณี การ
ให้บริการพนักงานช่างเทคนิคแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ@งประกันภัยครอบคลุมการสูญเสียต่อพนักงาน (กรณีเกิดความ
เสียหายในงานที@ให้บริการ บริษัทมีเงินประกันตามสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ@งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถหักค่า
ความเสียหายที@เกิดตามเงื@อนไขที@ระบุในสัญญา) (4) การประกันภยัรถยนต์ กรณี การให้บริการรถยนต์เช่าและพนกังานขับรถ
แก่ลูกค้า ซึ@งความคุ้มครองของประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
กรณีได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น ซึ@งจากประสบการณ์ที@ผ่านมา กรณีเกิดความเสียหายในการปฏิบติังานที@เป็นข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท วงเงินประกันภัยที@บริษัททําเพื@อป้องกันความเสียหายดังกล่าวค่อนข้างครอบคลุมความ
เสียหายที@เกิดขึ Ñน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีความเสียหายมากกว่าวงเงินประกันภยัที@ได้จดัทําไว้ และเป็นความเสียหายที@เกิดจาก
ความผิดพลาดของพนกังานของบริษัทโดยตรง ทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ@งจากประสบการณ์ที@ผ่านมา
มูลค่าดังกล่าวเป็นจํานวนเงินน้อยมาก โดยในปี 2562 มูลค่าที@บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจํานวน 1.44 ล้านบาท และ
สําหรับปี 2563 จํานวน 1.14 ล้านบาท 

 
2.2.9  ความเสีTยงจากการเปลีTยนแปลงของเทคโนโลยี    

สงัคมทั@วโลกมีการเปลี@ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี@ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยปัจจุบนัมีเทรนด์การเปลี@ยนแปลง
ไปใช้เทคโนโลยีมากขึ Ñน ทําให้หน่วยงานต่างๆ ทั Ñงภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างต้องปรับตวัและปรับเปลี@ยน
กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงสร้างระบบการบริหารจดัการและวดัผลการปฏิบติังานอย่างเป็น
ระบบและแบบ Real Time เพื@อให้ระบบการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัในตลาดได้ ดงันั Ñน บริษัท
ในฐานะผู้ให้บริการจึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ทั Ñงนี Ñ เพื@อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที@มีการ
เปลี@ยนแปลงไปตามการเปลี@ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับในปัจจุบนั ทุกกลุ่มธุรกิจที@บริษัทนําเสนอบริการต่อลกูค้า มี
การนําเทคโนโลยีทั Ñงซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ มาใช้ภายในองค์กรและให้บริการแก่ลกูค้า 

ทั Ñงนี Ñ หากมีการเปลี@ยนแปลงในเทคโนโลยีใดๆ อาจส่งผลกระทบการดําเนินงานและการให้บริการของบริษัทได้ 
อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี@ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้การติดตามข่าวสารการเปลี@ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการ
ทดลองการใช้ Platform ใหม่ภายในองค์กรก่อนให้บริการแก่ลูกค้า เช่น โปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเอกสารภายใน
องค์กร และโปรแกรมลงเวลาการทํางานผ่านโทรศพัท์มือถือ (Tik Track) เป็นต้น มีการอพัเกรดระบบ ERP ภายใน มีการจัด
ให้มีแผนรองรับและระบบสํารองข้อมูล (BCP) มีการศึกษาฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ สมํ@าเสมอ และในส่วนของซอฟท์แวร์ บริษัทจดัให้
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มีการอบรมพนักงานในการพฒันาโปรแกรม อบรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื@องเป็นต้น นอกจากนี Ñ ในส่วนของการ
ให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัทที@มีความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีและมีชื@อเสียง เช่น บริษัท อินเตอร์เน็ต 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ@งผู้นําด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึง บริษัทมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื@อเสริม
เทคโนโลยีใหม่ เพื@อสามารถมั@นใจได้ว่า การให้บริการของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2.10 ความเสีTยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(Personal Data Protection Act - PDPA) 

ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ@งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ@ง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี@ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ลกูค้า  คู่ค้า  
พนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ที@เกี@ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  การได้มาของ
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ การโอนย้าย  และการทําลายข้อมูล เป็นต้น  โดยบริษัทได้กําหนดมาตรการใน
ด้านต่าง ๆ ทั Ñงการปรับวิธีปฏิบัติงาน การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกําหนดนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  
รวมถึงเอกสารสญัญาต่าง ๆ ทางกฎหมายที@เกี@ยวข้อง เพื@อให้สอดคล้องกับกฎหมายดงักล่าวก่อนวนัมีผลบงัคบัใช้ 

 

2.2.11 ความเสีTยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า มีความเกี@ยวข้องกับแรงงาน
จํานวนมากและในส่วนการประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ@งกฎหมายแรงงานซึ@งมี
ส่วนสําคญัในการประกอบธุรกิจ 

ดงันั Ñน การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้อง ทั Ñงที@บงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั รวมถึงการเปลี@ยนแปลงที@อาจเกิดขึ Ñนในอนาคต จึงมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ@ง
บริษัทต้องมีการติดตามเพื@อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบที@เกี@ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ@งบางครั Ñงการเปลี@ยนแปลง
กฎระเบียบต่าง ๆ อาจทําให้บริษัทมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ@มขึ Ñน ทั Ñงนี Ñ หากมีการตรวจพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที@
เกี@ยวข้อง หรือบริษัทไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองใด ๆ ที@มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลิตภัณฑ์ ชื@อเสียง การดําเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจึงต้องให้
ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด โดยบริษัทมี บริษัท กุดั@น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นที@ปรึกษากฎหมายในการดําเนินการต่าง ๆ เพื@อเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ@มทุนต่อประชาชนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานกฎหมายคริษฐพงษ์ 
เจริญพานิช จํากัด เป็นที@ปรึกษากฎหมายทั@วไปและอรรถคดี และยังมีฝ่ายกฎหมายภายในของบริษัทในการตรวจสอบและ
ควบคุมสัญญาและเอกสารต่าง ๆ รับผิดชอบในการติดตามแนวโน้มการเปลี@ยนแปลงในกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงการเปลี@ยนแปลง 
และแนวโน้มการเปลี@ยนที@อาจเกิดขึ Ñนในอนาคตอย่างรวดเร็ว สมํ@าเสมอ เพื@อที@บริษัทจะได้เตรียมการเพื@อรองรับกับการ
เปลี@ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต   

 

2.2.12 ความเสีTยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

การแพร่ระบาดของเชื Ñอไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและความเปลี@ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวต่องบการเงินในระดบัที@จํากัด เนื@องจาก ลกัษณะลูกค้า
ของบริษัทที@ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ@งมีความเชื@อมั@นในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัท และยงัคงมีความประสงค์ที@จะใช้บริการ บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื@อง โดยสามารถพิจารณาได้จาก
ผลประกอบการของบริษัททั Ñงในส่วนของรายได้และกําไรสุทธิที@เติบโตขึ Ñนเมื@อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ@งการเติบโต
ดงักล่าวทําให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที@เกี@ยวข้องกับแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที@ใช้ในการดําเนินงาน นอกจากนี Ñ ในช่วง
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สภาวะเศรษฐกิจที@ตกตํ@าที@ผ่านมา เช่น ในปี 2540 ที@เกิดวิกฤตต้มยํากุ้ง ปี 2551 ที@เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ บริษัทส่วนใหญ่
มกัเลือกที@จะใช้บริการบุคลากรในรูปของสัญญาจ้างเหมาบุคลากรจากภายนอก   

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที@การแพร่ระบาดของเชื Ñอไวรัสโควิด-19 มีระยะเวลาการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน บริษัท
คาดว่าอาจได้รับผลกระทบในเชิงรายได้ที@ลดลงในส่วนการใช้งานนอกเวลา (OT) ของลูกค้าโดยเฉพาะในส่วนของการ
ให้บริการบริหารจัดการพนกังานขบัรถยนต์ และทําให้มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาซึ@งเป็นหนึ@งในรายได้เสริมที@สําคญัของบริษัท
ลดลง  สืบเนื@องจากการชะลอหรือเลื@อนการใช้บริการ หรือการขอลดจํานวนบริการของลูกค้าที@ได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาที@
มีการประกาศเคอร์ฟิว และมีการปิดสถานประกอบการหลายๆ ประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร โรงแรม จึงมี
ผลกระทบกับการให้บริการบริหารจัดการรับ-ส่งรถลูกค้า (Valet Parking) ในห้างสรรพสินค้า และการยกเลิกการให้บริการ
พนกังานขบัรถยนต์กับสายการบินแห่งหนึ@ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี@ยงดังกล่าวที@อาจกระทบผล
การดําเนินงาน บริษัทได้มีการสื@อสารและหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื@อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ@มลูกค้าใหม่อย่าง
ต่อเนื@อง รวมถึงมีมาตรการและนโยบายที@สําคัญ ทั Ñงในส่วนของการดูแลพนกังานและการให้บริการลูกค้า อาทิ (1) มีการนํา
แอปพลิเคชั@นต่างๆ เช่น MicrosoftTeam, TikTrack, GoogleHangout, Digidocs, Onedrive เข้ามาใช้ในการทํางาน และ
ให้บริการแก่ลูกค้า ทําให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถติดต่อสื@อสาร
ระหว่างพนักงานในบริษัท เสมือนทํางานได้ปกติ (2) มีการตรวจเชื Ñอโดยผู้เชี@ยวชาญจากโรงพยาบาลชั Ñนนําเพื@อความมั@นใจ
ก่อนส่งพนักงานขับรถทดแทนไปบริการลูกค้า ทั Ñงนี Ñ เพื@อความปลอดภัยและความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน (3) งดการ
เดินทางไปต่างประเทศตั Ñงแต่วนัที@ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 และต้องกักตวั 14 วนัหากพนกังานกลับมาจากต่างประเทศก่อนวนัที@ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 (4) พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน (5) พนักงานทุกคนต้องทําการล้างมือ
และวัดไข้ พร้อมติดสติกเกอร์ ก่อนเข้ามาทํางานในอาคารทุกวัน (6) เลื@อนวันหยุดตามประกาศของรัฐบาล (7) ในส่วนของ
การช่วยเหลือสงัคมจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทได้บริจาคเครื@องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี 
และโรงพยาบาลระยอง บริจาคสิ@งของและอาหารแห้งให้แก่ชุมชน และสนับสนุนส่งรถพร้อมคนขับให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เพื@อใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยโรค COVID-19 รวมถึงการให้ความรู้ผ่านสื@อออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook เป็น
ต้น 
 

2.2.13 ความเสีTยงจากการมีผู้ ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที@  31 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา ซึ@งถือหุ้นทั Ñงหมดในบริษัท จํานวน 
225.55 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.76 ของจํานวนหุ้นที@จําหน่ายได้แล้วทั Ñงหมดของบริษัท ทําให้ผู้ถือหุ้นหลกัดังกล่าว มี
อํานาจในการควบคุมบริษัท และสามารถควบคุมมติที@ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั Ñงหมด หากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบทั Ñงหมด 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั Ñงกรรมการ หรือการขอมติในเรื@องอื@นที@ต้องใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ@งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน หรือมติพิเศษที@ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที@มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันั Ñน ผู้ถือหุ้นรายอื@น
ของบริษัท จึงมีความเสี@ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื@อถ่วงดุลเรื@องที@ ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที@ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณา 

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ@งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี@ยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที@อย่างชัดเจน ทําให้บริษัท มีความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการ  โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั Ñงหมด 10 ท่าน ในจํานวนนี Ñมีกรรมการที@เป็นกรรมการอิสระ
จํานวน   4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 
ท่าน เพื@อทําหน้าที@ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนนําเสนอต่อที@ประชุมผู้ถือหุ้ น 
นอกจากนี Ñ ในกรณีที@เข้าทํารายการที@เกี@ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กิจการที@เกี@ยวข้อง รวมถึง
บุคคลที@อาจมีความขัดแย้ง บคุคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว และในกรณีที@มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที@กระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน โดยใช้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที@
มาร่วมประชุม รวมทั Ñงในการอนุมติัรายการจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
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2.2.14 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจํากัดในการใช้สิทธิในการซื Gอหุ้นสามัญเพิTมทุนของบริษัทในอนาคต 

แม้ว่าบริษัทมหาชนจํากัดอาจไม่จําเป็นเสนอสิทธิในการซื Ñอหุ้นสามัญเพิ@มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเมื@อมีการออกหุ้ น
สามญัเพิ@มทุน แต่บริษัทมหาชนจํากัดสามารถออกตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุ้นสามญัเพิ@มทุน และตราสารประเภทอื@นที@ออกโดย
บริษัท เช่น ใบแสดงสิทธิในการซื Ñอหุ้นเพิ@มทุนที@โอนสิทธิได้ (TSR) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที@จะซื Ñอหุ้น (Warrant) หรือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นครั Ñงคราวโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที@บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
สามัญในการซื Ñอหุ้นสามัญเพิ@มทุนหรือสิทธิในรูปแบบใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการดําเนินการเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้ น โดยบริษัทอาจไม่เสนอสิทธิในการจองซื Ñอตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้ นที@ มีที@อยู่นอกประเทศไทย 
นอกจากนั Ñน บริษัทอาจถูกห้ามมิให้เสนอขายตราสารดงักล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในบางประเทศภายใต้กฎหมายที@ใช้บงัคบั เว้นแต่ได้
ดําเนินการปฏิบติัตามขั Ñนตอนที@เกี@ยวข้อง เช่น บริษัทไม่อาจเสนอสิทธิดงักล่าวแก่ผู้ถือหุ้นสามญัที@มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน 
(U.S. Person) ตามกฎหมาย Regulation S ภายใต้พระราชบญัญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั Ñง
ที@มีการแก้ไขเพิ@มเติม) เว้นแต่ (ก) มีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที@มีผลใช้บังคับภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว หรือ (ข) เป็นการเสนอขายสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อยกเว้นภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบติัตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของกฎเกณฑ์อื@นใน
บางประเทศอาจทําให้ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิในการซื Ñอตราสารตามสัดส่วนได้ ซึ@งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุน
ดงักล่าว ทั Ñงนี Ñ บริษัทไม่มีหน้าที@ต้องดําเนินการยื@นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศใดๆ เพื@อให้ผู้ลงทุนต่างชาติ
สามารถใช้สิทธิในการซื Ñอหุ้นสามัญเพิ@มทุนตามสัดส่วนในอนาคต 

 
 
 
 
 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที@ 1.3 หน้า 36 

 

3.  การขับเคลืTอนธุรกิจเพืTอความยัTงยืน 

 

 

 
กลยุทธ์เพืTอเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัTงยืน 

บริษัทมุ่งดําเนินงานตามกลยุทธ์ที@ได้กําหนดไว้อย่างต่อเนื@องมาโดยตลอด  บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้สร้างคุณค่าต่างๆ กับสงัคมและสิ@งแวดล้อมอย่างต่อเนื@อง  

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเป็นจริงที@ลกูค้าต้องการเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น Solution , New 
Services , New Product เรามักจะค้นพบวิธีการ ความต้องการลูกค้า และความแตกต่างจากคู่แข่งขันเสมอ จึงทําให้
บริษัทฯ สร้างบริการที@ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้จริง โดยในปี 2564 บริษัทกําหนดกลยุทธ์ เพื@อตอบโจทย์ลูกค้า
และมีความเป็นไปได้ในสถาการณ์ปัจจุบนั 
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ปัจจุบันบริษัทใช้ชืTอเรียกของแต่ละธุรกิจดังนี G 

 

SO People ธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที@ 1.3 หน้า 38 

 

 

 

SO Wheel ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 
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SO Next  ธุรกิจบริหารจัดการงานด้านบันทึกข้อมูล 
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SO Green ธุรกิจบริหารและจัดการงานภูมิทัศน์ 
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3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัT งยืน 

บริษัทเชื@อว่าการดําเนินธุรกิจบนพื Ñนฐานของความยั@งยืนเป็นรากฐานที@สําคัญที@จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีการ
เติบโตได้อย่างมั@นคง  บริษัทมีความมุ่งมั@นที@จะเป็นองค์กรที@คํานึงถึงสงัคม ชุมชน และสิ@งแวดล้อม และการให้บริการที@ดีแก่
ลกูค้า และพนัธมิตร  เพื@อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางที@เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ@งใน
การกําหนดนโยบายด้านการพฒันาการจดัการความยั@งยืน เพื@อให้การดําเนินงานของธุรกิจเติบโต มั@นคง ครอบคลมุทุกมิติ
ทั Ñงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ@งแวดล้อม  เป็นการนําแนวคิดการพฒันาอย่างยั@งยืน 

นอกจากนี Ñ  บริษัทให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบยีบที@เกี@ยวข้องกับสิ@งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัในระดบัท้องถิ@น ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาค รวมถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจที@เป็นสากล 
โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มี
ส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื@น ๆ ที@เกี@ยวข้อง และบริษัทไม่
สนบัสนุนการดําเนินการที@มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อัน
เป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื@น ๆ ที@เกี@ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทเน้นการสร้างคุณค่าที@สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที@ดี  ส่งเสริมการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม พฒันาทกัษะความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่พนกังาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที@เหมาะสมและปลอดภยั ตลอดจน
การสร้างวฒันธรรมองค์กรที@มีความหลากหลายความเท่าเทียมกัน และการสร้างคุณค่าแก่ห่วงโซ่อุปทานในการดําเนินงาน
หลกัเพื@อสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทกําหนดผู้มีส่วนได้เสียที@เกี@ยวข้องโดยพิจารณาจากขอบเขตของการมีส่วนร่วมและคุณลกัษณะของผู้มีส่วนได้
เสียที@เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคล ที@มีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท
ทั Ñงทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ@งบริษัทได้กําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื Ñองต้นออกเป็น กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที@มี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว้  ได้แก่ พนกังาน, ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน, ชุมชน
สงัคม และคู่ค้า 
 

3.3  การจัดการด้านความยัTงยืนในมิติสิTงแวดล้อม 

3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิ@งแวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเสี@ยงและผลกระทบด้านสิ@งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดําเนินธุรกิจรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

การจดัทํารายงานด้านสงัคมและสิ@งแวดล้อม 

บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูในการปฏิบติัตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย โดยมีจัดทํารายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสังคมและสิ@งแวดล้อม ที@คลอบคลุมการดําเนินการด้านธุรกิจ 
ด้านสิ@งแวดล้อมและความปลอดภยั และด้านสงัคม รวมถึงจดัทําข้อมูลอย่างถูกต้อง และจดัให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที@
หลากหลาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

3.3.2  ผลการดําเนินงานด้านสิ@งแวดล้อม 

บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื@อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสํานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที@
เกี@ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที@มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  
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-  รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมลูผ่านสื@ออิเล็คทรอนิคส์ เช่น อีเมล์, อนุมติังานผ่านระบบแพลตฟอร์มที@
ทางบริษัทออกแบบและสร้างขึ Ñนมาเองภายใต้ชื@อ “DIGIDOCS”  

-  รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED เพื@อประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

1. การจดัการพลงังาน   ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคญัของการจัดการพลังงาน จึงได้มีการจดัทํานโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เพื@อให้ผู้บริหารและพนักงานได้นํามาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบติัการอนุรักษ์พลงังาน อาคารควบคุม แก่พนกังานภายในองค์กร เพื@อทํา
ให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน ซึ@งมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น มีการ
ปิดไฟฟ้า และเครื@องปรับอากาศ เวลาช่วงพกักลางวนั 12.00 – 13.00 น. 

2. การจัดการนํ Ñา บริษัทมีการจัดการนํ Ñาเสียที@เกิดจาก การล้างทําความสะอาดภาชนะ, ห้องนํ Ñาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไปยัง
ระบบบําบดันํ Ñาเสียส่วนกลางของอาคาร (บริษัทอยู่ในกลุ่มที@ไม่เข้าข่ายกฎหมายที@ต้องจดัให้มีการตรวจวดัคุณภาพนํ Ñา) 

3. การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ ทางผู้บริหารมีนโยบายให้หน่วยงานที@ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการขยะ ของเสีย 
และมลพิษ โดยประกาศแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทราบว่า บริษัทได้มีการแบ่งแยกถังขยะออกเป็น 3 ประเภท ให้
พนกังานและผู้บริหารคดัแยกขยะก่อนทิ Ñง คือ ถังขยะทั@วไป, ถังขยะขวดนํ Ñาหรือแก้วพลาสติก และถังขยะรีไซเคิล ส่วนเศษ
อาหาร หรือขยะเปียกห้ามทิ Ñงภายในตวัอาคาร ต้องแยกแล้วนํามาทิ Ñงบริเวณภายนอกอาคารในที@ที@ทางผู้ดูแลได้จดัเตรียมไว้ 
เพื@อความสะอาด และสะดวกสําหรับผู้ดูแล 

4. การจัดการเพื@อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีข้อมูล” ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีข้อมูลในเรื@องของการจัดการเพื@อลด
ปัญหาก๊าซเรือนกระจก เนื@องจากบริษัทเป็นออฟฟิตขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมากขึ Ñนอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ และจํานวนวันทํางานในแต่เดือน ส่วนของเสีย เช่น ผงหมึกที@เกิดจากการใช้เครื@องถ่ายเอกสารและเครื@ อง 
Printer นั Ñน ทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มาดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี Ñทางบริษัทยังได้มีการจัดทํานโยบายด้านการ
อนุรักษ์พลงังาน เพื@อให้พนกังานและผู้บริหาร ตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้ทรัพยากรพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ    

 

3.4  การจัดการความยัTนยืนในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสงัคม 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้
หลกัพื Ñนฐานทางจริยธรรม เพื@อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที@เกี@ยวข้อง พร้อมทั Ñงนําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที@ดีมาเป็นแนวทาง เพื@อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทั Ñงทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิ@งแวดล้อม 
อนัจะนําไปสู่การพฒันาธุรกิจที@ประสบความสําเร็จอย่างยั@งยืน 

ซึ@งบริษัทให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที@จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทั Ñงภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทหมั@นตรวจตรา และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี@ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั Ñงทางตรงและทางอ้อมเช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการ
ใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื Ñนฐานของ
ศกัดิ¥ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบติั ซึ@งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ@น
กําเนิด เชื Ñอชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื@นที@มิได้เกี@ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและมีการกระตุ้น
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า รวมถึงกลุ่มแรงงานผู้พิการ  บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการทํางาน 
ประกอบกับเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวอีกด้วย 

นอกจากนี Ñ บริษัทมีนโยบายที@จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานที@มีความสุขและ
ยอมรับซึ@งกันและกัน และมีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพี@น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ@งกันและกัน ตลอดจน
ในด้านการดูแลพนกังาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั Ñนตอน เพื@อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตั Ñงแต่การสรรหา
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บุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทั Ñงมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื@อง มีการกําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และ
การจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี Ñ บริษัทยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที@จะก้าวหน้า มีการ
เรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื@อยกระดับการทํางานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที@เหมาะสม 

3.4.2  ผลการดําเนินงานด้านสงัคม 

1.  พนกังานและแรงงาน บริษัทปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตั Ñงแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนกังานและบุคคลากร
เพื@อให้พนักงานและบุคคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทมีการดําเนินงานด้าน
พนกังานดงันี Ñ 

1.1  การจ้างงาน 

รายละเอียด 

จํานวนพนักงาน(คน) 

ชาย หญิง 

พนกังานสํานกังานใหญ่ 78 191 

พนกังานไซต์งาน 7,886 768 

พนกังานผู้พิการ 6 84 

รวม 7,970 1,043 

 

1.2  การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงาน 

บริษัทมีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทั Ñงในรูปของเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที@เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ
รวมถึงสร้างความมั@นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
สําหรับพนกังานของบริษัทตามที@กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสงัคม และนอกเหนือจากที@กฎหมายกําหนด เช่น มีประกัน
สขุภาพและอุบติัเหตุให้แก่พนกังาน รวมทั Ñงเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนกังานสําหรับค่าพิธีฌาปนกิจ
บิดามารดาที@เสียชีวิตของพนกังาน เป็นต้น 

1.3  การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ 
มีทัศนคติที@ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม นอกจากนี Ñ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที@มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที@ของพนักงานให้ชัดเจน การ
กําหนดผลตอบแทนที@เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ@มสมรรถนะการทํางานของพนกังาน โดยในปี 2563 
บริษัทจดัหลกัสตูรอบรมพนกังานเพื@อเพิ@มทกัษะและศกัยภาพในการทํางานให้แก่พนกังานจํานวน  37  หลกัสตูร 
1.4  นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทกําหนดนโยบายที@สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที@ทํางานที@ดี 
โดยบริษัทมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที@อาจเกิดขึ Ñนได้อย่างเต็มความสามารถ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้าน
ความปลอดภัย อีกทั Ñงบริษัทยงัมีพนักงาน จป.วิชาชีพ เพื@อคอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางานและมีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที@ดี และไม่ทําการใดที@เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที@ทํางานให้ถูกสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ  ซึ@งในปี 2563 บริษัทเน้นและให้
ความสําคญักับมาตรการการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโควิด 2019 และมาตรการการปฏิบัติตนและ
ปฏิบติังานสําหรับพนกังานในช่วงที@มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 
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2.  ลกูค้าและผู้บริโภค 

บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ@งเป็นผู้ที@ซื Ñอสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั Ñงผู้บริโภคซึ@งเป็นผู้ที@
ใช้สินค้าและบริการที@บริษัทผลิต ด้วยราคาที@เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค โดยยึด
แนวปฏิบติัดงัต่อไปนี Ñ 

2.1  บริษัทมุ่งมั@นพฒันาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื@อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภคอย่างต่อเนื@องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื@อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่าง
เต็มที@ ด้วยราคาที@สมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จํากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื@อนไขที@เป็นธรรม
สําหรับผู้บริโภค 

2.2 บริษัทต้องไม่ทําการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทําให้หลงเชื@อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท  
2.3  บริษัทมุ่งมั@นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั Ñนมี

ความสําคัญยิ@ง บริษัทต้องกําหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และ
อบรมพนกังานในเรื@องความปลอดภยัสําหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื@อง  

3.  ชุมชนและสงัคม 

บริษัทมีนโยบายที@จะดําเนินธุรกิจที@เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมั@นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที@ดี 
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที@เกี@ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั@นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที@ที@บริษัทตั Ñงอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ Ñนพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท 

บริษัทยึดถือนโยบายที@ต้องดูแลและสานสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ@าเสมอ 
โดยดําเนินโครงการต่าง ๆ ที@คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที@ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื@อการพัฒนาชุมชน
อย่างยั@งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั Ñงให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็น
ประจําและสมํ@าเสมอ 

 

 

กิจกรรมเพืTอประโยชน์ต่อสังคมและสิTงแวดล้อม 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของสงัคมและชุมชน จึงได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื@อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน
อย่างต่อเนื@อง โดยมีตวัอย่างบางส่วนของกิจกรรมดังกล่าวที@บริษัทได้จดัทํา เช่น 

1) โครงการปรังปรุงภูมิทศัน์พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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บริษัทได้รับเชิญจากสํานักเทศบาลนครปฐมให้ดําเนินการดูแล และตัดแต่งต้นไม้ภายในพระราชวังสนามจันทร์ 
เพื@อสร้างทศันียภาพที@สวยงาม และความปลอดภยัของประชาชนที@เข้าใช้บริการภายในพระราชวังสนามจนัทร์ ก่อนเปิดให้
เข้าชมได้อย่างเป็นทางการในวนัที@ 1 เมษายน 2561 ที@ผ่านมา  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) โครงการพฒันาฝีมือแรงงานผู้ขบัขี@รถยนต์ 

บริษัทได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้ขับขี@รถยนต์ พร้อมทั Ñงการจัดการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ เพื@อพฒันาทกัษะในการขับรถ พฒันาความรู้ และทกัษะฝีมืออย่างต่อเนื@องเพื@อให้แรงงานผู้ขบัขี@รถยนต์มี
คุณภาพ ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการขบัขี@  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) โครงการให้บริการรถตู้สําหรับผู้ป่วยนั@งรถเข็น (Mr.Journey) 

บริษัทได้ร่วมกับมลูนิธิสถาปัตย์เพื@อคนทั Ñงมวลและการท่องเที@ยวแห่งประเทศไทยในการให้บริการรถตู้สําหรับผู้ป่วย
นั@งรถเข็นเพื@อใช้ในการเดินทางร่วมกิจกรรม “โบกธงทั@วไทย เปิดเส้นทางท่องเที@ยวเพื@อคนทั Ñงมวล Friendly Design Trip”  

นอกจากนี Ñ ในเดือนมิถุนายน บริษัทและบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราชในการให้บริการรถตู้รับส่งผู้ป่วยที@นั@งรถเข็นประจําตามพื Ñนที@การ
ให้บริการที@โรงพยาบาลกําหนด 

 
 
 

 

 

 

 

4) โครงการร่วมมือ โครงการขบัขี@ปลอดภยั สงัคมอุ่นใจ ไร้อุบติัเหตุ 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับขี@ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้
อุบัติเหตุ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื@อพัฒนาความรู้และทักษะในการขับขี@
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รถยนต์ รวมถึงความรู้ด้านการประกันภัยที@ถูกต้อง ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลดอุบติัเหตุ ลดการสูญเสีย ลด
การเสียชีวิตจากการขบัขี@รถยนต์ 

 

 
5) โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลและผู้ประสบภยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรน่า uâ�Ä 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรน่า uâ�Ä ซึ@งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและ
ประชาชนทั@วไปของประเทศไทยเป็นวงกว้าง บริษัทตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบดงักล่าว และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ@ง
ในการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและผู้ประสบภยัจากสถานการณ์การดงักล่าว โดยได้จดัทําโครงการช่วยเหลือ ดงันี Ñ 
5.1 การบริจาคเครื@องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลระยอง 

บริษัทได้ให้การช่วยเหลือสงัคมโดยการร่วมบริจาคซื Ñอเครื@องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 1.20 ล้าน
บาท และโรงพยาบาลระยอง จํานวน 1.20 ล้านบาท  

5.2   การสนบัสนุนส่งรถพร้อมคนขบัให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
บริษัทสนบัสนุนให้มีการจดัส่งรถยนต์พร้อมคนขบั ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื@อใช้ในการรับส่งผู้ป่วยโรคโค

วิด-19   

5.3 การบริจาคสิ@งของและอาหารแห้งให้กับชุมชนกุศลส่งสามคัคี 
บริษัทได้มีโอกาสไปร่วมบริจาคสิ@งของและอาหารแห้งให้กับชุมชุมกุศลส่งสามัคคี โดยทางชุมชนจะนําไปแจกจ่าย

ให้กับผู้ที@ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว 

5.4 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตให้กับพนกังานผู้ยากไร้ ทุพพลภาพที@ได้รับผลกระทบ 
บริษัทร่วมกับพนักงาน จดักิจกรรม “รวมใจสู้วิกฤต COVID-19” มอบเงินให้กับพนักงานผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ  ที@

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คนละ 5,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเป็นจํานวน 405,000 บาท พร้อมกับเลี Ñยง
อาหารกลางวัน เพื@อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนกังาน รวมทั Ñงเป็นส่วนหนึ@งในการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตให้กับพนักงานผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ ในฐานะองค์กรเอกชน ที@ดําเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมตลอดมา จดัขึ Ñน  ณ ชุมชนบางบ่อ อ.บางบ่อ สมทุรปราการ เมื@อวนัที@ 13 มิถุนายน ที@ผ่านมา   
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 4 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:MD&A) 

 

4.1 คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีTผ่านมา 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SO”) เริ@มต้นจากการเป็นธุรกิจของครอบครัววิมลเฉลา โดย
จดทะเบียนจดัตั Ñงเป็นบริษัทจํากัดเมื@อวนัที@ 17 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ@มต้นที@ 4.00 ล้านบาท เพื@อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ซึ@งต่อมาบริษัทได้ขยายการ
ดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจออกแบบและจําหน่ายระบบปัîมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที@เกี@ยวข้อง ธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ รวมถึงธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ ธุรกิจบริการ
พนักงานช่าง ธุรกิจบริการพนักงานสํานักงาน ธุรกิจบริการบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและพนักงานขับ
รถยนต์ โดยต่อมากลุ่มตระกูลวิมลเฉลามีการจัดสรรทรัพย์สินในตระกูล โดยแยก บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) ออกมา
เพื@อให้บริการด้านการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ผลจากการการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจในตระกูลดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจโดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัดงันี Ñ 

กลุ่มทีT 1  ธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากร (Outsourcing Services) ประกอบด้วย  
1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจัดการพนกังาน  ขบัรถยนต์

และพนกังานสํานกังาน 2) การบริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจดัการงานบนัทึกข้อมูล 
2. ธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน์ (Landscape Maintenance)  

กลุ่มทีT 2  ธุรกิจให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย  
1. ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า  
2. ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ในปี 2563 ประเทศไทยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 ซึ@งส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที@ยวซึ@งจํานวนนกัท่องเที@ยวที@เข้ามาท่องเที@ยว
ในประเทศไทยลดลงอย่างรุนแรง เมื@อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี Ñ รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการปิด
เมืองและปิดประเทศเพื@อยับยั Ñงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั Ñน จึงอาจทําให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจที@ติดลบ แต่อย่างไรก็ดี การเพิ@มขึ Ñนในส่วนของลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลมีสดัส่วนที@สูงขึ Ñนเมื@อเทียบกับ
ลูกค้าเอกชน ซึ@งปัจจุบันมีรายได้จากลูกค้าหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากการจัดหา
บุคลากรและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม ในขณะที@ในช่วงสามปีที@ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 56 ของรายได้จากการจดัหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม และคุณภาพในการให้บริการที@
ได้รับการยอมรับจากลูกค้าของบริษัท ทําให้ลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที@จะใช้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่าง
ต่อเนื@อง โดยสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการของบริษัททั Ñงในส่วนของรายได้และกําไรสุทธิที@เติบโตขึ Ñนเมื@อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ@งการเติบโตดงักล่าวทําให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที@เกี@ยวข้องกับแหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง
ที@ใช้ในการดําเนินงาน นอกจากนี Ñ ในอดีตที@ผ่านมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทส่วนใหญ่มกัเลือกที@จะสรรหาบุคลากรใน
รูปของสัญญาจ้างเหมาบุคลากรจากภายนอก ซึ@งแนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยบวกต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของ
บริษัทซึ@งเน้นในการให้บริการจดัหาบุคลากร  

อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทําให้รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉิน
และห้ามบุคคลใดทั@วประเทศออกนอกเคหะสถานตามระยะเวลาที@กําหนด (เคอร์ฟิว) ดงันั Ñน จึงทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที@ใช้
บริการพนักงานขับรถของบริษัทมีการใช้งานนอกเวลา (OT) ลดลง และทําให้มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาซึ@งเป็นหนึ@งใน
รายได้เสริมที@สําคญัของบริษัทลดลง  นอกจากนี Ñ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 ยงัได้ส่งผล
ต่อลูกค้ารัฐวิสาหกิจรายหนึ@งซึ@งบริษัทให้บริการจัดหาบุคลากรขับรถยนต์ โดยลูกค้ารายดังกล่าวต้องพึ@งพิงอุตสาหกรรม
การท่องเที@ยวจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเข้าสู่แผนฟืÑนฟูกิจการ ดงันั Ñน เพื@อเป็นไป
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ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญทั Ñงจํานวนของลูกหนี Ñ
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ@งเท่ากับ 5.78 ล้านบาท โดยบริษัทจะเฝ้าติดตามกระบวนการฟืÑนฟูกิจการของลูกหนี Ñราย
ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดีในปัจจุบนับริษัทได้ใช้สิทธิขอยุติสัญญาการให้บริการกับลูกค้ารายดังกล่าวแล้ว และอยู่
ในระหว่างขั Ñนตอนยื@นคําขอรับชําระหนี Ñ 

ทั Ñงนี Ñ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเรื@อง มาตรการผ่อนปรนชั@วคราวสําหรับทางเลือกเพิ@มเติมทางบัญชี
เพื@อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 นั Ñน ทางบริษัทไม่ได้เลือกใช้
มาตรการผ่อนปรนชั@วคราวสําหรับทางเลือกเพิ@มเติมทางบัญชีดังกล่าว  

สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,955.98 ล้านบาท และ 2,067.58 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
เพิ@มขึ Ñนเท่ากับ 111.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนเท่ากับร้อยละ 5.71 โดยการเพิ@มขึ Ñนดงักล่าวเป็นผลมาจากทั Ñง
การเติบโตของรายได้จากค่าบริการจัดหาบุคลากรซึ@งส่วนใหญ่เป็นการเติบโตมาจากหน่วยงานบริหารจัดการพนักงานช่าง
เทคนิค ซึ@งบริษัทได้ทําสัญญาฉบบัใหม่ในช่วงต้นปี 2563 โดยสญัญาฉบบัดังกล่าว ลกูค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลที@เป็น
คู่สัญญาของบริษัทได้เพิ@มจํานวนพนักงานและอัตราค่าจ้างตามสัญญาเมื@อเทียบกับสัญญาเดิมที@บริษัทเคยได้รับในงวด
เดียวกันของปีก่อน และการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึ@งเป็นผลมาจากรายได้บริการรถยนต์ให้เช่าซึ@งบริษัทได้
ลกูค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@งที@มีการทําสญัญาตั Ñงแต่ช่วงไตรมาสที@ 2 ของปี 2562 ซึ@งเป็นสญัญาที@
มีการรับรู้รายได้ที@ต่อเนื@องมาจนถึงในช่วงไตรมาสที@ 1 ปี 2563 นอกจากนี Ñ ภายหลงัจากสญัญาระยะสั Ñนดังกล่าวสิ Ñนสุดอายุ
สัญญาบริษัทยังได้เข้าร่วมประมูลกับลูกค้ารายเดิม ซึ@งจากคุณภาพของการให้บริการที@ได้รับการยอมรับและราคาที@
สามารถเเข่งขนัได้บริษัทจึงชนะการประมูลและได้รับสัญญาในรูปของสัญญาระยะยาวซึ@งมีอายุสัญญา 5 ปี ในช่วงเดือน
เมษายน 2563 ทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ@มเติมจากสญัญาดงักล่าว  

สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 
1,598.17 ล้านบาท และ 1,663.31 ล้านบาท ตามลําดบั  โดยเพิ@มขึ Ñนเท่ากับ 65.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 เมื@อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ@มขึ Ñนส่วนใหญ่เป็นการเพิ@มขึ Ñนที@สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ และอีกส่วน
หนึ@งเป็นการเพิ@มขึ Ñนมาจากค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับการทําสญัญาใหม่กับลกูค้า อาทิ ค่าธรรมเนียมวงเงินหนงัสือคํ Ñาประกัน 
ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ ซึ@งเป็นผลมาจากการได้รับสัญญาที@เพิ@มขึ Ñนทั Ñงในด้านของจํานวนสัญญาและมูลค่าสัญญา สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 214.90 ล้านบาทและ 219.95 
ล้านบาท ตามลําดับ โดยปรับตัวเพิ@มขึ Ñนที@ร้อยละ 2.3 เมื@อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก 1) การ
เพิ@มขึ Ñนของค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญเท่ากับ 5.78 ล้านบาท ซึ@งเป็นผลมาจากลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ@งซึ@งได้เข้าสู่แผนฟืÑนฟู
กิจการ ดงันั Ñน เพื@อเป็นไปตามหลกัความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญ
ทั Ñงจํานวน 2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับการบริจาคเพื@อการกุศลให้กับโรงพยาบาลและผู้ที@ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 เท่ากับ 2.48 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ@มเติมในส่วนที@ 1.3 
หน้า 47  หวัข้อ 5.1 เรื@องการบริจาคเครื@องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลระยอง) 

ในส่วนของกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิในกรณีที@ไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รอการขายและอุปกรณ์ในปี 2563 จะเท่ากับ 115.21 ล้านบาท ซึ@งเพิ@มขึ Ñนเมื@อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที@เท่ากับ 
26.31  ล้านบาท โดยการเพิ@มขึ Ñนเป็นผลการเพิ@มขึ Ñนของกําไรจากการดําเนินงานที@เพิ@มขึ Ñนจากการเติบโตของรายได้ทั Ñงใน
ส่วนของรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและบริการ ในขณะที@ในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทมี
การเพิ@มขึ Ñนในอตัราที@ตํ@ากว่าการเติบโตของรายได้ซึ@งเป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที@เกิดจาก
การที@บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ โดยมีการลงทุนทั Ñงในส่วนของทรัพยากรบุคลากรและลงทุนในส่วนของ
อาคาร และอุปกรณ์และระบบไอทีต่าง ๆ ในช่วงสามปีที@ผ่านมา ดังนั Ñน จึงทําให้ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วน
ดงักล่าวไม่เพิ@มขึ Ñน 

ทั Ñงนี Ñ บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2563 เท่ากับ 139.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิที@ร้อยละ 6.75 ซึ@งเพิ@มขึ Ñน
เมื@อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที@มีกําไรสทุธิเท่ากับ 109.06 ล้านบาท และมีอตัรากําไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 5.58  

เมื@อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,017.39 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 5.02 โดยการเพิ@มขึ Ñนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของ
ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์  เนื@องจากบริษัทได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเพื@อใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัทโดยดําเนินการ
แล้วเสร็จและเริ@มเปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทมีหนี Ñสินรวมของบริษัท ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 653.01 
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ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñน ร้อยละ ร้อยละ 18.07 ตามลําดบั โดยหนี Ñสินรวมที@เพิ@มขึ Ñนในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นผลมา
จากการเพิ@มขึ Ñนของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงินจํานวน 215 ล้านบาทในปี 2560 เพื@อใช้ในการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 364.38 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
ลดลงร้อยละ 12.35 โดยในปี 2560 บริษัทมีการเพิ@มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 ล้านบาท เป็น 225.00 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ดี ในปีดังกล่าวบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 350.00 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทก็มีการจ่ายปันผล
จํานวน 159.75 ล้านบาท จึงทําให้กําไรสะสมของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสําคญัและทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดงลง 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,089.92 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 7.13 
เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ@มขึ Ñนของลูกหนี Ñการค้าและสินทรัพย์เพื@อให้เช่า  
บริษัทมีหนี Ñสินรวมเท่ากับ 774.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 18.53 เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2561 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ@มขึ Ñนในส่วนของหนี Ñสินตามสญัญาเช่าซื Ñอที@เกี@ยวกับการได้มาของสินทรัพย์เพื@อให้เช่าและเงินกู้ยืมระยะ
สั Ñนจากสถาบนัการเงินจํานวน 160.00 ล้านบาทเพื@อนํามาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 315.88 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 13.31 เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2561 ซึ@งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลในช่วงไตรมาส 3 
ปี 2562 จํานวน 160.00 ล้านบาท  

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,534.65 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 40.80 
เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ@มขึ Ñนของสินทรัพย์เพื@อให้เช่าจากการได้รับสัญญาระยะยาว
ขนาดใหญ่จากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ@ง และการเพิ@มขึ Ñนของเงินฝากธนาคารจากการจําหน่ายหุ้นสามัญ (IPO) ต่อ
ประชาชนทั@วไปเมื@อวันที@ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทมีหนี Ñสินรวมเท่ากับ 665.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
14.03 เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากธนาคารทั Ñงหมด บริษัทมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 869.17 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 175.16 เมื@อเปรียบเทียบกับสิ Ñนปี 2562 ซึ@งเป็น
ผลมาจากส่วนเกินมลูค่าหุ้นที@ได้มีการจําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั@วไป  

สําหรับแนวทางในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลสิ Ñนสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทใช้นโยบายการบัญชีที@
สําคญัที@ใช้ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับที@ใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ Ñนสดุวันที@ 31 
ธันวาคม 2562 ยกเว้นนโยบายการบญัชีที@มีการเปลี@ยนแปลงเนื@องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที@ 9 เรื@อง เครื@องมือทางการเงิน และกลุ่มมาตรฐานที@เกี@ยวข้องกับเครื@องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที@ 16 เรื@อง สัญญาเช่า ซึ@งมีผลบังคับใช้วันที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ โดยบริษัทเลือกปรับผล
สะสมจากการเปลี@ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินงวด
ก่อนที@แสดงเปรียบเทียบ ซึ@งจะกระทบต่อรายการที@เกี@ยวข้องกับรายการทางบัญชีดงัต่อไปนี Ñ  

1) เครื@องมือทางการเงิน 
2) สญัญาเช่า 

 
 

(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน    กลุ่ม
เครื@องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัที@ 
16 สญัญาเช่า 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื@น - 988 - 988 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื@น 19,729 (988) - 18,741 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
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(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน    กลุ่ม
เครื@องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัที@ 
16 สญัญาเช่า 

1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื@น - 802 - 802 
เงินลงทุนระยะยาวอื@น - - - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื@น 7,227 (802) - 6,425 

รวม 26,956 - - 26,956 

หนี Gสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น     
หนีGสินหมุนเวียน     
หนี Ñสินตามสัญญาเช่าที@ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ@งปี 
 

- 
 

- 
 

99,812 
 

99,812 
หนี Ñสินตามสัญญาเช่าซื Ñอที@ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ@งปี 
 

99,812 
 

- 
 

(99,812) 
 

- 
หนีGสินไม่หมุนเวียน     
หนี Ñสินตามสัญญาเช่า - สทุธิจากส่วนที@ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ@งปี 
 

- 
 

- 
 

189,309 
 

189,309 
หนี Ñสินตามสัญญาเช่าซื Ñอ - สทุธิจากส่วนที@

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ@งปี 
 

189,309 
 

- 
 

(189,309) 
 

- 
หนี Ñสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื@น - 10,034 - 10,034 
หนี Ñสินไม่หมุนเวียนอื@น 10,034 (10,034) - - 

รวม 299,155 - - 299,155 

 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,067.58 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 5.60 โดยเป็นผลมา
จากการเติบโตของรายได้จากการเติบโตของรายได้จากค่าบริการจัดหาบุคลากรซึ@งส่วนใหญ่เป็นการเติบโตมาจาก
หน่วยงานบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึ@งเป็นผลมาจากรายได้บริการ
รถยนต์ให้เช่าซึ@งบริษัทได้ลกูค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@งที@มีการทําสญัญาตั Ñงแต่ช่วงไตรมาสที@ 2 ของ
ปี 2562 ซึ@งเป็นสญัญาที@มีการรับรู้ได้ที@ต่อเนื@องมาจนถึงในช่วงครึ@งปีแรกของปี 2563 และบริษัทยงัได้รับสัญญาในรูปของ
สญัญาระยะยาวจากหน่วยงานของรัฐบาลรายเดิมซึ@งมีอายุสัญญา 5 ปี จากหน่วยงานดงักล่าวด้วยในช่วงเดือนเมษายน 
2563 ทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ@มเติมจากสญัญาดงักล่าว 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างรายได้  

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

รายการ 

สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562  2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร:       

– รายได้ค่าบริการบริหารจดัการ  1,526.76 82.49 1,588.28 81.20 1,653.18 79.96 

– รายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทัศน์ 131.20 7.09 138.06 7.06 140.74 6.81 
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รายการ 

สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562  2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 1,657.96 89.58 1,726.34 88.26 1,793.92 86.76 

รายได้ค่าเช่าและบริการ       

– รายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่า 149.57 8.08 195.43 9.99 234.86 11.36 

– รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื@อการ
ลงทุน 

5.00 0.27 6.23 0.32 6.98 0.34 

รวมรายได้ค่าเช่าและบริการ 154.57 8.35 201.66 10.31 241.84 11.70 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขาย
และอุปกรณ์ 

31.53 1.70 20.15 1.03 24.34 1.18 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 1,844.06 99.63 1,948.15 99.60 1,948.15 99.60 

รายได้อื@น 6.82 0.37 7.83 0.40 7.48 0.36 
รายได้รวม 1,850.88 100.00 1,955.98 100.00 2,067.58 100.00 

 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 

สําหรับงวด ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,726.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 88.26 ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้ค่าบริการบริหารจัดการ เป็นสดัส่วนร้อยละ 81.20 ของ
รายได้รวมและมีรายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทศัน์ เป็นสดัส่วนร้อยละ 7.06 ของรายได้รวม 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,793.92 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
86.76 ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้ค่าบริการบริหารจัดการ เป็นสดัส่วนร้อยละ 79.96 ของรายได้รวมและมี
รายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.81 ของรายได้รวมปี 2563 
โดยสามารถวิเคราะห์รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร ได้ดงันี Ñ 
 

รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ  

รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 1) การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงาน
สํานกังาน  2) การบริหารจดัการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจัดการงานบนัทึกข้อมูล โดยสําหรับปี 2561 และ 
2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ เท่ากับ 1,455.02 ล้านบาท และ 1,526.76 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 91.74 และร้อยละ 92.09 ของรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรรวมตามลําดบั  คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อย
ละ 4.93 โดยรายได้ดังกล่าวมีการเติบโตจากปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที@ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนนําไปสู่การ
ต่อสัญญาการให้บริการอย่างต่อเนื@อง พร้อมทั Ñงบริษัทยังได้รับสัญญาใหม่ที@เพิ@มปริมาณพนักงานในการให้บริการจาก
ลกูค้าเดิมอีกด้วย นอกจากนี Ñ ในส่วนของการหาลกูค้าใหม่บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  เช่น กลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มโรงพยาบาล  ฯลฯ และการขยายธุรกิจใหม่ในการให้บริการบริหารจัดการในส่วนของพนักงานขบัรถระยะสั Ñน 
โดยปัจจยัดงักล่าวช่วยผลกัดนัการเติบโตของรายได้และช่วยลดความเสี@ยงจากการพึ@งพาลกูค้ารายใหญ่ได้  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ เท่ากับ 1,793.91 ล้านบาท มีอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อย
ละ 3.92 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตที@มาจากหน่วยงานบริหาร
จดัการพนกังานช่างเทคนิค ซึ@งได้ทําสญัญาในช่วงต้นปี 2563 โดยสญัญาฉบับดังกล่าว ลกูค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลที@
เป็นคู่สัญญาของบริษัทได้เพิ@มจํานวนพนกังานและอตัราค่าจ้างตามสัญญาเมื@อเทียบกับสัญญาเดิมที@บริษัทเคยได้รับใน
งวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี Ñ การเติบโตของรายได้ส่วนหนึ@งยงัมีผลมาจากการเติบโตอย่างมีนัยสําคญัของหน่วยงาน
บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล ซึ@งได้รับสัญญาการให้บริการเพิ@มเติมจากลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและกลุ่ม
โรงพยาบาล 

 

7.66%
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รายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ 

รายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นรายได้ที@เกิดจากการให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ 1) บริการดูแลสวน
ขนาดใหญ่ 2) บริการออกแบบสวน และ 3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care)  โดยขอบเขตของงานดูแลภูมิทัศน์แต่ละ
งานจะขึ Ñนอยู่กับสญัญาที@บริษัทได้ทําการตกลงกับลกูค้าแต่ละราย  

 สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทศัน์ เท่ากับ 131.20 ล้านบาท และ 138.06 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ  ร้อยละ 5.23 โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้เมื@อเทียบกับรายได้ค่าบริการจัดหา
บุคลากรรวมเท่ากับ ร้อยละ 7.09 และร้อยละ 7.06 ตามลําดับ โดยการที@รายได้ดังกล่าวมีการเติบโตมาเล็กน้อยในช่วงที@
ผ่านมา เนื@องจาก บริษัทต้องการรักษาคุณภาพงานและการให้บริการที@มีมาตรฐานเพื@อรักษาฐานลูกค้าเดิมที@บริษัทได้
ให้บริการงานดูแลสวน ซึ@งลูกค้าส่วนใหญ่มีความมั@นใจในคุณภาพการให้บริการและยังคงต่อสัญญาการให้บริการกับ
บริษัทอย่างต่อเนื@อง  

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์เท่ากับ 140.74 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ@มขึ Ñน
ในอตัราร้อยละ 1.94 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยการเพิ@มขึ Ñนเป็นผลมาจากมาตรฐาน
การให้บริการที@ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทําให้ลูกค้ารายเดิมส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื@อง กอปรกับ
ลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการรายใหญ่รายหนึ@งได้ทําสัญญาฉบับใหม่กับบริษัทซึ@งได้ขยายพื Ñนที@ในการดูแลสวนขนาด
ใหญ่ ทําให้บริษัทได้รับรายได้ในการให้บริการเพิ@มขึ Ñน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ  

รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ถึง 11 ของรายได้รวมของบริษัท โดยในปี 2561 และ 
2562 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 154.57 ล้านบาท และ 201.66 ล้านบาท โดยรายได้ในกลุ่มดังกล่าว
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ ร้อยละ 
8.08 และ 9.99 ของรายได้รวมตามลําดับ และ 2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุน โดยในปี 2561 และ 2562 
บริษัทมีสดัส่วนรายได้ ร้อยละ 0.27 และร้อยละ  0.32 ของรายได้รวมตามลําดบั  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 241.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
11.70 ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า สดัส่วนร้อยละ 11.36 ของรายได้รวม และ
รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุน เป็นสดัส่วนร้อยละ 0.34 ของรายได้รวม 
โดยสามารถวิเคราะห์รายได้ค่าเช่าและบริการ ได้ดงันี Ñ 
รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเป็นรายได้ที@มาจากการให้เช่ารถยนต์โดยมีระยะเวลาการเช่าตั Ñงแต่การให้เช่า
ระยะสั Ñน รายวนัและรายเดือน จนไปถึงการให้เช่าระยะยาวตั Ñงแต่ 3 ปีขึ Ñนไป โดยในส่วนของลกัษณะและประเภทรถยนต์ที@
ให้เช่านั Ñน ทางบริษัทมีบริการให้เช่ารถยนต์ที@มีความหลากหลายทั Ñง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถดดัแปลง เพื@อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าทั Ñงหมด 983 คนั  

สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 149.57 ล้านบาท และ 195.43 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื@อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับร้อยละ 96.77 และร้อยละ 96.91 คิดเป็น
การเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 30.66 ตามลําดบั ทั Ñงนี Ñ การเพิ@มขึ Ñนของรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากปริมาณรถยนต์ให้เช่าที@ปรับตัว
สงูขึ Ñนโดยปริมาณรถเช่า ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 770 คนั (ไม่รวมถึงจํานวนรถยนต์จากการทําสัญญาเช่าใน
รูปแบบสญัญาเช่าเดําเนินงานต่อจากบริษัทอื@น) เมื@อเทียบกับปริมาณรถเช่า ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ซึ@งมีจํานวนเพียง 
722 คัน ทั Ñงนี Ñ รถยนต์ที@เพิ@มขึ Ñนกว่า 40 คัน นั Ñนเป็นผลมาจากในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีการทําสัญญาเช่า
รถยนต์กับลกูค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่ที@มีปริมาณรถยนต์เช่าสูงถึง 86 คนั และการเพิ@มขึ Ñนของรายได้ที@มา
จากสัญญาการให้บริการรถยนต์ให้เช่ากับลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@ง ในช่วงไตรมาสที@ 2 ของปี 
2562 ซึ@งมีจํานวนรถสงูถึง 216 คนั โดยมีรูปแบบสญัญาจะเป็นสญัญาระยะเวลาสั Ñนเพียง 5 เดือน (ทั Ñงนี Ñ ลกูค้ารายดงักล่าว
ได้ตกลงต่อสญัญาทําให้การให้บริการตามสัญญาดงักล่าวจะสิ Ñนสดุในช่วงไตรมาสที@ 1 ของปี 2563) 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 234.86 ล้านบาท มีอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อย
ละ 20.18 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยการเพิ@มขึ Ñนเป็นผลมาจากรายได้จากลูกค้า
ประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@งที@มีการทําสัญญาตั Ñงแต่ช่วงไตรมาสที@ 2 ของปี 2562 ซึ@งเป็นสญัญาที@มีการ
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รับรู้รายได้ที@ต่อเนื@องมาจนถึงในไตรมาสที@ 1 ปี 2563 นอกจากนี Ñ ภายหลงัจากสัญญาระยะสั Ñนดังกล่าวสิ Ñนสุดอายุสัญญา
บริษัทได้เข้าร่วมประมูลกับลูกค้ารายเดิม ซึ@งบริษัทชนะการประมูลและได้รับสัญญาในรูปของสัญญาระยะยาวซึ@งมีอายุ
สญัญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้บริษทัมีการรับรู้รายได้เพิ@มเติมจากสญัญาดังกล่าว  

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพืTอการลงทุน 

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนเป็นรายได้ที@เกิดจากการให้เช่าพื Ñนที@ ขนาด 1,158.00 ตร.ม. ใน
อาคารคนัทรี@ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั Ñน 11 โดยพื Ñนที@ดงักล่าวบริษัทได้ซื Ñอมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทตั Ñงแต่ปี 2554  

สําหรับงวด ปี 2562 บริษัทมีรายได้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนเท่ากับ 6.23 ล้านบาท คิดเป็นการ
เติบโตในอตัราร้อยละ 24.60 เนื@องจากการปรับตัวเพิ@มขึ Ñนของสัดส่วนพื Ñนที@ให้เช่าของอาคารคนัทรี@ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
ชั Ñน 11 และรายได้ค่าเช่าอาคารกับกิจการที@เกี@ยวข้องกันซึ@งบริษัทได้เข้าทําสัญญาให้เช่าพื Ñนที@เมื@อปลายเดือนมิถุนายน 
2562 และเริ@มระยะเวลาให้เช่าตามสญัญาในไตรมาส 3 ปี 2562  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนเท่ากับ 6.98 ล้านบาท มีอัตราการ
เพิ@มขึ Ñนร้อยละ 12.00 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื@องจากในช่วงครึ@งปีแรกของปี 2563 
บริษัทมีสดัส่วนพื Ñนที@ให้เช่าที@มีผู้เช่าเต็มทั Ñงพื Ñนที@ 

 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพืTอให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์ 

บริษัทมีนโยบายที@เกี@ยวกับการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะดังนี Ñ ในกรณีที@ยานพาหนะเพื@อให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวได้สิ Ñนสดุอายุสัญญาเช่าแล้ว บริษัทมีนโยบายให้หน่วยงานที@เกี@ยวข้องพิจารณาถึงแนวทางใน
การดําเนินการเกี@ยวกับยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังวันที@สิ Ñนสุดสัญญา โดยบริษัทจะกําหนดให้
ดําเนินการจําหน่ายยานพาหนะเพื@อให้เช่าออกไปให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัที@ได้จัดประเภทรายการสินทรัพย์
ดงักล่าว 

สําหรับกลุ่มยานพาหนะส่วนที@กันไว้เพื@อรอการขายได้แสดงไว้ในสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายภายใต้สินทรัพย์
หมุนเวียน ซึ@งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าที@ตํ@ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยบริษัท
กําหนดให้ดําเนินการจําหน่ายยานพาหนะดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัที@ได้จดัประเภทรายการสินทรัพย์
ดงักล่าว  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขาย จะมีผลแตกต่างกันในแต่ละปี 
ขึ Ñนอยู่กับปริมาณรถยนต์ที@หมดอายุสัญญาการให้บริการเช่ารถยนต์ในปีนั Ñนๆ และประเภทรถยนต์ที@จําหน่าย ทั Ñงนี Ñ บริษัท
จะมีแผนกที@รับผิดชอบในการพิจารณาหาตลาดในการจําหน่ายรถยนต์ที@หมดสญัญาภายใต้ช่วงเวลาและราคาที@ก่อให้เกิด
กําไรแก่กิจการที@สงูสดุ  

ในส่วนของปี 2561 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เพิ@มขึ Ñนจากปริมาณ
รถยนต์เช่าประเภทรถตู้ที@ครบอายุสญัญาจํานวนมากจากสัญญาการให้บริการกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ@ง  ทําให้บริษัท
มีสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายประเภทรถยนต์ในปริมาณที@สูง โดยปริมาณการขายรถยนต์ให้เช่าที@เกิดจากสัญญา
ดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 ของปริมาณรถยนต์ให้เช่าที@ขายในปี 2561 ทั Ñงหมด ประกอบกับในปีดงักล่าว
รถตู้มือสองที@มีการจดทะเบียนตั Ñงแต่ก่อนปี 2558 ได้รับความนิยมจากตลาด เนื@องจากหน่วยงานราชการที@เกี@ยวข้องได้
กําหนดกฎเกณฑ์ที@เข้มงวดขึ Ñนสําหรับรถตู้ที@จดทะเบียนหลังปี 2558 จึงทําให้บริษัทสามารถขายรถยนต์เช่าประเภทรถตู้ที@
ครบอายุสญัญาดงักล่าวได้ในราคาที@สงู 

สําหรับปี 2562 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เท่ากับ 20.15 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 36.09 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก
กลุ่มประเภทของรถยนต์ที@ขายในแต่ละปีที@แตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที@เสนอขายในปี 2561 รถตู้ได้รับความนิยม
จากตลาดรถยนต์มือสอง ทําให้บริษัทสามารถขายรถประเภทดังกล่าวได้ในราคาที@สูง เมื@อเปรียบเทียบกับงวดปี 2562 ที@มี
ประเภทรถยนต์ที@ขายส่วนใหญ่เป็นกระบะ ซึ@งมีราคาขายที@ไม่ได้สงูเช่นเดียวกับรถตู้   

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เท่ากับ 24.34 ล้านบาท 
มีอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 20.79 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื@องจาก บริษัทมีปริมาณ
รถยนต์ให้เช่าที@ขายจํานวน 143 คนั ซึ@งมากขึ Ñนเมื@อเทียบกับช่วงครึ@งปีแรกของปี 2562 ซึ@งมีจํานวน 101 คนั 
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รายได้อืTน 

สําหรับปีงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้อื@นเท่ากับ 7.83 ล้านบาท ซึ@งเพิ@มขึ Ñนเล็กน้อยเมื@อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนที@มีรายได้อื@นเท่ากับ 6.82 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 1.80 ล้าน
บาท 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้อื@นเท่ากับ 7.48 ล้านบาท มีอตัราการลดลงร้อยละ 4.47 เมื@อเปรียบเทียบกับรายได้
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื@องจากปี 2562 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 1.80 ล้านบาท 
ในขณะที@ในปี 2563 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 0.11 ล้านบาท ทั Ñงนี Ñ กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้
ปิดกิจการไปแล้วเมื@อวนัที@ 31 พฤษภาคม 2563 
 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างต้นทุน  

 

ตารางแสดงโครงสร้างต้นทุนสําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

 

รายการ 

สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนจากการให้บริการจดัหาบุคลากร 1,369.67 74.00 1,427.81 73.00 1,474.06 71.29 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 125.23 6.77 170.37 8.71 189.26 9.15 

ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและ

ต้นทุนค่าเช่าและบริการรวม 
1,494.90 80.77 1,598.18 81.71 1,663.32 80.45 

หมายเหตุ  สดัส่วนร้อยละเมื@อเทียบกับรายได้รวม 
 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนหลักคือ ค่าแรง/เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา คิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 79 ของต้นทุนการให้บริการจดัหาบุคลากรรวม สําหรับงวดปี 2563 

สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,369.67 ล้านบาท และ 
1,427.81 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื@อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 74.00 และร้อยละ 73.00 ตามลําดับ 
คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 4.24 โดยการเพิ@มขึ Ñนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของต้นทุนค่าแทนงาน ซึ@งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคลากรชั@วคราวจากภายนอกเพื@อมาชดเชยและทดแทนบุคลากรหลักที@ไม่สามารถทํางานได้ และ
การเพิ@มขึ Ñนของต้นทุนการให้บริการของส่วนงานบริหารจดัการพนักงานช่างเทคนิคจากการเพิ@มขึ Ñนของอตัราค่าอบรม  

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจดัหาบุคลากรจํานวน 1,474.06 ล้านบาท มีอตัราการเพิ@มขึ Ñน
ร้อยละ 3.24 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ@มขึ Ñนที@สอดคล้องตามการเพิ@มขึ Ñน
ของรายได้จากการให้บริการจัดหาบุคลากร และอีกส่วนหนึ@งเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับการทํา
สญัญาใหม่กับลูกค้า อาทิ ค่าธรรมเนียมวงเงินหนังสือคํ Ñาประกัน ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ ซึ@งเป็นผลมาจากการได้รับสัญญา
ที@เพิ@มขึ Ñนทั Ñงในด้านของจํานวนสญัญาและมลูค่าสัญญา 
 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการของบริษัทประกอบด้วย ค่าเสื@อมราคาสินทรัพย์เพื@อให้เช่าและค่าเ สื@อมราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนค่าเช่าและบริการรวม ทั Ñงนี Ñ บริษัทมีการ
กําหนดนโยบายการคิดค่าเสื@อมราคาสําหรับรถยนต์ให้เช่าตามวิธีเส้นตรง โดยจะปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดงันี Ñ 
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- ยานพาหนะเพื@อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว (ตั Ñงแต่ 3 ปีขึ Ñนไป): ตามอายุสญัญาเช่า  
- ยานพาหนะเพื@อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าระยะสั Ñน และยานพาหนะสํารองรอการเช่า: 8 ปี 
บริษัทมีการประมาณราคาซากของสินทรัพย์ให้เช่าจากมูลค่าที@คาดว่าจะขายยานพาหนะนั Ñนได้เมื@อหมดอายุการใช้

งาน หกัด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่ายสินทรัพย์นั Ñน โดยเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้ต้นทุนค่าเช่าและบริการโดยเฉพาะ
ค่าเสื@อมราคาจะเป็นต้นทุนผนัแปรที@เปลี@ยนไปตามยอดรายได้และสัญญาเช่าที@เกิดขึ Ñนในระหว่างปี 

สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 125.23 ล้านบาท และ 170.37 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนเมื@อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.77 และร้อยละ  8.71 ตามลําดับ คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 36.04 
ตามลําดบั โดยการเพิ@มขึ Ñนดงักล่าวเป็นการเพิ@มในสดัส่วนที@สงูกว่าการเพิ@มขึ Ñนของรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@ง
เป็นผลมาจาก 1) การเพิ@มขึ Ñนของต้นทุนในการจัดหารถยนต์ให้กับลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@ง 
เนื@องจากในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทได้ทําสัญญาการให้บริการรถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ@งซึ@งมี
จํานวนรถสูงถึง 216 คัน ประกอบกับรูปแบบสัญญาการให้บริการรถยนต์ให้เช่าจะมีระยะเวลาสั Ñนเพียง 5 เดือน ดังนั Ñน 
บริษัทจึงจดัหารถยนต์ส่วนใหญ่โดยการทําสญัญาเช่าในรูปแบบสัญญาเช่าต่อจากบริษทัอื@น ส่งผลให้อตัราผลกําไรขั Ñนต้น
ของสญัญาดงักล่าวตํ@ากว่าการดําเนินการตามปกติที@บริษัทเช่าซื Ñอรถยนต์แล้วนํามาให้บริการเช่า 2) การเพิ@มขึ Ñนของต้นทุน
ในการจัดเตรียมรถยนต์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่อีกรายหนึ@งซึ@งมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตาม
สัญญาจํานวน 86 คัน โดยลักษณะสัญญาการให้บริการนั Ñน หน่วยงานรัฐบาลจะต้องส่งรถยนต์ไปยังสถานที@ต่างๆ ทั@ว
ประเทศทําให้บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการในช่วงแรกที@เพิ@มขึ Ñน และ 3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายบางรายการที@มีมูลค่าเป็น
สาระสําคญัที@ครบกําหนดรับรู้พร้อมกันในปี เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถเช่า 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 189.26 ล้านบาท มีอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 11.09 เมื@อ
เปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยการเพิ@มขึ Ñนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์
ให้เช่าซึ@งเพิ@มขึ Ñนตามจํานวนรถยนต์ให้เช่าที@เพิ@มขึ Ñนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 จากการทําสัญญา
บริการรถยนต์ให้เช่าในช่วงเดือนเมษายนกับหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@งซึ@งเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาวซึ@งมี
อายุสญัญา 5 ปี โดยมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสัญญาจํานวน 244 คนั ซึ@งจะประกอบไปด้วย รถบรรทุก 98 คนั รถกระบะ 
16 คนั และรถตู้ 130 คนั 

กําไรขั Gนต้น 

ตารางแสดงกําไรขั Gนต้นและอัตรากําไรขั Gนต้นสําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

 

 

สําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

 2561  2562 2563 

กําไรขั Gนต้น (หน่วย:ล้านบาท) 317.63 329.82 372.44 

– กําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการจดัหา
บุคลากร  

288.29 298.53 319.86 

– กําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการ  29.34 31.29 52.58 
อัตรากําไรขั Gนต้น  (หน่วย:ร้อยละ) 17.52 17.11 18.30 

– อตัรากําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการ
จดัหาบุคลากร  

17.39 17.29 17.83 

– อตัรากําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและ
บริการ  

18.98 15.52 21.74 

 
สําหรับงวดปี 2562 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้น เท่ากับ 329.82 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั Ñนต้นเท่ากับร้อยละ17.11 ซึ@ง

ลดลงเมื@อเทียบกับอัตรากําไรขั Ñนต้นงวดปี 2561 ซึ@งเท่ากับร้อยละ 17.52  โดยเป็นการปรับตัวลดลงทั Ñงในส่วนของอัตรา
กําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการจดัหาบุคลากรที@ปรับลดจากร้อยละ 17.39 เป็นร้อยละ17.29 และอตัรากําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่า
และบริการที@ปรับลดลงจากร้อยละ 18.98  เป็น 15.52 ทั Ñงนี Ñ ปัจจยัหลกัที@ส่งผลทําให้อัตรากําไรขั Ñนต้นในช่วงเวลาดงักล่าว
ลดลงเกิดจาก 1) การเพิ@มขึ Ñนของค่าใช้จ่ายพิเศษที@เกิดขึ Ñนไม่ประจํา อาทิ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์เช่า  2) การ
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เพิ@มขึ Ñนของต้นทุนการให้บริการของส่วนงานบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคจากการเพิ@มขึ Ñนของอัตราค่าอบรมของ
พนกังาน และ 3) การเพิ@มขึ Ñนของต้นทุนในการจดัหารถยนต์ให้กับลกูค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@ง 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้นเท่ากับ 372.44 ล้านบาท และมีอตัรากําไรขั Ñนต้นร้อยละ 18.30 ตามลําดับ
โดยการเพิ@มขึ Ñนของอัตรากําไรขั Ñนต้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของกําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการ ซึ@งมีการทํา
สญัญาระยะยาวกับลกูค้ารายใหญ่ ทําให้มีการจดัการต้นทุนได้ดีกว่า 

กําไรขั Gนต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากร  

สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 288.29 ล้านบาท และ 
298.53 ล้านบาท ซึ@งเป็นอตัราที@ลดลงเล็กน้อย หรือคิดเป็นอตัรากําไรขั Ñนต้นต่อรายได้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับร้อยละ 
17.39 และร้อยละ 17.29 ตามลําดบั โดยปัจจยัหลักที@ส่งผลต่อการเปลี@ยนแปลงดังกล่าว คือมาจากค่าแทนงาน อนัได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคลากรชั@วคราวจากภายนอกเพื@อมาชดเชยและทดแทนบุคลากรหลักที@ไม่สามารถทํางานได้ โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสําหรับงวดปี 2562 ปรับตวัเพิ@มขึ Ñนจาก 10.35 ล้านบาทเป็น 25.57 ล้านบาท เนื@องจากอตัราหมนุเวียน
ของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายต้นทุนค่าแทนงานที@มีอัตราจ่ายสูงกว่า
เงินเดือนตามปกติ  นอกจากนั Ñน ยงัมีสาเหตุมาจากการเพิ@มขึ Ñนของต้นทุนการให้บริการของส่วนงานบริหารจัดการพนักงาน
ช่างเทคนิคจากการเพิ@มขึ Ñนของอตัราค่าอบรมของพนกังาน 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการจดัหาบุคลากรเท่ากับ 319.86 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา
กําไรขั Ñนต้นจากการให้บริการจดัหาบุคลากรเท่ากับร้อยละ 17.83 ทั Ñงนี Ñ อตัรากําไรขั Ñนต้นของบริษัทเพิ@มขึ Ñนเล็กน้อย เป็นผล
มาจากส่วนงานของช่างเทคนิค ซึ@งมีการทําสัญญาใหม่เมื@อตอนต้นปี 2563 ซึ@งมีอตัรากําไรสูงขึ Ñน และบริษัทบริหารจัดการ
ต้นทุนได้ดีมากขึ Ñน   

 
 

กําไรขั Gนต้นจากค่าเช่าและบริการ 

สําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 29.34 ล้านบาท และ 31.29 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 6.65 ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั Ñนต้นต่อรายได้ค่าเช่าและบริการเท่ากับ ร้อยละ 
18.98 และร้อยละ 15.52 ลดลงเมื@อเปรียบเทียบกับอตัรากําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 
ทั Ñงนี Ñ โครงสร้างของต้นทุนค่าเช่าและบริการที@รับรู้ตลอดสัญญาเช่า ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นต้นทุนกึ@งคงที@ (Semi-fixed 
costs) ซึ@งมลูค่าที@รับรู้ในแต่ละรอบบญัชีจะไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสําคญั  เช่น ค่าเสื@อมราคา ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ 
และค่าประกันภัย อย่างไรก็ตามมีต้นทุนบางส่วนเพียงเล็กน้อยที@มีมูลค่าที@รับรู้ในแต่ละรอบบัญชีซึ@งอาจเปลี@ยนแปลงและ
แตกต่างกัน เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ซึ@งจะแตกต่างกันขึ Ñนอยู่กับรอบการเข้าตรวจ และดอกเบี Ñยเช่าซื Ñอที@รับรู้เป็น
ต้นทุนที@แตกต่างกันซึ@งขึ Ñนอยู่กับยอดหนี Ñคงเหลือในสัญญา ณ ขณะนั Ñน  โดยในระหว่างงวดปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์จํานวน 18.22 ล้านบาท เพิ@มขึ Ñนจากจํานวน 16.48 ล้านบาท เมื@อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เนื@องจากมีสัญญาให้บริการรถเช่าที@มีจํานวนรถให้บริการจํานวนมากมาในช่วงเวลาเดียวกันจึงทําให้รถยนต์
ครบกําหนดรอบการบํารุงรักษาและมีการเปลี@ยนยางรถยนต์หลายคนั ตามระยะเวลาหรือระยะทางที@ถึงกําหนด และในช่วง
ไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทได้ทําสัญญาการให้บริการรถยนต์เช่ากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ@งซึ@งมีจํานวนรถที@สูงถึง 
216 คนั และมีรูปแบบสญัญาการให้บริการรถยนต์ให้เช่าที@มีระยะเวลาสั Ñนเพียง 5 เดือน ดงันั Ñน บริษัทจึงจดัหารถยนต์ส่วน
ใหญ่มาโดยการทําสัญญาเช่าในรูปแบบสัญญาเช่าต่อจากบริษัทอื@น ส่งผลให้อัตราผลกําไรขั Ñนต้นของสัญญาดังกล่าวตํ@า
กว่าการดําเนินการตามปกติกรณีที@บริษัทเช่าซื Ñอรถยนต์ด้วยตนเอง  นอกจากนี Ñ บริษัทมีต้นทุนเพิ@มขึ Ñนในส่วนของการ
จัดเตรียมรถยนต์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่อีกรายหนึ@งซึ@งมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสัญญา
จํานวน 86 คนั โดยลกัษณะสญัญาการให้บริการนั Ñน หน่วยงานรัฐบาลจะต้องส่งรถยนต์ไปยังสถานที@ต่าง ๆ ทั@วประเทศ ทํา
ให้บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการในช่วงแรกที@เพิ@มขึ Ñน ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลให้กําไรขั Ñนต้นและอัตรากําไรขั Ñนต้นที@เกี@ยวข้อง
ปรับตวัลดลง  

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 52.58 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั Ñนต้น
จากค่าเช่าและบริการเท่ากับร้อยละ 21.74 โดยปัจจยัหลกัที@ทําให้อตัรากําไรขั Ñนต้นจากค่าเช่าและบริการในงวดปี 2563 สงู
กว่างวดเดียวกันของปีก่อน เนื@องจาก ในปี 2562 บริษัทมีรถยนต์ที@ถึงกําหนดซ่อมแซมบํารุงรักษาพร้อม ๆ กันจํานวนหลาย
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คนัในช่วงเวลาดงักล่าว และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจดัเตรียมรถยนต์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่
อีกรายหนึ@งซึ@งมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสัญญาจํานวน 86 คัน โดยลักษณะสัญญาการให้บริการนั Ñน หน่วยงานรัฐบาล
จะต้องส่งรถยนต์ไปยงัสถานที@ต่าง ๆ ทั@วประเทศ ทําให้บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการที@สูง ดงันั Ñน จึงทําให้ระดบักําไรขั Ñนต้น
ในปีดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ@ากว่าปกติ 
 

4.2  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับเงินเดือนและ
สวสัดิการของพนกังานประจําสํานกังานและผู้บริหารของบริษัท อาทิ เงินเดือน เงินโบนสั ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม โดยในปี 2561 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 226.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.24 ของรายได้รวม 
ตามลําดับ หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนเท่ากับร้อยละ 27.30 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารที@
เพิ@มขึ Ñนอย่างมีนยัสําคัญ โดยการเพิ@มขึ Ñนของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลักคือ การเพิ@ม
ฐานเงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานเพื@อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับพนักงานประจําสํานักงานและเพื@อดึงดูด
พนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหารที@มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาทํางานกับบริษัท นอกจากนี Ñ เพื@อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื@อเพิ@มประสิทธิภาพในการทํางาน บริษัทจึงได้
ดําเนินการว่าจ้างพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหาร และการแต่งตั Ñงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพิ@มเติมในช่วงระหว่างปี
ดังกล่าวจากเดิม ณ 1 มกราคม 2560 บริษัทมีจํานวนพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหารจํานวน  254 คน และ
กรรมการบริษัทจํานวน 9 คน โดยในปี 2561 บริษัทมีจํานวนพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหารเพิ@มขึ Ñนเป็นจํานวน 
319 คน และกรรมการบริษัทจํานวน 11 คน นอกจากนี Ñ การเพิ@มขึ Ñนของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ยงัเป็นผลมาจากค่าเสื@อมราคาของอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทซึ@งบริษัทจะต้องรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวเต็มปีในปี 
2561 

ทั Ñงนี Ñ ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษที@เกิดขึ Ñนไม่ประจําในจํานวนที@มีนยัสําคัญโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ 1) 
ผลขาดทุนจากประมาณการค่าใช้จ่ายคดีความจํานวน 3.47 ล้านบาท ซึ@งเกิดจากการที@บริษัทถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดี
ความแพ่งเนื@องจากพนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ของบริษัททําให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของคู่กรณีในช่วงระหว่างขนถ่าย
สินค้า ซึ@งในปี 2561 บริษัทพิจารณารับรู้ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี Ñสินดงักล่าวในมูลค่าสูงสุดของภาระผูกพนัที@คาดว่า
จะเกิด  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทได้ชําระค่าเสียหายทั Ñงหมดตามคําพิพากษาให้แก่คู่กรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 2) 
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนกังานจํานวน 6.88 ล้านบาท ซึ@งเกิดจากบริษัทได้ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึ@งกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ@มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึ@งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ Ñนไปให้มี
สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย ก่อนวนัที@มีผลบงัคบัใช้ ทําให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบติัตามพระราชบญัญัติดงักล่าว  

สําหรับงวดปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ  214.89 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนเมื@อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ  10.99 หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.15 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 ทั Ñงนี Ñ ถึงแม้ว่าส่วนของค่าใช้จ่ายเกี@ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานประจําสํานักงานจะอยู่ใน
ระดับที@ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีที@ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย อาทิ 
ค่าใช้จ่ายที@ปรึกษาเกี@ยวข้องกับระบบไอที ค่าเสื@อมราคาที@เกี@ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในภาพรวมลดลง 

สําหรับงวดปี  2563 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 219.95 ล้านบาท หรือคิด
เป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 2.3 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นผลมาจาก 1) ค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญ
จํานวน 5.78 ล้านบาท ซึ@งเป็นผลมาจากลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ@งได้เข้าสู่แผนฟืÑนฟูกิจการ ดังนั Ñน เพื@อเป็นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญสําหรับสัญญาดังกล่าวจากยอด
ลกูหนี Ñคงค้างเต็มจํานวน 2) ค่าใช้จ่ายที@เกี@ยวข้องกับการบริจาคเพื@อการกุศลให้กับโรงพยาบาลและผู้ที@ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรน่า 2019 เท่ากับ 2.48 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ@มเติมในส่วนของ 
2.3.12 ความรับผิดชอบต่อสงัคม) 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบี Ñยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั Ñน ในรูปของตั∫วสัญญาใช้เงิน โดยในปี 2561 และ 
2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 5.24 ล้านบาท และ 6.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 และร้อยละ 0.31 ของ
รายได้รวม หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 15.16 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ@งเป็นการปรับตัว
เพิ@มขึ Ñนที@สอดคล้องกับการเปลี@ยนแปลงของมลูค่าเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงินในช่วงเวลาเดียวกัน 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 5.50 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.27 เมื@อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562  ซึ@งเป็นผลมาจากการชําระเงินกู้ยืมระยะสั Ñนทั Ñงหมดในช่วงไตรมาสที@ 4 ของปี 
2563 

กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 

ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิ สําหรับปีสิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

 

รายการ 

สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) /1 122.59 135.08 178.83 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) /1 6.65 6.93 8.65 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) /2 101.01 109.06 139.55 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) /2 5.46 5.58 6.75 

กําไรสทุธิ- กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ (ล้านบาท) 

69.48  88.91 115.21 

อตัรากําไรสทุธิ- กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ (ร้อยละ) 

3.76 4.55 5.57 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  25.90 32.06 16.06 

หมายเหต ุ
 1 ทั Ñงนี Ñ กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทได้รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 
/2 ทั Ñงนี Ñ กําไรสทุธิของบริษัทได้รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 

 
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) สําหรับปี 

2561 และ 2562 เท่ากับ 122.59 ล้านบาท และ 135.08 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 
ร้อยละ 6.65 และร้อยละ 6.93 หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 10.19 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ใน
ส่วนของกําไรสทุธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์)  บริษัทมีกําไรสทุธิ(กรณี
ไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) เท่ากับ 88.91 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 4.55 หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 27.97 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื@องจาก 1) 
ยอดรายได้ในภาพรวมของบริษัทเพิ@มขึ Ñนทั Ñงสองหน่วยงานหลัก 2) บริษัทสามารถรักษาอตัรากําไรขั Ñนต้นในปี 2562 ได้ใน
สดัส่วนที@ใกล้เคียงกับงวดเวลาเดียวกันของปีก่อน 3) บริษัทได้ดําเนินการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายที@
ปรึกษาเกี@ยวข้องกับระบบไอที ค่าเสื@อมราคาที@เกี@ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เป็นต้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในภาพรวมลดลง 4) ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษที@เกิดขึ Ñนไม่ประจําที@เกิดขึ Ñนในปี ซึ@งได้แก่ ผลขาดทุนจากประมาณ
การค่าใช้จ่ายคดีความ และค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึ@งทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบริการในปีดังกล่าวสูงกว่าระดบัปกติ ทั Ñงนี Ñ หากพิจารณากําไรสทุธิและอัตรา
กําไรสุทธิสําหรับงวดปี 2562 ซึ@งเท่ากับ 109.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 5.58 หรือปรับตัวเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 
7.96 โดยปัจจัยที@ทําให้กําไรสุทธิและอตัรากําไรสุทธิเพิ@มในอตัราที@ตํ@ากว่าการเพิ@มขึ Ñนของกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจาก
การจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) ค่อนข้างมาก เนื@องจาก ในงวดปี 2561 บริษัทมีกําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ที@สงูถึง 31.53 ล้านบาท ซึ@งเป็นผลมาจากบริษัทมีประเภทรถยนต์ส่วนใหญ่
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ที@จําหน่ายในปีดงักล่าวเป็นรถตู้ซึ@งเป็นประเภทรถที@ได้รับความนิยมจากตลาดทําให้สามารถขายได้ในราคาสูง ในขณะที@ใน
งวดปี 2562 บริษัทมีประเภทรถยนต์ส่วนใหญ่ที@จําหน่ายเป็นรถกระบะซึ@งมีราคาที@จําหน่ายได้ที@ตํ@า ดังนั Ñน กําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์จึงมีจํานวนเพียง 20.15 ล้านบาท 

ทั Ñงนี Ñ การเพิ@มขึ Ñนของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารที@ส่งผลทําให้กําไรสุทธิของบริษัทลดลง
อย่างมีนัยสําคัญนั Ñนในช่วงสามปีที@ผ่านมานั Ñนจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทคงที@ (Fixed) ที@บริษัทได้ลงทุนเพื@อปรับปรุงและ
พฒันาทรัพยากรภายในของบริษัทให้มีความพร้อมเพื@อรองรับการเติบโตในอนาคต  

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและ
อุปกรณ์) จํานวน 184.39 ล้านบาทคิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอ
การขายและอุปกรณ์) เท่ากับร้อยละ 8.9 คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 28.90 เมื@อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2562 โดยการเติบโตของกําไรจากการดําเนินงานมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ@มขึ Ñนของรายได้รวมของบริษัทที@เพิ@มขึ Ñนมาจาก
ทั Ñงรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร รายได้ค่าเช่า และบริการ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าและอุปกรณ์ 
ในขณะที@ในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทมีการเพิ@มขึ Ñนในอัตราที@ตํ@ากว่าการเติบโตของรายได้ซึ@งเป็นผลมาจากการ
ประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ที@เกิดจากการที@บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ โดยมีการลงทุนทั Ñง
ในส่วนของทรัพยากรบุคลากรและลงทุนในส่วนของอาคาร และอุปกรณ์และระบบไอทีต่าง ๆ ในช่วงสามปีที@ผ่านมา ดงันั Ñน 
จึงทําให้ในงวดหกเดือนปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวไม่เพิ@มขึ Ñนดังนั Ñน จึงทําให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัท
เพิ@มขึ Ñนในอตัราที@ตํ@ากว่าการเพิ@มขึ Ñนของรายได้ของบริษัท 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่ารอการขายและ
อุปกรณ์) เท่ากับ 115.21 ล้านบาท โดยการเพิ@มขึ Ñนส่วนใหญ่ของกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เพื@อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของกําไรจากการดําเนินงาน 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากับ 139.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 6.75 โดยการ
เพิ@มขึ Ñนของทั Ñงกําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิเป็นผลมาจากยอดขายที@เพิ@มขึ Ñน รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ Ñน ทําให้
อตัราการเติบโตของยอดขายสงูกว่า อตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 เท่ากับ 364.38 ล้านบาท ซึ@งบริษัทมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 25.90 ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 159.75 ล้านบาท ซึ@งการจ่ายปันผลดงักล่าวส่งผลทําให้กําไร
สะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสําคญั 

สําหรับงวดปี 2562 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 32.06 ซึ@งเป็นอตัราที@เพิ@มขึ Ñนเมื@อเทียบกับ 
ณ สิ Ñนปี 2561 โดยการเพิ@มขึ Ñนอย่างมีนัยสําคัญดังกล่าวเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 160.00 ล้านบาทในช่วง
ไตรมาส 3 ของปี 2562 ซึ@งทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในจํานวนที@เท่ากัน  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.06 โดยการลดลงเป็นผลมาจากการที@
บริษัทมีการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั@วไป (IPO) ซึ@งทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นในปี 2563 จึงทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้ นเพิ@ม
มากขึ Ñน 
 

4.3   การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,017.39 ล้านบาท และ 1,089.92 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 7.13 ตามลําดบั โดยการเพิ@มขึ Ñนของสินทรัพย์รวมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผล
มาจากการเพิ@มขึ Ñนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนของสินทรัพย์เพื@อให้เช่าซึ@งเป็นผลมาจากการเพิ@มจํานวนสินทรัพย์ให้เช่า
ประเภทรถยนต์เพื@อรองรับตามการเพิ@มขึ Ñนของลูกค้าของบริษัท 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,534.65 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 40.80 
เมื@อเปรียบเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 โดยการเพิ@มขึ Ñนหลัก  มาจากรายการที@ 1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีการ
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ปรับเพิ@มจาก ux.åå ล้านบาท เป็น �ãx.äv ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนในอตัราร้อยละ wãå.âx ซึ@งเป็นผลมาจากการ
จําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั@วไป  รายการที@ u) ลูกหนี Ñการค้าและลูกหนี Ñอื@น มีการปรับเพิ@มจาก 311.23 ล้านบาท 
เป็น 327.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนในอตัราร้อยละ 6.01 ซึ@งเป็นการปรับตัวเพิ@มขึ Ñนตามยอดรายได้ที@เพิ@มขึ Ñนของ
ปี 2563 รายการที@ 3) สินทรัพย์เพื@อให้เช่า ปรับตัวเพิ@มขึ Ñนจาก 434.86 ล้านบาทเป็น 727.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เพิ@มขึ Ñนในอตัราร้อยละ 67.22 เนื@องจาก ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าที@เพิ@มขึ Ñนจากจํานวน 770 
คนั ณ สิ Ñนปี 2562 เป็นจํานวน 983 คนั (ไม่รวมถึงจํานวนรถยนต์จากการทําสัญญาเช่าในรูปแบบสัญญาเช่าต่อจากบริษัท
อื@น) ณ สิ Ñนปี 2562  
 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 22.28 
ล้านบาท 23.44 ล้านบาท และ 183.75 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.19 ร้อยละ 2.15 และร้อยละ 11.97 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยรายการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทั Ñงนี Ñ 
การเพิ@มขึ Ñนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปัจจยัหลกัมาจากการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั@วไป  

สําหรับ ณ 31  ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 183.75 ล้านบาท โดยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร 
 

ลกูหนี Ñการค้าและลกูหนี Ñอื@น 

ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหนี Ñการค้าและลูกหนี Ñอื@นเท่ากับ 265.19  ล้านบาท 
311.23 ล้านบาท และ 327.95 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.07 ร้อยละ 28.56 และร้อยละ 21.37 ของ
สินทรัพย์รวมตามลําดับ บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาชําระหนี Ñ (Credit Term) ประมาณ 30-60 วัน โดยบริษัทมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี Ñเฉลี@ย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 50.58 วนั 53.79 วนั และ 57.99 
วัน ตามลําดับ ทั Ñงนี Ñ ลูกหนี Ñการค้าและลูกหนี Ñอื@นส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี Ñการค้า ซึ@งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของ
ลกูหนี Ñการค้าและลกูหนี Ñอื@นทั Ñงหมด 

ตารางแสดงอายุลูกหนี Gการค้าและลูกหนี GอืTนสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2561 ถึง  2563  

ระยะเวลาค้างชําระ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
/1

 234.31 87.12 233.59 75.09 243.86 74.37 
ค้างชําระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 30.67 12.86 73.34 23.58 74.90 22.85 
3 - 6 เดือน 0.05 0.02 4.13 1.33 8.92 2.72 
6  เดือนขึ Ñนไป 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 1.82 

หกัค่าเผื@อหนี Ñสงสยัจะสญู 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.78) (1.76) 
รวมลูกหนี Gการค้า - สุทธิ 265.03 100.00 311.06 100.00 327.87 100.00 

ลกูหนี Ñอื@น 0.16  0.17  0.08  
ลูกหนี Gการค้าและลูกหนี GอืTน 265.19  311.23  327.95  

หมายเหต ุ
   /1   เนื@องด้วยในหมายเหตุงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการแยกรายได้ค้างรับออกจากลูกหนี Ñการค้าที@

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ ดังนั Ñน ที@ปรึกษาทางการเงิน  จึงได้รวมรายได้ค้างรับ ณ  31 ธันวาคม 2562 เข้าเป็น
ส่วนหนึ@งของลกูหนี Ñที@ยงัไม่ถึงกําหนดชําระเพื@อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับปีที@ผ่านมา 
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ในส่วนของการวิเคราะห์ลกูหนี Ñการค้าของบริษัท ลกูหนี Ñการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูหนี Ñที@ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ
และค้างชําระไม่เกิน 6 เดือน โดย ณ สิ Ñนปี 2561 ถึง 2563 โดยลูกหนี Ñทั Ñงหมดของบริษัทเป็นลูกหนี Ñที@ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
และค้างชําระไม่เกิน 6 เดือนตามลําดบั โดยปัจจยัหลักที@ทําให้บริษัทมีจํานวนลูกหนี Ñการค้าที@ค้างชําระนานเกิน 6 เดือนใน
สัดส่วนที@ตํ@านั Ñนเป็นผลมาจากการบริหารจัดการในการติดตามลูกหนี Ñที@มีประสิทธิภาพ และเป็นผลมาจากคุณภาพการ
ให้บริการของบริษัทที@ทําให้บริษัทมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และมี
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที@แข็งแกร่งจึงไม่มีปัญหาในการชําระค่าบริการให้กับทางบริษัท นอกจากนี Ñ จาก
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทที@เป็นการให้บริการที@ต่อเนื@อง ปัจจยัดงักล่าวจึงทําให้ลกูค้าส่วนใหญ่ชําระค่าบริการตรง
เวลา เนื@องจากอาจส่งผลกระทบทําให้ลกูค้าขาดบุคลากรในการทํางานได้ 

สําหรับ ณ x� ธันวาคม 2563 บริษัทมีลกูหนี Ñการค้าและลูกหนี Ñอื@นเท่ากับ 327.95 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อย
ละ  5.37 ซึ@งบริษัทมีระดับลูกหนี Ñและลูกหนี Ñอื@นที@เพิ@มขึ Ñนเล็กน้อยเมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 เนื@องจาก ณ สิ Ñนปี 2563 มี
ลกูหนี Ñการค้าเพิ@มมากขึ Ñน ซึ@งลกูหนี Ñดงักล่าวได้ชําระหนี Ñครบถ้วนตามงวดการจ่ายแล้วในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564  ทั Ñงนี Ñ 
บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี Ñเฉลี@ย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 58 วนั  

สําหรับนโยบายในการตั Ñงสํารองค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญ บริษัทมีนโยบายในการตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญโดย
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี Ñ ทั Ñงนี Ñ เนื@องจากที@ผ่านมาในอดีตบริษัทสามารถบริหาร
จัดการลูกหนี Ñการค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกหนี Ñการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหนี Ñที@ยงัไม่ถึงกําหนด
ชําระและค้างชําระไม่เกินหกเดือนกว่าร้อยละ 99 ของลกูหนี Ñการค้าทั Ñงหมด ปัจจยัดงักล่าวจึงทําให้ในช่วงสามปีที@ผ่านมา
บริษัทยงัไม่เคยมีการตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญกับลกูหนี Ñการค้าใดๆ  

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ลกูค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ@งซึ@ง
บริษัทให้บริการจัดหาพนักงานขับรถได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเข้าสู่แผนฟืÑนฟู
กิจการ ดังนั Ñน เพื@อให้เป็นไปตามหลักความระมดัระวงั (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะ
สูญสําหรับสัญญาดังกล่าว ซึ@งเท่ากับ 5.78 ล้านบาท ทั Ñงนี Ñ ในปัจจุบันบริษัทได้ยุติสัญญาการให้บริการกับลูกค้าราย
ดงักล่าวแล้ว 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื@น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื@นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ค่าเบี Ñยประกันรถยนต์จ่ายล่วงหน้า ค่าทะเบียนรถจ่ายล่วงหน้า 
และภาษีหกั ณ ที@จ่าย โดย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื@นเท่ากับ บาท  
25.24 ล้านบาท 19.73 ล้านบาท และ 16.45 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 2.48 ร้อยละ 1.81 และร้อยละ 
1.07 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์เพื@อให้เช่า 

สินทรัพย์เพื@อให้เช่าของบริษัทคือ สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะซึ@งส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะประเภทรถยนต์ โดย
สินทรัพย์เพื@อให้เช่าของบริษัทจะมีการกําหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพื@อคํานวณค่าเสื@อมราคาตามระยะเวลาที@
สอดคล้องกับอายุสญัญาการให้เช่าที@ทํากับลกูค้า ทั Ñงนี Ñ ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์
เพื@อให้เช่าเท่ากับ 397.20 ล้านบาท 434.86 ล้านบาท และ 727.19 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.04 ร้อย
ละ 39.90 และร้อยละ  47.38 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนของสินทรัพย์เพื@อให้เช่า ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 9.48 เมื@อเทียบกับ ณ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการที@บริษัทได้เซ็นสญัญาการให้บริการรถยนต์เช่าจํานวน 86 คนักับหน่วยงานราชการแห่ง
หนึ@งในไตรมาส 2 ปี 2562 ทําให้ปริมาณรถยนต์ให้เช่าของบริษัทเพิ@มขึ Ñนเป็น 770 คัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ไม่รวมถึง
จํานวนรถยนต์จากการทําสัญญาเช่าในรูปแบบสญัญาเช่าต่อจากบริษัทอื@น)  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์เพื@อให้เช่าเท่ากับ 727.19 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 
67.22 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งการเพิ@มขึ Ñนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทําสญัญาบริการรถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงาน
ของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@ง ซึ@งมีจํานวนรถตามสญัญา 244 คนั ซึ@งจะประกอบไปด้วย รถบรรทุก 98 คนั รถกระบะ 16 คนั 
และรถตู้ 130 คัน ทําให้บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าที@เพิ@มขึ Ñนจาก ณ สิ Ñนปี 2562 จํานวน 770 คัน เป็น 983 คัน ณ สิ Ñน
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เดือนธันวาคม 2563 ทั Ñงนี Ñ ในปี 2562 นั Ñน บริษัทได้เคยให้บริการลูกค้ารายดังกล่าวแล้วโดยให้บริการในรูปของสัญญา
ให้บริการระยะสั Ñน ภายหลงัจากสญัญาระยะสั Ñนดังกล่าวสิ Ñนสดุอายุสัญญาบริษัทยงัได้เข้าร่วมประมูลกับลกูค้ารายเดิม ซึ@ง
จากคุณภาพของการให้บริการที@ได้รับการยอมรับและราคาที@สามารถเเข่งขนัได้บริษัทจึงชนะการประมูลและได้รับสัญญา
ในรูปของสัญญาระยะยาวซึ@งมีอายุสัญญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 และมีจํานวนรถตามสัญญาให้เช่าที@เพิ@มขึ Ñน
เมื@อเทียบกับสญัญาระยะสั Ñนที@บริษัทเคยได้รับ โดยสญัญาดงักล่าวบริษัทได้ดําเนินการจัดหารถยนต์โดยการทําสญัญาเช่า
ซื Ñอโดยตรงกับบริษัทรถยนต์ทําให้บริษัทเป็นเจ้าของรถยนต์ทั Ñงหมด  

ทั Ñงนี Ñ  การกําหนดมูลค่าซากของสินทรัพย์เป็นหนึ@งในขั Ñนตอนที@มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้บริการเช่า
รถยนต์ของบริษัท เนื@องจาก มูลค่าซากเป็นหนึ@งในปัจจัยหลักในการคํานวณค่าเสื@อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า และการ
คํานวณกําไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า ในการคํานวณมูลค่าซาก บริษัทจะใช้วิธีประมาณการมูลค่าที@คาดว่าจะ
ขายได้เมื@อสิ Ñนสดุอายุการใช้งาน หกัด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่าย  ทั Ñงนี Ñ เพื@อให้การประมาณการราคาซากมีความ
ถูกต้องและแม่นยํา บริษัทจะใช้วิธีประมาณการโดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาวะอุตสาหกรรม ราคาตลาดกลาง 
และรูปแบบและลักษณะสัญญาที@ทํากับลูกค้าที@จะส่งผลต่อสภาพรถยนต์ ณ วันที@สิ Ñนสุดอายุสัญญา โดยการพิจารณา
ดังกล่าวทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายคัน นอกจากนี Ñ การประมาณการราคาซากดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารของบริษัททุกครั Ñง นอกจากนี Ñ เพื@อให้การประมาณการค่าซากให้มีความแม่นยํามากขึ Ñน บริษัทได้เปลี@ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชีเกี@ยวกับมูลค่าซากของสินทรัพย์ เพื@อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดรถยนต์มือสองและสภาวะการณ์
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั  โดยบริษัทได้เปลี@ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที@ 3 
ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ@งจะเป็นผลทําให้ค่าเสื@อมราคาสะสมของสินทรัพย์ให้เช่าลดลง และจะทําให้ในอนาคตผลกําไรจาก
การจําหน่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดการขาดทุนหรือกําไรก็จะมีจํานวนที@ไม่มากนกั 

ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นที@ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ@งเป็นของสํานกังานใหญ่
ของบริษัท โดย ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 236.99 ล้าน
บาท 213.88 ล้านบาท และ 197.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.29 ร้อยละ 19.62 และร้อยละ 12.85 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดบั 

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนของที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในช่วงปี 2560 ถึง 2561 นั Ñนเป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคาร
สํานกังานเพื@อใช้เป็นที@ตั Ñงของสํานกังานใหญ่ของบริษัทในปี 2560 ซึ@งมีมลูค่าการก่อสร้างโครงการรวมเท่ากับ 116.90 ล้าน
บาท (ไม่รวมที@ดิน) โดยโครงการดงักล่าวเป็นการย้ายจากที@อยู่เดิมซึ@งบริษัทได้เช่าอาคารสํานกังานจากกิจการที@เกี@ยวข้อง
กันที@มีข้อจํากัดด้านพื Ñนที@ไม่เพียงพอต่อการขยายจํานวนพนักงานเพื@อรองรับการเติบโตในอนาคต 

สําหรับการลดลงของที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ  9.75 เมื@อ
เทียบกับณ สิ Ñนปี 2561 มีปัจจยัหลักมาจากค่าเสื@อมราคาที@เกิดขึ Ñนระหว่างงวดประกอบกับทางบริษัทไม่มีรายการซื Ñอที@ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ที@มีมลูค่าสงูในช่วงเวลาดังกล่าว 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 197.26 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
7.78 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื@อมราคาที@เกิดขึ Ñนระหว่างงวดประกอบกับทาง
บริษัทไม่มีรายการซื Ñอที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที@มีมลูค่าสงูในช่วงเวลาดงักล่าว 

อสงัหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานโดยบริษัทเป็นเจ้าของพื Ñนที@ใน
อาคารคนัทรี@ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั Ñน 11 โดย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์
เพื@อการลงทุนเท่ากับ 13.00 ล้านบาท 18.18 ล้านบาท และ 16.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28  ร้อยละ 1.67 และร้อย
ละ1.05 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนของอสงัหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนของบริษัท ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 5.18 ล้านบาท 
เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2561 นั Ñน เป็นผลมาการโอนสินทรัพย์ทรัพย์ประเภทอาคารและระบบภายในอาคารที@มีมูลค่าราคา
ทุนรวม 7.05 ล้านบาทมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุน เนื@องจาก บริษัทได้นําอาคารดงักล่าวให้กับกิจการที@เกี@ยวข้อง
กันเช่าเป็นอาคารสํานกังานโดยอตัราค่าเช่าเป็นไปตามอตัราตลาดที@สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
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สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์เพื@อการลงทุนเท่ากับ 16.06 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ 13.20 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งการลดลงเป็นผลมาจากค่าเสื@อมราคาที@เกิดขึ Ñนในระหว่างปี 

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื@น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื@นส่วนใหญ่เป็นเงินมดัจําจ่าย และ ภาษีถูกหกั ณ ที@จ่าย รอนําส่งสรรพากรโดย ณ วนัที@ 31 
ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื@นเท่ากับ 8.70 ล้านบาท 7.23 ล้านบาท และ 11.54 
ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.86 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 0.75 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั  

สําหรับการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื@นของบริษัท ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1.47 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.93 ซึ@งเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที@จ่ายระหว่างปี  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื@นเท่ากับ 11.54 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñน    ร้อย
ละ 59.61 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที@จ่ายของปี 2562 ที@โอนมาเป็นสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียน และอยู่ระหว่างการรอขอคืน 
 
แหล่งทีTมาของเงินทุน 

หนี Gสิน  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี Ñสินรวมเท่ากับ 774.04 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 18.53 เมื@อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงินเพื@อนํามาจ่ายเงินปันผล 
และการเพิ@มขึ Ñนของเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@น และหนี Ñสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ@งเพิ@มขึ Ñนสอดคล้องกับการ
ขยายตวัของทั Ñงธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่าและบริการ 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี Ñสินรวมเท่ากับ 665.47 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.31 เมื@อ
เทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั Ñนจากสถาบันการเงินเนื@องจาก
บริษัทมีเงินหมนุเวียนจากการจําหน่ายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั@วไป ซึ@งสอดคล้องกับการเพิ@มขึ Ñนของรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั Ñนในรูปของตั∫วสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยมีอัตรา
ดอกเบี Ñยในอัตราตั Ñงแต่ร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 2.05 โดย ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงินเท่ากับ 215.00 ล้านบาท 246.13 ล้านบาท และ 337.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.19 
ร้อยละ 24.19 และร้อยละ 30.93 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยการเพิ@มขึ Ñนของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงิน
ในช่วงระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 เป็นผลมาจากกู้ยืมเงินเพื@อนํามาใช้ในจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น   

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงินของบริษัท ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 
36.97 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2561 นั Ñน เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจํานวน 160.00 ล้านบาท เพื@อนํามาจ่ายเงินปันผลในไตร
มาส 3 ปี 2562  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันการเงิน  ซึ@งเป็นผลมาจากการชําระหนี Ñเงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากนี Ñ ในช่วงเวลาดงักล่าวบริษัทก็ไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ@มเติมจากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@น 

ตารางแสดงเจ้าหนี Gการค้าและเจ้าหนี GอืTนสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563  

 (หน่วย : ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 

เจ้าหนี Gการค้า 5.69 10.15 4.84 

เจ้าหนี GอืTน    

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 60.16 62.37 55.18 
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 (หน่วย : ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 

o ค่าแรงค้างจ่าย 23.08 22.34 20.22 
o ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื@น 37.08 40.03 34.96 

- เจ้าหนี Ñอื@น 1.59 1.11 1.41 
รวมทั Gงสิ Gน 67.44 73.63 61.43 

เนื@องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นรูปแบบของธุรกิจจดัหาบุคลากร ดงันั Ñน บริษัทจึงมีเจ้าหนี Ñการค้า
และเจ้าหนี Ñอื@นส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที@เกี@ยวข้องกับผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดย ณ วนัที@ 
31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@นเท่ากับ 67.44 ล้านบาท 73.63 ล้านบาท 
และ 61.43 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  6.63 ร้อยละ 6.76 และร้อยละ 4.07 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั  

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนของเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@นในช่วงปี 2561 ถึง 2562 นั Ñนเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนในส่วน
ของเจ้าหนี Ñอื@นประเภทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ@งเพิ@มขึ Ñนจากผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานค้างจ่าย โดยการเพิ@มขึ Ñน
ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดงักล่าวเป็นการเพิ@มขึ Ñนที@สอดคล้องไปกับการเติบโตของรายได้ของบริษัทที@เติบโตอย่างต่อเนื@องใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  

สําหรับการลดลงของเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@นของบริษัท ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 16.57 เมื@อ
เทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562  เป็นผลมาจาก สถานการณ์ COVID 19 ค่าแรงค้างจ่ายของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานให้กับ
ลกูค้าลดลงเนื@องจากการใช้งานของลกูค้าลดลง 
 
หนี Ñสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

ตารางแสดงหนี Gสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563  

 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

หนี Gสินภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน 
      

ส่วนที@ถึงกําหนดชําระภายใน 1 
ปี 

87.54 34.16 99.81 34.52 162.72 31.41 

ส่วนที@ครบกําหนดชําระเกินกว่า 
1 ปี 

168.71 65.84 189.31 65.48 355.32 68.59 

รวมหนีGสินภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน 

256.25 100.00 289.12 100.00 518.04 100.00 

หนี Ñสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทจะเป็นการดําเนินการในการซื Ñอรถยนต์ให้เช่าเพื@อให้บริการกับลูกค้าของ
บริษัท ซึ@งโดยทั@วไปทางบริษัทจะทําสัญญาเช่าการเงินกับสถาบนัการเงิน หรือบริษัทให้บริการสินเชื@อเช่าซื Ñอรถยนต์โดยจะ
กําหนดระยะเวลาของสัญญาให้สอดคล้องกับสัญญาการให้บริการที@บริษัททํากับลูกค้า ทั Ñงนี Ñ สญัญาเช่าการเงินส่วนใหญ่
ของบริษัทจะมีอายุ 3 ถึง 5 ปี โดยบริษัทจะกําหนดลักษณะการจ่ายเงินโดยจะชําระเป็นเงินดาวน์ส่วนหนึ@งและจะทยอย
จ่ายชําระเป็นรายเดือนทุกเดือนตามอายุสญัญาเช่า โดย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีหนี Ñสิน
ตามสญัญาเช่าการเงินเท่ากับ 256.25 ล้านบาท และ 289.12 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  25.19 และ ร้อย
ละ 26.53 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั  

สําหรับการเพิ@มขึ Ñนอย่างต่อเนื@องของหนี Ñสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทเป็นการเพิ@มขึ Ñนที@สอดคล้องกับการ
ขยายตวัของธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัทและจํานวนรถยนต์ให้เช่าที@เพิ@มขึ Ñนจากจํานวน จํานวน 722 คนั ณ สิ Ñนปี 
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2561 และจํานวน 770 คนั  ณ สิ Ñนปี 2562 (ไม่รวมถึงจํานวนรถยนต์จากการทําสญัญาเช่าในรูปแบบสญัญาเช่าดําเนินงาน
ต่อจากบริษัทอื@น)  

ทั Ñงนี Ñ บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที@ 16 เรื@อง สัญญาเช่า ซึ@งมีผลบังคับใช้วันที@ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั ทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจะไม่มีการบนัทึกรายการหนี Ñสินตามสัญญาเช่าทางการเงินอีก
ต่อไป โดยมลูค่าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ@งของหนี Ñสินตามสัญญาเช่า 
 
หนี Ñสินตามสญัญาเช่า 

เนื@องจาก บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@ 16 เรื@องสญัญาเช่า ซึ@งมีผลบงัคบัใช้วนัที@ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี Ñไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินของบริษัทโดยผล
ของการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทมีผลเฉพาะในส่วนของการจัด
ประเภทรายการใหม่ซึ@งจะนําหนี Ñสินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมูลค่าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จัดเข้าเป็นส่วน
หนึ@งของรายการหนี Ñสินตามสญัญาเช่า 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี Ñสินภายใต้สัญญาเช่าเท่ากับ 518.04 ล้านบาท (ประกอบด้วยส่วนที@ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ@งปีเท่ากับ 162.72 และส่วนสทุธิจากส่วนที@ถึงกําหนดชําระภายในหนึ@งปีเท่ากับ 355.32 ล้านบาท) 
คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 79.18 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนอย่างมีนัยสําคัญของหนี Ñสินตาม
สญัญาเช่าเป็นผลมาจากการทําสญัญาบริการรถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ@งซึ@งเป็นสญัญาระยะ
ยาวอายุ 5 ปี ทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าจํานวน 983 คนั   

 หนี Ñสินหมนุเวียนอื@น 

หนี Ñสินหมุนเวียนอื@นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ จ่ายรอนําส่ง ประกันสังคมค้างจ่าย เงินรับ
ล่วงหน้า โดย ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี Ñสินหมนุเวียนอื@นเท่ากับ 25.94 ล้านบาท 27.33 
ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  2.45 ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 1.99 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดบั  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ตารางแสดงสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับ 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2563  

 
ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      

ส่วนพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับ
ลกูค้า 

11.15 24.51 7.47 20.29 4.50 12.13 

ส่วนผู้บริหารและพนักงานสํานกังาน 34.35 75.49 29.33 79.71 32.61 87.87 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานรวม 

45.50 100.00 36.80 100.00 37.11 100.00 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นการประมาณเงินชดเชยให้กับพนกังานเมื@อออกจากงาน โดย ณ วนัที@ 
31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเท่ากับ 40.50 ล้านบาท 36.80 
ล้านบาท และ  37.11 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.47 ร้อยละ 3.38 และร้อยละ 2.42 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดบั โดยการเพิ@มขึ Ñนของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับส่วนของผู้บริหารและพนักงานสํานักงาน
เป็นการเพิ@มขึ Ñนสอดคล้องไปกับการเพิ@มขึ Ñนของจํานวนพนักงานของบริษัทและการเพิ@มขึ Ñนของอตัราเงินเดือนจากการปรับ
ฐานเงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหาร ทั Ñงนี Ñ การเพิ@มส่วนที@สูงกว่าปกติในปี 2561 มาจากการปรับอัตรา
ชดเชยสําหรับลูกจ้างที@ทํางานติดต่อกันเกิน 20 ปี ขึ Ñนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วัน
สุดท้าย ทั Ñงนี Ñ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับส่วนของพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าจะมียอดที@
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ลดลงอย่างต่อเนื@องตั Ñงแต่ปี 2561 ถึง 2562 มีสาเหตุมาจากการปรับสมมติฐานให้มีสะท้อนต่อการดําเนินงานจริงมากขึ Ñน 
โดยเฉพาะการปรับอัตราการหมนุเวียนของพนักงาน ส่งให้สํารองผลประโยชน์พนกังานในปี 2561 และ 2562 ลดลงอย่าง
ต่อเนื@อง   

เนื@องจากในช่วงปลายปี 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซึ@งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ โดยกําหนด
อตัราค่าชดเชยเพิ@มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึ@งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ Ñนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ดังนั Ñน เพื@อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับเรื@องดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณา
และถือปฏิบัติตามพระราชบญัญัติดังกล่าวก่อนวันที@มีผลบังคบัใช้ โดยจะเริ@มใช้ตั Ñงแต่วันที@ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ@งจะมีผลเฉพาะลูกจ้างที@เลิกจ้างหรือมีกําหนดเกษียณในหรือหลังวันที@ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป รวมถึงลูกจ้างที@มี
กําหนดเกษียณก่อนวันที@ 13 ธันวาคม 2561 แต่ยังคงทํางานอยู่และบริษัทไม่ได้ทําการจ่ายชดเชยการเลิกจ้างให้ตาม
กฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้สํารองผลประโยชน์พนักงานในส่วนของผู้บริหารและพนักงานสํานักงานปรับตัว
เพิ@มขึ Ñนอย่างเป็นสาระสําคญัจาก 14.55 ล้านบาท เป็น 34.35 ล้านบาท นอกจากนั Ñนในปี 2561 บริษัทมีการเปลี@ยนแปลง
สมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภยัส่วนที@เกี@ยวข้องกับพนกังานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลกูค้าให้มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบเฉพาะตัวทางธุรกิจของกิจการ โดยเฉพาะการปรับอัตราหมุนเวียนของพนักงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
สํารองผลประโยชน์พนักงานในส่วนของพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลกูค้าปรับตัวลดลงจาก 29.13 ล้านบาท เป็น 11.15 
ล้านบาท  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 37.11 ล้านบาท คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 0.82 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 ซึ@งเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของส่วน
พนกังานของบริษัท ซึ@งเกิดจากการปรับฐานเงินเดือนประจําปี ของพนกังานประจําสํานกังานและผู้บริหาร  

หนี Ñสินไม่หมุนเวียนอื@น 

หนี Ñสินไม่หมุนเวียนอื@นของบริษัทเป็นรายการเงินมัดจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซึ@งโดยทั@วไปบริษัทจะ
ดําเนินการจัดเก็บ ณ วันที@ทําสัญญา ตามเงื@อนไขที@ระบุในสัญญาโดย ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัมีหนี Ñสินไม่หมนุเวียนอื@นเท่ากับ 7.67 ล้านบาท 9.27 ล้านบาท และ 10.04 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วน   ร้อย
ละ 0.79 ร้อยละ 0.91 และร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยการเพิ@มขึ Ñนของหนี Ñสินไม่หมนุเวียนอื@นส่วนใหญ่
เป็นการเพิ@มขึ Ñนของเงินมดัจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซึ@งสอดคล้องกับการขยายตวัของธุรกิจ  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการจดัประเภทรายการใหม่โดยหนี Ñสินไม่หมนุเวียนอื@นจะถูกจัดประเภทเป็น
หนี Ñสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื@นซึ@งเท่ากับเท่ากับ 11.31 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 12.65 เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 
2562  ซึ@งเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของเงินมดัจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซึ@งสอดคล้องกับการขยายตวัของธุรกิจ 
 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 364.38 ล้านบาท และ 
315.88 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.82 และร้อยละ 28.98 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
13.31 ตามลําดบั โดยการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ในช่วงปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากมติที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 2/2561 เมื@อวนัที@ 
14 กันยายน 2561จํานวน 159.75 ล้านบาท 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 315.88 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
13.31 เมื@อเปรียบเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2561 ซึ@งเป็นผลมาจาก เมื@อวนัที@ 14 สิงหาคม 2562 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñง
ที@ 4/2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที@ 30 กันยายน 2562 จํานวนทั Ñงสิ Ñน 160.00 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.7111 บาท (หุ้นหลงัการเปลี@ยนแปลงมูลค่าที@ตราไว้) โดยบริษัทมี
การกําหนดวนัที@จ่ายเงินปันผลในวนัที@ 13 กันยายน 2562 ซึ@งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
ของบริษัททําให้บริษัทมีอตัราส่วนหนี Ñสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.45 เท่า ซึ@งเพิ@มขึ Ñนเมื@อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนซึ@งเท่ากับ 1.79 เท่า  
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สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 869.18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ@มขึ Ñนร้อยละ 175.16 
เมื@อเทียบกับ ณ สิ Ñนปี 2562 โดยเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของทุนจดทะเบียน โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน
ทั@วไป  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษัทมีอตัราส่วนหนี Ñสินต่อทุน  ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.79 เท่า 2.45 เท่า และ 
0.ää เท่า ตามลําดบั  

สําหรับอัตราส่วนหนี Ñสินต่อทุนของบริษัท ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี Ñสินต่อทุนของบริษัทที@
เพิ@มขึ Ñนจาก ณ สิ Ñนปี 2561  โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลในวนัที@ 13 กันยายน 2562  จํานวน 160.00        ล้าน
บาท โดยรายการดงักล่าวส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี Ñสินต่อทุนของบริษัททําให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ@มขึ Ñนจาก 1.79 เท่า 
เป็น 2.45 เท่า ทั Ñงนี Ñ ในปัจจุบันเงื@อนไขของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันทางการเงินที@บริษัทได้รับไม่มีเงื@อนไขที@ระบุถึง
ข้อจํากัดทางการเงินใดๆ ที@ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ@มเติมในอนาคต 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี Ñสินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.77 เท่าซึ@งลดลงเมื@อเทียบกับ ณ 
สิ Ñนปี 2562  โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทไม่มีการกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงิน ซึ@งสอดคล้องกับรายการ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงิน  

ทั Ñงนี Ñ ในปัจจุบนัเงื@อนไขของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัทางการเงินที@บริษัทได้รับไม่มีเงื@อนไขที@ระบุถึงข้อจํากัดทาง
การเงินใดๆ ที@ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ@มเติมในอนาคต 

เมื@อวนัที@ 4 สิงหาคม 2563 และ วนัที@ �u พฤศจิกายน uvwx ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล จํานวนทั Ñงสิ Ñน 68 ล้านบาท และ åÄ.wâ ล้านบาท ตามลําดบั  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลอตัราหุ้น
ละ 0.30 บาท  และ â.�w บาท ตามลําดบั โดยบริษัทมีการกําหนดวันที@จ่ายเงินปันผลภายในวันที@ 2 กันยายน 2563  และ 
วนัที@  u ธันวาคม ตามลําดบั ซึ@งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทดงันี Ñ  
 

รายการ 

จํานวน 

(ล้านบาท) 

กําไรสะสม 

กําไรสะสม – ยงัไม่ได้จดัสรร ณ 30 มิถุนายน 2563 (ก่อนหกัเงินปันผล) 205.15 

หกั กําไรสะสมจดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย (9.50) 

หกั เงินปันผลระหว่างกาล (117.60) 

กําไรสะสม – ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักเงินปันผล) 78.05 

 

และจะทําให้อตัราส่วนทางการเงินที@เกี@ยวข้องสําหรับงวดสิบสองเดือนสิ Ñนสดุวนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เปลี@ยนแปลงไปดงันี Ñ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

สําหรับงวดสิบสองเดือน 

สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2563 

ก่อนการจ่ายเงินปันผล ภายหลังการจ่ายเงินปันผล 

อตัราส่วนหนี Ñสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.67 0.77 
 

 

16.1.3    การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
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ตารางแสดงงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

งบกระแสเงินสด  

(หน่วย : ล้านบาท) 

สําหรับปี สิ GนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 183.12 154.99 250.25 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 35.22 41.72 40.95 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (249.79) (195.55) (130.90) 

กระแสเงินสดสุทธิเพิTมขึ Gน (ลดลง) สุทธิ (31.45) 1.16 160.31 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 183.12 ล้านบาท และ 154.99 ล้านบาท ในปี 
2561 – 2562 ตามลําดบั ทั Ñงนี Ñ การลดลงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเมื@อเทียบกับส่วนเดียวกันของปีก่อนเป็นผล
มาจากการลดลงจากการเปลี@ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงานในส่วนของลูกหนี Ñการค้าและลูกหนี Ñอื@น และการจ่ายเงิน
ชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในปีจํานวน 10.03 ล้านบาท 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 250.25 ล้านบาท โดย
เพิ@มขึ Ñนเมื@อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ@งเท่ากับ 154.99 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของกําไรจากการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

สําหรับงวดปี 2562  บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 41.72 ล้านบาท ซึ@งมีปัจจัย
หลกัมาจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่าประเภทรถยนต์ระหว่างปี 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 40.94 ล้านบาท โดยมีปัจจัย
หลกัมาจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื@อให้เช่าประเภทรถยนต์ระหว่างปี 
 
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

สําหรับปี 2561 การเปลี@ยนแปลงของกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินมีปัจจยัหลักมาจากการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 159.75 ล้านบาท และการจ่ายชําระหนี Ñสินตามสญัญาเช่าการเงินจํานวน 111.56 ล้านบาท 

สําหรับในงวดปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (195.55) ล้านบาท ซึ@งมีปัจจัย
หลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 160.00 ล้านบาท และการจ่ายชําระหนี Ñตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 126.54   
ล้านบาท 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (130.90) ล้านบาท  ซึ@งมี
ปัจจยัหลกัมาจากการจ่ายชําระหนี Ñสินตามสัญญาเช่า และ การจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงิน  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ตารางแสดงอัตราส่วนสภาพคล่องทีTสําคัญของบริษัทสําหรับ 

 ณ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่องทีT

สําคัญ 

หน่วย 

 ณ 31 ธ.ค.

2561 

ณ 31 ธ.ค. 

2562 

ณ 31 ธ.ค. 

2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.73  0.69 5.61 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)  0.67 0.62 2.00 
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อัตราส่วนสภาพคล่องทีT

สําคัญ 

หน่วย 

 ณ 31 ธ.ค.

2561 

ณ 31 ธ.ค. 

2562 

ณ 31 ธ.ค. 

2563 

ระยะเวลาเก็บหนี Ñเฉลี@ย  (วนั)  50.58 53.79 57.46 
ระยะเวลาชําระหนี Ñเฉลี@ย  (วนั)  15.68 15.89 12.91 

  
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 0.73 เท่า และบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในช่วง

ระยะเวลาเดียวกันเท่ากับ 0.67 เท่า ทั Ñงนี Ñการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเร็วเป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของหนี Ñสินหมนุเวียนประเภทเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงินจํานวน  215.00    ล้าน
บาทในปี 2560 โดยการกู้ยืมเงินดงักล่าวบริษัทได้ใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท   

สําหรับปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.69 และ 0.62 เท่า 
ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ@มขึ Ñนของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบัน
การเงินเพื@อนํามาจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 3 ปี 2562  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 5.61 และ 2.00 เท่า 
ตามลําดับ โดยเพิ@มขึ Ñนเนื@องจากการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั@วไปทําให้บริษัทมีรายการเงินสดมากขึ Ñน และสามารถ
นําไปชําระเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบนัการเงินทั Ñงหมด  

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี Ñเฉลี@ยในปี 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 50.58 วัน 53.79 วัน และ 57.46 วัน ตามลําดับ โดย
ระยะเวลาเก็บหนี Ñเฉลี@ยของบริษัทเป็นไปตามระยะเวลาชําระหนี Ñ (Credit Term) ซึ@งบริษัทกําหนดให้ลูกค้าเท่ากับประมาณ 
30 วนั ถึง 60 วนั ทั Ñงนี Ñ เนื@องจาก การบริหารจดัการด้านการเก็บหนี Ñของบริษัทที@มีประสิทธิภาพทําให้ในอดีตที@ผ่านมาบริษัท
ยงัไม่เคยมีลกูค้ารายใดที@ค้างชําระนานในระดบัที@จะต้องตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสยัจะสูญแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Ñอไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ลกูค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ@งซึ@ง
อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที@ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเข้าสู่แผนฟืÑนฟูกิจการ 
ดังนั Ñน เพื@อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั Ñงค่าเผื@อหนี Ñสงสัยจะสูญ
สําหรับสญัญาดงักล่าวทั Ñงจํานวนเท่ากับ 5.78 ล้านบาทในปี 2563 

บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี Ñเฉลี@ยของบริษัทในปี 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 15.68 วนั 15.89 และ 12.91 วนั ตามลําดับ 
โดยระยะเวลาชําระหนี Ñของบริษัทที@อยู่ในระดับที@ตํ@าเป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที@มีต้นทุนหลักคือ
เงินเดือนบุคลากรของบริษัทซึ@งจะมีการกําหนดรอบจ่ายเงินที@ชัดเจนจึงทําให้บริษัทมีเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@นอยู่ใน
สดัส่วนที@ตํ@าเมื@อเทียบกับต้นทุนการให้บริการรวมของบริษัท  

ทั Ñงนี Ñ เจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@น (ค่าแรงค้างจ่าย) ของบริษัทในช่วงสิ Ñนปีจะมีจํานวนที@ตํ@ากว่าเมื@อเทียบกับช่วงอื@นๆ
ของเดือนซึ@งเป็นผลมาจาก นโยบายในการจ่ายค่าแรง พนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าซึ@งในช่วงเดือนธันวาคม โดย
บริษัทจะปิดยอดการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานภายในวันที@ 31 ธันวาคม ในขณะที@การจ่ายเงินค่าแรงพนักงานในเดือน
อื@นๆ นั Ñน บริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานในช่วงต้นเดือนถัดไป ดังนั Ñน ยอดเจ้าหนี Ñการค้าและเจ้าหนี Ñอื@น (ค่าแรงค้างจ่าย) 
ในช่วงสิ Ñนปีจึงจะมีมลูค่ารายการที@ตํ@ากว่าเดือนอื@นๆ ของปี ดงันั Ñน ระยะเวลาการชําระหนี Ñเฉลี@ยของบริษัทในช่วงสิ Ñนปีจะตํ@า
กว่าในช่วงอื@นๆ ของปี 

ตามลักษณะธุรกิจของบริษัทจะมีระยะเวลาเก็บหนี Ñเฉลี@ยที@สูงกว่าระยะเวลาชําระหนี Ñที@ประมาณ 35-37 วัน แต่
อย่างไรก็ดี เนื@องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการ ที@ไม่มีสินค้าคงเหลือและไม่มีความจําเป็นต้องลงทุนในเครื@องจักร 
สินทรัพย์หมุนเวียนหลกัในการดําเนินงานได้แก่ลูกหนี Ñการค้า ส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาด้านการขาดแหล่งเงินทุนจาก 
Maturity Mismatch  จากระยะเวลาเก็บหนี Ñเฉลี@ยที@สูงกว่าระยะเวลาชําระหนี Ñ นอกจากนี Ñ หากพิจารณาผลการดําเนินการ
ในอดีตที@ผ่านมาบริษัทมีผลกําไรในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด  ดงันั Ñน จึงทําให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที@ได้รับจาก
สถาบันการเงินอีกเป็นจํานวนมากซึ@งทําให้สามารถรองรับหากเกิดกรณีที@บริษัทประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องใน
อนาคตได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี Ñ ในปัจจุบันเงื@อนไขของเงินกู้ยืมระยะสั Ñนจากสถาบันทางการเงินที@บริษัทได้รับก็ไม่มี
เงื@อนไขที@ระบุถึงข้อจํากัดทางการเงินใดๆ ที@ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ@มเติมในอนาคต 

รายได้ที@บริษัทได้มาจากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายได้ที@มาจาก หลายส่วนงาน คือ 1) บริการบริหาร
จัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสํานักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 3) การบริหารจัดการงาน
บนัทึกข้อมลู และ 4) บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ@งแต่ละสญัญานั Ñนจะแยกออกจากกันอย่างชดัเจน อีกทั Ñงยงัมีระยะเวลาเริ@มและ
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สิ Ñนสดุสญัญาที@ต่างกัน ปัจจยัดงักล่าวจึงทําให้บริษัทสามารถที@จะกระจายความเสี@ยงที@อาจเกิดขึ Ñนจากการพึ@งพิงการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ 

ทั Ñงนี Ñประมาณร้อยละ 76.41  (ในปี 2562) ของรายได้จากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้จากการ
บริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทมีรายได้จากการการบริหารจัดการพนกังานช่างเทคนิค เป็น
จํานวน 4 สญัญา ซึ@งแต่ละสญัญาไม่มีความเกี@ยวข้องซึ@งกันและกัน และหากบริษัทไม่ชนะการประมลูในสัญญาใดสัญญา
หนึ@ง จะมีผลกระทบเพียงบางสัญญาเท่านั Ñน ไม่ได้กระทบต่อทุกสัญญา อีกทั Ñงรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที@มาจากสัญญา
การให้บริการของบริษัทที@บริษัทได้รับเลือกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการมาโดยอย่างต่อเนื@อง (มากว่า 10 ปี) 
จากคุณภาพการให้บริการที@ได้รับการยอมรับ และค่าบริการที@มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี Ñ ในการเข้าประมูลงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังต้องการผู้ที@มีคุณสมบัติทั Ñงในด้านผลงานและสถานะทางการเงิน ดังนั Ñน จึงทําให้มีผู้ประมูลที@มี
ศกัยภาพเพียงพอที@จะแข่งขนักับบริษัทได้ในจํานวนที@น้อย  

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ@งสะท้อนถึงผลกระทบที@อาจเกิดขึ Ñนต่อผลการ
ดําเนินสําหรับปีสิ Ñนสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2562 จากการที@บริษัทไม่สามารถชนะการประมูลการให้บริการกับทางลูกค้าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยถือเสมือนว่าบริษัทสญูเสียลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนที@แตกต่างกัน ซึ@งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และ
กําไรขั Ñนต้นของบริษัท ดงันี Ñ 

ผลกระทบต่อ 

กรณีทีTบริษัทสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปี 2563 ) 

สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 10  สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 20 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 50
/2
 

รายได้รวมปี 2563  ลดลงร้อยละ 4.06   
ของรายได้รวม 

ลดลงร้อยละ 8.12   
ของรายได้รวม 

ลดลงร้อยละ 20.23   
ของรายได้รวม 

 

ผลกระทบต่อ 
กรณีทีTบริษัทสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปี 2563 ) 
สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 10  สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 20 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 50

/2 
กําไรขั Ñนต้นปี 
2563  /1 

ลดลงร้อยละ 4.34   
ของกําไรขั Ñนต้น 

ลดลงร้อยละ 8.68   
ของกําไรขั Ñนต้น 

ลดลงร้อยละ 21.68  
ของกําไรขั Ñนต้น 

 

หมายเหตุ  /1 ใช้อตัรากําไรขั Ñนต้นเฉลี@ยของสัญญาทั Ñงหมดที@มีกับลกูค้ารายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นฐานในการคํานวณ
ผลกระทบต่อกําไร  ขั Ñนต้นปี 2563 

/2 บริษัทมีความเชื@อมั@นว่ากรณีที@บริษัทจะสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงักล่าวมีความเป็นไปได้
น้อยมาก 

นอกจากนี Ñ จากการที@บริษัทได้มีการทําสัญญากับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ@งในส่วนงานธรุกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเมื@อ
เดือนเมษายน 2563 ในรูปแบบสญัญาระยะยาวซึ@งมีอายุสัญญา 5 ปี มีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสญัญา จํานวน 244 คนั 
ซึ@งอาจมีความเสี@ยงในการพึ@งพิงลูกค้ารายดงักล่าว รวมถึงเมื@อหมดสญัญา 5 ปีแล้ว บริษัทอาจมีความเสี@ยงในการจําหน่าย
รถยนต์ให้เช่าดังกล่าวในปริมาณมาก ซึ@งหนึ@งในประเภทรถที@ให้บริการรถยนต์ให้เช่าคือ รถบรรทุก ที@มีจํานวน 98 คัน ซึ@ง
เป็นประเภทรถที@ก่อนหน้านี Ñ ทางบริษัทให้บริการรถบรรทุกในปริมาณไม่สงูนัก จึงอาจมีความเสี@ยงในการจําหน่ายรถยนต์
ให้เช่าประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้ของลูกค้ารายนี Ñ เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่า 
สําหรับปี 2563 จะเท่ากับ ร้อยละ 15.2 แต่หากเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทสําหรับงวดเดียวกัน สดัส่วนดงักล่าว
จะเป็นเพียงเท่ากับร้อยละ 1.84 ในส่วนของการจําหน่ายรถเมื@อหมดสัญญา ทางบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดค่าซาก
ตามนโยบายของบริษัทแล้ว รวมถึงมีการตรวจสอบในส่วนของราคาและความต้องการรถบรรทุกมือสองแล้ว พบว่ายังมี
ความต้องการของตลาดรถมือสองในส่วนนี Ñ เนื@องจากรถบรรทุกเป็นรถประเภทที@ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื@อการขนส่ง ซึ@งมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื@องในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า 
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5.     ข้อมูลทัTวไปและข้อมูลสําคัญอืTน 

5.1  ข้อมูลทัTวไป 

บริษัทที@ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

ที@ตั Ñงสํานักงานใหญ่ : เลขที@ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า 
ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ 10130 

ที@ตั Ñงสาขา : เลขที@ 35 ซอยสมานฉันท-์บาร์โบส ถนนสขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
เลขที@ 223/37 ชั Ñนที@ 11 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 
เลขที@ 73 หมู่ที@ 4 ตําบลสรุศกัดิ¥ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20110 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000297  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากร (Outsourcing Services) 
- ธุรกิจบริการบริหารจดัการ  

- ธุรกิจบริการดูแลภูมิทศัน์   
ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

-       ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า  
-       ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ข้อมลูหลักทรัพย์                         

: 
: 

บริการ / บริการเฉพาะกิจ 
หุ้นสามัญของ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) เข้าจด
ทะเบียนและทําการซื Ñอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 
2563 โดยใช้ชื@อย่อหลักทรัพย์ “SO” 

ทุนจดทะเบียน : 310,000,000 บาท  

ทุนที@เรียกชําระแล้ว : 310,000,000 บาท  

มลูค่าที@ตราไว้ : 1.0 บาทต่อหุ้น 

โทรศพัท์ : 02-363-9300 

โทรสาร : 02-363-9377 

เว็บไซด์ 
สอบถามข้อมลู  
 

: 
: 
 
:  
:                  

 

www.siamrajathanee.com 
เลขานุการบริษัท โทรศพัท์ : +66 (0) 2363 9300 ต่อ 9300 
อีเมล : cs@siamraj.com 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท์ : +66 (0) 2363 9300 ต่อ 7101 
อีเมล : nattanont.k@siamraj.com 
 

5.2 ข้อมูลสําคัญอืTนๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ที@ตั Ñงสํานักงานใหญ่ 

: 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
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โทรศพัท์ : 02-229-2800 

โทรสาร : 02-359-1259 

 

2. ผู้สอบบัญชี 

บริษัท : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

ที@ตั Ñงสํานักงานใหญ่ : ชั Ñน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 02-264-9090 

โทรสาร : 02-264-0789-90 

 

3. ทีTปรึกษากฎหมาย 

บริษัท : บริษัท กุดั@น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 

ที@ตั Ñงสํานักงานใหญ่ : 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั Ñน 23 ห้อง ซี, เอฟ  

ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : 02-838-1750 

โทรสาร : 02-838-1795 

 

4. ทีTปรึกษาด้านการเงิน 

บริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ที@ตั Ñงสํานักงานใหญ่ : ชั Ñน 8, 10 เลขที@ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ : 02-088-9999 

 
5.3     ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) มิได้เป็นคู่ความในกระบวนการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการอันอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินหรือผลกําไรของบริษัท  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED 
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การกํากับดูแลกิจการ 
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6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที@ดีว่าเป็นสิ@งสําคัญที@จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั@งยืน ซึ@งจะนําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผู้มีส่วนเกี@ยวข้องทุกฝ่าย ตั Ñงแต่
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื@น ๆ ดังนั Ñนคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที@ดีขึ Ñน โดยครอบคลุมเนื Ñอหาหลักการสําคัญตั Ñงแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที@ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื@อเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื@อมั@นว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และ
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื@อให้บริษัทมีความน่าเชื@อถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื@อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั@งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทั Ñงภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที@ดีโดยยึดหลักปฏิบติัตามหลักการกํากับดูแลกิจการที@ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
ซึ@งจดัทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื@อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที@ดี โดยครอบคลุมหลักการ
สําคญัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกั ซึ@งสามารถสรุปโดยสงัเขปได้ดงันี Ñ 

 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1) คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที@ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมี
การบริหารจดัการที@ดี ซึ@งครอบคลมุถึง (1) การกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกําหนด กลยุทธ์ นโยบาย
การดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื@อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) การติดตาม 
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

2) คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที@ดี (governance outcome)  
3) คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที@ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวงั (duty of care) 

และซื@อสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที@
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที@ได้กําหนดไว้รวมทั Ñงมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที@สําคญั 
เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมที@มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคญั การทํารายการกับบุคคลที@เกี@ยวโยงกัน การ
ได้มา/จําหน่ายไปซึ@งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

4) คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที@และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที@บริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าที@ตามที@ได้รับมอบหมาย 

 
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัททีTเป็นไปเพืTอความยัTงยืน ซึ@งรวมถึง 

1) คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท(objectives) เป็นไปเพื@อความ
ยั@งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที@สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั Ñงบริษัทลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สงัคมโดยรวม 

2) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ
ประจําปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีTมีประสิทธิผล ซึ@งรวมถึง 

1) คณะกรรมการมีหน้าที@รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั Ñงในเรื@องขนาดองค์ประกอบ 
สดัส่วนกรรมการที@เป็นอิสระที@เหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักที@กําหนด
ไว้ 

2) คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที@เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั@นใจว่า องค์ประกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอื Ñอต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3) คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประชุม เพื@อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื@อให้ได้กรรมการที@มี
คุณสมบัติที@จะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญที@เหมาะสมรวมทั Ñงมีการพิจารณาประวติั
ของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนําเสนอที@ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั Ñงกรรมการ นอกจากนี Ñ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงข้อมลูอย่างเพียงพอเกี@ยวกับบุคคลที@ได้รับการเสนอชื@อเพื@อประกอบการตดัสินใจ 

4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม
เป้าหมายทั Ñงระยะสั Ñนและระยะยาว  

5) คณะกรรมการมีหน้าที@กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที@และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ 

6) คณะกรรมการมีหน้าที@กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื@นที@บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที@เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั Ñงบริษัทย่อยและ
กิจการอื@นที@บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

7) คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานของกรรมการทั Ñงคณะเพื@อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในแต่ละปี เพื@อสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานในด้านต่างๆได้ 

8) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี@ยวกับบทบาทหน้าที@
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที@เกี@ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบติัหน้าที@กรรมการอย่างสมํ@าเสมอ 

9) คณะกรรมการจะดูแลให้มั@นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที@จําเป็น และมีเลขานุการบริษัทที@ มีความรู้และประสบการณ์ที@จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
1) คณะกรรมการจะดําเนินการให้มั@นใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที@บริหารและผู้บริหารระดบัสูงให้มี

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที@จําเป็นต่อการขบัเคลื@อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
2) คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะกํากับดูแลให้มีการกําหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที@เหมาะสม 
3) คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที@อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดําเนินงานของบริษัท 
4) คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที@

เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ@งรวมถึง 
1) คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที@ ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลกูค้าหรือผู้ที@เกี@ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ@งแวดล้อม 
2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ@งแวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในจรรยาบรรณในการทํางาน (Operating Policy) เพื@อให้มั@นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท 

3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื@อให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยั@งยืน 
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4) คณะกรรมการจะจดัให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที@สอดคล้อง
กับความต้องการของบริษัทรวมทั Ñงดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ@มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเสี@ยง เพื@อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีTยงและการควบคุมภายในทีTเหมาะสม ซึ@งรวมถึง 
1) คณะกรรมการตระหนกัถึงความสําคัญในเรื@องการบริหารความเสี@ยงในระบบการบริหารงานและการปฏิบติังานโดย

มุ่งหมายให้การบริหารความเสี@ยงเป็นวฒันธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ@งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที@ตั Ñงไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานที@สร้างมูลค่าเพิ@มให้
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มั@นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี@ยงและการ
ควบคุมภายในที@จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที@เกี@ยวข้อง 

2) คณะกรรมการจะจดัตั Ñงคณะกรรมการตรวจสอบที@สามารถปฏิบติัหน้าที@ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที@อาจเกิดขึ Ñนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาส
ของบริษัทและการทําธุรกรรมกับผู้ที@มีความสมัพนัธ์เกี@ยวโยงกับบริษัทในลกัษณะที@ไม่สมควร 

4) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจดัทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั@นที@ชัดเจนและสื@อสาร
ในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื@อให้เกิดการนําไปปฏิบติัได้จริง รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที@ส่งเสริมและ
ปลกูฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที@เกี@ยวข้อง 

5) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื@องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี Ñเบาะแส 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชืTอถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ@งรวมถึง 

1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคญั
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัที@เกี@ยวข้อง 

2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี Ñ 
3) ในภาวะที@บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั@นใจได้

ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื@นที@จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั Ñงนี Ñ ภายใต้การ
คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

4) คณะกรรมการจะพิจารณาจดัทํารายงานความยั@งยืนตามความเหมาะสม 
5) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที@ทําหน้าที@ใน

การสื@อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื@น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
และทนัเวลา 

6) คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสืTอสารกับผู้ ถือหุ้น ซึ@งรวมถึง 
1) คณะกรรมการจะดูแลให้มั@นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื@องสําคัญของบริษัท 
2) คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอื Ñอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
3) คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที@ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบติักับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ@งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัทซึ@ง
เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทที@ www.siamrajathanee.com หรือ 
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพัน ธ์ที@ หมายเ ลขโทรศัพท์  0 - 2363- 9300 ต่อ  7101 ห รือ  Email Address : 
nattanont.k@siamraj.com 
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกีTยวกับคณะกรรมการ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Ñงกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และประธานเจ้าหน้าที@
บริหารไว้ โดยมีรายละเอียดดงันี Ñ 

การสรรหาและแต่งตั Gงกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีTบริหาร  

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Gงกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที@มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที@กําหนดไว้ และนําเสนอที@
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที@ประชุมผู้ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เพื@อพิจารณาแต่งบุคคลดังกล่าวเข้าดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทเพื@อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท และเป็นไปตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที@ดี 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

1. ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ กรรมการไม่
น้อยกว่ากึ@งหนึ@งของจํานวนกรรมการทั Ñงหมดต้องมีถิ@นที@อยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบติัตามที@กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที@เป็นผู้บริหาร กรรมการที@ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามที@ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด 

3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ@งจากกรรมการที@ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ     
4. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ@งทําหน้าที@เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ 
5. ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที@บริหาร เพื@อให้มี

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที@อย่างชดัเจน และมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื@นที@

เกี@ยวข้อง   

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี@ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานที@เ ป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที@ ซึ@งจะพิจารณาโดยไม่จํากัดเพศ    เชื Ñอชาติ 
ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื@นๆ 

3. มีภาวะผู้นํา และสามารถควบคุมการดําเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
4. ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมกรณีที@

ได้รับอนุมติัแต่งตั Ñงเป็นกรรมการบริษัทด้วย) 
5. กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที@

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  
 

การแต่งตั Gงและการสิ Gนสุดสภาพการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

1. การเเต่งตั Ñงกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบที@เกี@ยวข้องโดยจะดําเนินการ

ด้วยความโปร่งใสและชดัเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทที@มีหน้าที@ในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตาม 

ข้อบังคับของบริษัทกล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั Ñง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
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หนึ@งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Ñน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจํานวนใกล้ที@สุดกับส่วนหนึ@งในสาม  (1/3) กรรมการซึ@งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

ตําแหน่งอีกได้ สําหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื@อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี@ยง ให้มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที@นี Ñ  หมายถึง 

ช่วงเวลา ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที@ได้รับการแต่งตั Ñง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป 

กรรมการซึ@งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื@อและแต่งตั Ñงเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 

3. ทั Ñงนี Ñ คณะกรรมการบริษัทอาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี Ñ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย  
 หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง) ที@ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี@ (3/4) ของ

จํานวนผู้ถือหุ้นซึ@งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ@งหนึ@งของจํานวนหุ้นที@
ถือโดยผู้ถือหุ้นที@มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(จ) ศาลมีคําสั@งให้ออก  

 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Gงกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที@เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  

2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที@เหมาะสมตามภารกิจที@ได้รับมอบหมาย และต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ที@มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั Ñงกรรมการตรวจสอบคนหนึ@งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ให้ผู้จดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

1. ได้รับการแต่งตั Ñงจากคณะกรรมการของบริษัท 

2. มีคุณสมบติัตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 

3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัการเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี Ñ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทั Ñงหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัททั Ñงนี Ñ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที@เกี@ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั Ñนๆ ด้วย  

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที@มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที@ปรึกษาที@ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวันที@ยื@นคําขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ทั Ñงนี Ñ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที@กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการ หรือที@ปรึกษาของส่วนราชการซึ@งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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(ค) ไม่เป็นบุคคลที@มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที@เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี@น้อง และบุตร รวมทั Ñงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที@จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที@อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Ñง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที@มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที@มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั Ñงเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที@มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี 

ซึ@งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั Ñงเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ@งรวมถึงการให้บริการเป็นที@ปรึกษากฎหมายหรือที@ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ@งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที@มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Ñน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที@

ได้รับการแต่งตั Ñงเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที@ได้รับการแต่งตั Ñงขึ Ñนเพื@อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ@งเป็นผู้ที@เกี@ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที@มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที@มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที@มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที@มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที@

ปรึกษาที@รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทั Ñงหมดของบริษัทอื@น 

ซึ@งประกอบกิจการที@มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที@มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื@นใดที@ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี@ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

(ญ) เป็นผู้ที@สามารถปฏิบัติหน้าที@และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที@ที@ ไ ด้ รับ

มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รวมทั Ñงผู้ที@เกี@ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

(ฎ) เป็นผู้ที@ได้รับความเชื@อถือและเป็นที@ยอมรับโดยทั@วไป  

(ฏ) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าที@ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

การแต่งตั Gงและการสิ Gนสุดสภาพการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที@นี Ñ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นของปีที@ได้รับการแต่งตั Ñง จนถึงวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ@ง

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื@อและแต่งตั Ñงเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้  

ทั Ñงนี Ñ กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี Ñ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 
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(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี Ñ หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

(ง) พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

หากกรรมการตรวจสอบคนใด จะลาออกจากตําแหน่งให้ยื@นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื@องการ

ลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบในกรณีที@กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทั Ñงคณะ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบที@พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื@อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที@ และในกรณีที@ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื@นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั Ñงบุคคลที@มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ Ñนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื@อให้

กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที@คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที@เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน

ตําแหน่งได้เพียงวาระที@ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ@งตนแทน 

 

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Gงกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

1. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย  
            อย่างน้อยกึ@งหนึ@งต้องเป็นกรรมการอิสระ  
2. กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
3. ให้กรรมการบริษัทแต่งตั Ñงกรรมการอิสระที@เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ขึ Ñน  
          เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
 

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื@นที@เกี@ยวข้อง 
2. กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ที@เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการที@ดีของบริษัท 
3. เป็นบุคคลที@มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที@เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที@ในฐานะกรรมการสรรหา

และบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที@ เพื@อให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาฯ สําเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 

การแต่งตั Gงและการสิ Gนสุดสภาพการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

1. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั Ñงจากคณะกรรมการบริษัท 
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั Ñงโดยคณะกรรมการบริษัท 
3. ให้บริษัทมอบหมายพนักงานทําหน้าที@เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
4. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทโดยกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลที@พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั Ñงกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกได้ 

5. ทั Ñงนี Ñ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลอาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผลดงัต่อไปนี Ñ 

(ก) ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
(ข) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
(ค) ตาย 
(ง) ลาออก 
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(จ) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(ฉ) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 

 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั GงกรรมการบริหารความเสีTยง 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสีTยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงประกอบด้วย  กรรมการบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหาร
ความเสี@ยงอย่างน้อย 1 คน  เป็นกรรมการอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นกรรมการบริหารความเสี@ยงร่วม
ด้วย 

 
คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสีTยง 

1. กรรมการบริหารความเสี@ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทหรือมีความเชี@ยวชาญเฉพาะด้านที@เป็น
ปัจจยัต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. กรรมการบริหารความเสี@ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี@ยงให้
บรรลผุลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 
การแต่งตั Gงและการสิ Gนสุดสภาพการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสีTยง 

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทโดย
กรรมการบริหารความเสี@ยง ซึ@งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื@อและแต่งตั Ñงเข้าดํารง ตําแหน่งใหม่
อีกได้ 

2. กรณีที@ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี@ยงว่างลงเพราะเหตุอื@นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตั Ñงบุคคลที@มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี@ยง เพื@อให้คณะกรรมการบริหารความเสี@ยง
มีจํานวนครบตามที@คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี Ñ 

3. บุคคลที@เข้ามาแทนตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี@ยงที@ว่างลง จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที@เหลืออยู่ของ
กรรมการที@ตนแทน 

4. ทั Ñงนี Ñ กรรมการบริหารความเสี@ยงอาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผลดงัต่อไปนี Ñ 

(1) ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
(2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 

 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Gงกรรมการบริหาร  

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัท
ที@เป็นผู้บริหารงาน พนกังานในระดับบริหาร หรือบุคคลภายนอกที@มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่มิได้ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทก็ได้ 

2. ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
เพื@อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน 

3. ประธานเจ้าหน้าที@บริหารได้รับการแต่งตั Ñงเป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง 
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คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื@นที@เกี@ยวข้อง 
2. เป็นบุคคลที@มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที@เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 
3. มีความซื@อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที@จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที@ได้อย่าง

เต็มที@และมีประสิทธิภาพกรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติ
บุคคลอื@นที@มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพื@อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื@น เว้นแต่จะแจ้งให้ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที@จะ
มีมติแต่งตั Ñง (แล้วแต่กรณี) 

 
การแต่งตั Gงและการสิ Gนสุดสภาพการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั Ñงคณะกรรมการบริหารชุดแรก สําหรับการแต่งตั Ñงกรรมการบริหารครั Ñงต่อๆ ไปให้
แต่งตั Ñงโดยมติของที@ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ทั Ñงนี Ñ กรรมการบริหารจะพ้นจากตําแหน่งเมื@อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 

 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั Gงประธานเจ้าหน้าทีTบริหาร 

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั Ñงบุคคลที@มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
กรณีที@ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@บริหารว่างลง 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การอบรมสําหรับกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการ
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท    เพื@อให้มีการ
ปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื@อง   ทั Ñงหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน
ต้องได้รับการฝึกอบรม  เพื@อให้เข้าใจการปฏิบติัหน้าที@ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูงให้
ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลักสูตรต่างๆ    หรือพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว  ได้แก่ หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั Ñงนี Ñ บริษัท
ยงัได้มีการส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามที@ IOD และสถาบนัอื@นๆ จดัขึ Ñน 

 
การกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื@อ
กําหนดมาตรการและกลไกทั Ñงทางตรงและทางอ้อมเพื@อให้บริษัท สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที@
กําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง ทั Ñงนี Ñเพื@อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม  โดยบริษัทจะจดัส่งบุคคลที@มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที@เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื@อเป็นตวัแทนของ
บริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื@อทําหน้าที@
กํากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการที@ดี  ซึ@ง
การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท 
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นอกจากนี Ñ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดังกล่าวและนําเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื@อใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื@อง 
 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัที@เกี@ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิขั Ñนพื Ñนฐานและการ
ปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงการรับข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ที@ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลาในการ
ติดตามการดําเนินงาน  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื@อใช้สิทธิอย่างเต็มที@ในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และร่วมตดัสินใจในประเด็นที@สําคัญของบริษัท รวมทั Ñงตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการและฝ่าย
บริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื@อประโยชน์ส่วนตน เพื@อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่ทํา
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบติัที@ดีต่อผู้ถือหุ้น ดงันี Ñ 

ในเรื@องของการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดย
บริษัทมีความมุ่งหมายที@จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนําความลับหรือข้อมลู
ภายในของบริษัทที@ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื@นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั Ñงต้องไม่ทําการซื Ñอขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน 
ทั Ñงนี Ñ บริษัทได้กําหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี Ñ 

 
ข้อห้ามในการซื Gอขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื Ñอขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ@ง
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ@ง รู้ห รือ
ครอบครองข้อมลูภายในที@เกี@ยวกับบริษัทที@ออกหลกัทรัพย์กระทําการดังต่อไปนี Ñ 

(ก) ซื Ñอหรือขายหลกัทรัพย์ หรือเข้าผูกพนัตามสัญญาซื Ñอขายล่วงหน้าที@เกี@ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื@อตนเอง
หรือบุคคลอื@น เว้นแต่ 

• เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย คําสั@งศาล หรือคําสั@งของหน่วยงานที@มีอํานาจตามกฎหมาย 

• เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื Ñอขายล่วงหน้าที@ทําขึ Ñนก่อนที@ตนจะรู้ หรือครอบครอง
ข้อมลูภายในที@เกี@ยวกับบริษัทที@ออกหลกัทรัพย์ 

• เป็นการกระทําโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตดัสินใจแต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน
ตากฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื Ñอหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน
ตามสญัญาซื Ñอขายล่วงหน้าที@เกี@ยวข้องกับหลกัทรัพย์นั Ñน หรือ 

• เป็นการกระทําในลักษณะที@มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื@นหรือในลักษณะตามที@สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(ข) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื@นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับ
ข้อมูลอาจนําข้อมูลนั Ñนไปใช้ประโยชน์ในการซื Ñอหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื Ñอขาย
ล่วงหน้าที@เกี@ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื@อตนเองหรือบุคคลอื@น เว้นแต่เป็นการกระทําในลักษณะที@มิได้
เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื@นหรือในลักษณะตามที@สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด” 

หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ Ñน บุคคลซึ@งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที@เกี@ยวกับบริษัทอาจต้องมีความผิดตามที@
กฎหมายกําหนดไว้ รวมทั Ñงบริษัทถือว่า เป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคบัการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณี  

เลขานุการบริษัท มีหน้าที@ในการรับผิดชอบ ดูแลรักษาทะเบียนรายชื@อบุคคลที@บริษัทกําหนด และแจ้งให้บุคคล
ดงักล่าวทราบเมื@อถูกเพิ@ม/ลบรายชื@อในทะเบียนดงักล่าว 
1) ช่วงเวลาห้ามซื Ñอขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที@ 2.6  หน้า 84 

(ก) ห้ามบุคคลซึ@งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที@เกี@ยวกับบริษัท ซื Ñอขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 
วัน ก่อนที@งบการเงินประจํารายไตรมาส และประจําปี หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
ในช่วงเวลา 24 ชั@วโมงภายหลังจากที@ข้อมูลภายในดังกล่าวของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และ
ช่วงเวลาอื@นที@บริษัทจะกําหนดเป็นครั Ñงคราว 

(ข) ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลซึ@งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที@เกี@ยวกับบริษัท อาจขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื Ñอขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบาก
ทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คําสั@งศาล 
โดยต้องจดัทําบนัทึกระบุเหตุผลเสมอ และขออนุมติัต่อ รายละเอียดดงันี Ñ 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท) 

• ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที@บริษัทกําหนดซึ@งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ
บริษัท) 

ทั Ñงนี Ñ ให้จดัส่งสําเนาบนัทึกคําขอดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย 
(ค) หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื Ñอขายหลกัทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื@อช่วยให้

บุคคลที@บริษัทกําหนดได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว   

การรายงานการถือหลกัทรัพย์ 

(ก) บุคคลที@มีหน้าที@รายงาน 
บุคคลที@มีหน้าที@รายงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และในกรณีที@บริษัทอยู่ระหว่างฟืÑนฟูกิจการให้
รวมถึง ผู้บริหารชั@วคราว ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผนและผู้บริหารแผนชั@วคราว นอกจากนี Ñ ในการรายงานของบุคคล
กลุ่มดังกล่าวต้องรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที@อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที@ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที@
บุคคลดงักล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั Ñงหมด และมีสดัส่วนการถือหุ้นมากที@สุด
ในนิติบุคคลนั Ñนด้วย 

(ข) การรายงานครั Ñงแรก 
ให้ส่งรายงานมายงัเลขานุการบริษัทภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที@ได้รับการแต่งตั Ñง  

(ค) การรายงานเมื@อมีการเปลี@ยนแปลง 
ต้องรายงานการเปลี@ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที@ซื Ñอขายหลกัทรัพย์ โดยให้
ส่งรายงานมายงัเลขานุการบริษัท   

(ง) กรรมการและผู้บริหาร สี@ระดับแรก มีหน้าที@ต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั Ñงของ
ตนเอง คู่สมรสและบุตรที@ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี@ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 มาตรา 59   

(จ) เลขานุการบริษัทต้องจัดทําสําเนารายงานตามข้อ 3.2 และ 3.3 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที@บริหารภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วันที@ได้รับรายงาน และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั Ñงถัดไป   

(ฉ) การเปลี@ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ที@ได้รับการยกเว้น (นโยบายฉบบันี Ñไม่บงัคบัใช้ในสถานการณ์ดงัต่อไปนี Ñ) 

• หลกัทรัพย์ซึ@งได้มาจาก Right Offering 

• หลกัทรัพย์ซึ@งได้มาจากการจ่ายหุ้นปันผล 

• หุ้นซึ@งได้มาจากการใช้สิทธิตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

• หลกัทรัพย์ซึ@งได้มาโดยทางมรดก 

• หลกัทรัพย์ซึ@งได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP 

• การเปลี@ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์เนื@องมาจากธุรกรรม การยืม หรือให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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• หลกัทรัพย์ซึ@งได้มาจากการโอน / รับโอนจากการวางเป็นประกันการซื Ñอขายสญัญาซื Ñอขายล่วงหน้า (เฉพาะ
ธุรกรรมการยืม หรือให้ยืมหลกัทรัพย์)  

(ช) ข้อจํากัดอื@น ๆ ในการซื Ñอขายหลกัทรัพย์ 

- บริษัทสนบัสนุนให้บุคคลที@บริษัทกําหนด ลงทุนหลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั Ñงนี Ñไม่ควรซื Ñอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะสั Ñน หรือเป็นการเก็งกําไรในหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสั Ñน ในที@นี Ñ หมายถึง
ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า 

- บุคคลที@บริษัทกําหนดควรหลีกเลี@ยงการทําธุรกรรมดงัต่อไปนี Ñ 

• ขายชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ@งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื@อมั@นในบริษัท 

• ซื Ñอขายตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั@น) ที@มีความเกี@ยวข้องกับหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ@ง
อาจก่อให้เกิดลกัษณะการซื Ñอขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในได้ 

• ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื@อซื Ñอขายหลกัทรัพย์ (Margin Account) ซึ@งอาจถูก
บริษัทหลกัทรัพย์บงัคบัขายหลกัทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมในกรณีที@ไม่สามารถนํา
หลกัประกันมาวางเพิ@มได้ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัTน   

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที@ดี โดยยึดมั@นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื@อสตัย์ 
สจุริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและมาตรฐานที@เกี@ยวข้อง 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ

(ก) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทุกระดบั ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั@น และจรรยาบรรณ
บริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี@ยวข้องกับเรื@องการทุจริตคอร์รัปชั@น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ข) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื@อพบเห็นการกระทําที@เข้าข่ายคอร์รัปชั@นเกี@ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที@รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
1. หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที@กําหนดให้ทําหน้าที@รับผิดชอบ

เกี@ยวกับการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที@กําหนดไว้ 
2. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที@ปฏิเสธหรือแจ้งเรื@องการทุจริตคอร์รัปชั@นที@เกี@ยวข้องกับ

บริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที@ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั@น ตามที@
บริษัทกําหนดไว้ในนโยบาย 

3. ผู้ที@กระทําทุจริตคอร์รัปชั@น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทซึ@งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที@บริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี Ñ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั Ñนผิดกฎหมาย 

4. บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื@นที@ต้องปฏิบติัหน้าที@
ที@เกี@ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื@องที@ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั@นนี Ñ 

5. บริษัทมุ่งมั@นที@จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที@ยึดมั@นว่าการทุจริตคอร์รัปชั@นเป็นสิ@งที@ยอมรับไม่ได้ทั Ñง
การทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 
การแจ้งเบาะแสหรือเรื@องร้องเรียน 

บริษัทจัดให้มีช่องทางที@ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการของบริษัท ในการแจ้งเบาะแสบน
หลักการพื Ñนฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที@ดีระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ@งเป็นประโยชน์อย่างยิ@งต่อการ
พัฒนาที@ยั@งยืน ทั Ñงนี Ñ บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที@เกี@ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั@นแกล้ง   กรณีที@ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที@สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที@อาทิการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบับริษัท การฉ้อโกง ทุจริต
คอร์รัปชั@น การใช้อํานาจ/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการบกพร่องต่อหน้าที@/การประพฤติตนไม่เหมาะสม การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทําที@ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ@งแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ 
ร้องเ รียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที@ เ กี@ยวข้องได้ที@   เ ว็ปไซต์ของบริษัท 
www.siamrajathanee.com หรือจดหมาย ถึง กรรมการบริษัท หรืออีเมลล์ถึงสํานกัเลขานุการบริษัท cs@siamraj.com 
 
หรือตามที@อยู่:   บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

         เลขที@ 329 หมู่ที@ 10  ถนนรถรางสายเก่า ตําบลสําโรง 
         อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ยึดมั@นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที@มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และทนัเวลา ทั Ñงข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูที@ ไม่ใช่ทางการเงิน เพื@อให้นกัลงทุนและผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  มีข้อมลูที@เชื@อถือได้และเพียงพอต่อการตดัสินใจ ผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื@อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึง ข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที@
อยู่ในช่วงเวลาที@ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษา ข้อมลูภายในให้จํากัดเฉพาะบุคคลที@
จําเป็นเท่านั Ñน 
 
6.2     จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั Ñงใจที@จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที@มีประสิทธิภาพทั Ñงในการดําเนินธุรกิจ การ
บริหารจัดการที@ดี  การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  สร้าง
ประโยชน์สูงสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที@เกี@ยวข้อง เป็นการสร้างความเชื@อมั@นและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั@งยืนร่วมกัน และเพื@อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที@ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที@
เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดย
ถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี Ñ 

(1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื@อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั Ñงทางกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และมุ่งมั@นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิ@งแวดล้อม 

(2) ปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเรื@องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที@มีมาตรฐานและมีการควบคุมที@ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่าเต็มที@
ด้วยความระมดัระวัง ด้วยข้อมลูที@เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั Ñงถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ
ข้อกําหนดที@เกี@ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(4)  ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าที@ตนได้ล่วงรู้มาเนื@องจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูที@ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที@ตามกฎหมาย 

(5) เปิดให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เกี@ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ 

(6) เปิดเผยข่าวสารข้อมลูของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

(7) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื@อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื@อนไขไม่ได้ ต้องรีบ
แจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื@อหาทางออกร่วมกัน 
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ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั@งต่างๆ ของบริษัทและของ
ผู้บงัคบับญัชาในระดบัที@สงูกว่าขึ Ñนไป กล่าวคือ 

(1) ต้องสนบัสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั@ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของบริษัท 
ซึ@งประกาศให้พนกังานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที@ด้วยความซื@อสัตย์สุจริตและเที@ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที@อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชื@อเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ร่วมงาน 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าที@ด้วยความตั Ñงใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื@อเป็น
แบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทั@วไป เพื@อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ@งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที@เกี@ยวกับกิจการใด ๆ  ที@บริษัท ไม่พึงเปิดเผย
โดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี@ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษัท จะต้องกระทําตาม
แนวทางที@ถูกต้องเหมาะสมที@ได้รับอนุญาตเท่านั Ñน และต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั Ñน 
ตลอดระยะเวลาที@เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตก
ลงจะรักษาข้อมลูอันเป็นความลบัดงักล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื@นหรือใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในเรื@องอื@นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที@ให้กับบริษัท  พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายให้แก่บริษัท ตามที@เกิดขึ Ñนจริงทุกประการ 

(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภยั
พิบติัใด ๆ เท่าที@สามารถจะทําได้อย่างเต็มที@  รวมทั Ñงไม่นําสิ@งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื@อประโยชน์ของผู้อื@นที@ไม่ได้เกี@ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั@นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั Ñงส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท 
ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที@อาจเกิดขึ Ñนในบริษัท 

(8) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด  มีความยุติธรรม  ไม่มีอคติ 

(9) ต้องพร้อมที@จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื@น 

(10) ต้องปฏิบติัตาม ตลอดจนต้องสนบัสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนกังานในบงัคบับัญชาให้ปฏิบติัตามระเบียบ วินยั 
และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์  ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ของบริษัท 
อย่างเคร่งครัด เพื@อให้การใช้เครื@องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ¥ หรือ
กฎหมายอื@น ๆ ที@เกี@ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื@อเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

เพื@อเป็นการเสริมสร้างการทํางานที@ดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี Ñ 

(1) พนกังานพึงปฏิบติังานด้วยความซื@อสัตย์สจุริต และด้วยความอุตสาหะ ขยนัหมั@นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานให้ดียิ@งขึ Ñน ทั Ñงนี Ñเพื@อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

(2) พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด 
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(3) พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื@อฟังผู้บังคับบัญชาที@สั@งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท 

(4) พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน และเอื ÑอเฟืÑอช่วยเหลือซึ@งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ@งจะ
นําไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื@นและบริษัท 

(5) พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ@งกันและกันหลีกเลี@ยงการนําข้อมูลหรือเรื@องราวของผู้อื@นทั Ñงในเรื@องเกี@ยวกับ
การปฏิบัติงาน และเรื@องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที@จะก่อให้เกิดความเสียหายทั Ñงต่อ
พนกังานและต่อบริษัท 

(6) พนักงานพึงหลีกเลี@ยงการรับของขวัญใด ๆ ที@อาจทําให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที@ในภายหน้า หาก
หลีกเลี@ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บงัคบับัญชาทราบในทนัท ี

(7) พนกังานไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที@ หรือประโยชน์จากหน้าที@การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือ
ทําธุรกิจแข่งขนักับบริษัท 

(8) พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลกูค้า คู่ค้า ด้วยความซื@อสตัย์สจุริต และด้วยความเสมอภาค 

(9) พนกังานพึงรักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 

(10) พนักงานพึงรายงานเรื@องที@ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื@อเรื@องที@รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน หรือชื@อเสียงของบริษัท 

(11) พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที@ ประหยดั มิ
ให้สิ Ñนเปลือง สญูเปล่า เสียหาย หรือเสื@อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

การดําเนินงานทีTผ่านมา 

1. บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนสําหรับลกูค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็ปไซต์ของบริษทัwww.siamrajathanee.com  
ที@ “ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจดัการเรื@องร้องเรียน  ซึ@งข้อมลูส่วนตวัของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาไว้
เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื@น 

2. บริษัทได้กําหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้แต่งตั Ñงเจ้าหน้าที@คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
เอกสารและสญัญา แบบฟอร์มต่างๆ ที@เกี@ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั Ñงของลกูค้า คู่ค้าและพนกังานเพื@อป้องกัน
ความเสี@ยงที@อาจจะเกิดขึ Ñน ในเรื@องของการรักษาข้อมูลความลบั 

  
6.3 การเปลีTยนแปลงและพัฒนาการทีTสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการใน 

 รอบปีทีTผ่านมา 

6.3.1 การดําเนินการที@ผ่านมา 

ด้านการทบทวนนโยบายการกํากับกิจการที@ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยที@ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที@ดีทุกปี  ยกเว้นของปี 2563 บริษัทนําเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาล เพื@อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื@ออนุมัติทบทวนกฎบตัรในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2564   สาเหตุที@ไม่ได้ทบทวนในปี 2563 เพราะเนื@องจากทางบริษัทเพิ@งทบทวนนโยบายดงักล่าวเมื@อเดือนกรกฎาคม 2562 
ซึ@งทางบริษัทมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
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ส่วนการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทางบริษัทมีการทบทวนทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุง
ระหว่างปีของคณะกรรมการแต่ละคณะ  บริษัทจะดําเนินการนําเสนอให้ที@ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื@อรับทราบ และ
นําเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยชุดนั Ñนๆ เพื@อให้ความเห็นชอบ  และนําเสนอให้ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื@ออนุมติั  

ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื@อบุคคลเพื@อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสําหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564  ล่วงหน้า ก่อนวนัประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าและเผยแพร่
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   เพื@อเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 
 

ด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัท  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที@ดี ของบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั Ñง ซึ@งคณะกรรมการบริษัทได้มีชี Ñแนะและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
รวมถึงการกําหนดนโยบาย และวางเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริษัทซึ@งมีการจดัขึ Ñนอย่างน้อยปี
ละ 6 ครั Ñง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทั Ñงปี  ทั Ñงนี Ñ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนโยบาย
เกี@ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ@งระบุไว้ในจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการที@ดี ว่า กรรมการบริษัทมี
หน้าที@เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ@าเสมอโดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 
75 ของการประชุมทั Ñงปีโดยในปี 2563  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั Ñง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท ทั Ñงคณะคิดเป็นร้อยละ 90.90 

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อน
การประชุมแต่ละครั Ñงอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็น อิสระ 
โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว 

เลขานุการบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที@สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ วัน 
เวลา สถานที@ และวาระการประชุม  

ในระหว่างการประชุม ประธานในที@ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที@สําคัญ อีก 
ทั Ñงสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบทั Ñงนี Ñ
เลขานุการบริษัทและที@ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกครั Ñง 

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารที@เกี@ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
ในที@ปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบบั 

ในกรณีที@มีข้อซักถามในที@ประชุมและเป็นเรื@องที@ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที@เกี@ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะ
เป็น ผู้ประสานงานและจดัส่งเอกสารการชี Ñแจงเพิ@มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที@สุด 

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเกี@ยวกับการเปลี@ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที@สําคัญ 
ตลอดจนข่าวสารความเคลื@อนไหวด้านการกํากับดูแลกิจการที@ดีอย่างสมํ@าเสมอเพื@อให้การปฏิบัติหน้าที@ในฐานะกรรมการ
สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัที@ดีและเป็นปัจจุบนั 
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7.       โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกีTยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

          ผู้บริหาร พนักงานและอืTน ๆ 

7.1 โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ     

 

 
 
 

หมายเหตุ 
 * บริษัทได้แต่งตั Ñง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
**  สายงาน Outsource 1 ครอบคลมุธุรกิจบริหารจัดการ และสายงาน Outsource 2 ครอบคลุมธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 
และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า
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7.2 ข้อมูลเกีTยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที@มีความรู้และประสบการณ์ที@หลากหลายที@เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความ
เสี@ยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์  และคณะผู้บริหาร  

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเปลี@ยนชื@อคณะกรรมการชุดย่อยชุดของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจากเดิมชื@อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”  เป็นชื@อใหม่”

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล”  และมติให้เพิ@มขอบเขตอํานาจหน้าที@ความรับผิดชอบด้าน

บรรษัทภิบาล  กับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ@ง

ในกฎบัตรมีขอบเขตอํานาจหน้าที@ความรับผิดชอบ 3 ด้าน  คือ ด้านการสรรหา  ด้านการพิจารณา

ค่าตอบแทน และด้านบรรษัทภิบาล  เพื@อสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าที@ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที@ดี มีการประสาน

และถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดบัที@เหมาะสม เพื@อสร้างความ

มั@นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ทั Ñงนี Ñ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดงันี Ñ 

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10  ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืTอ ตําแหน่ง 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
2. นายไกร วิมลเฉลา กรรมการบริษัท 
3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการบริษัท 
4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ กรรมการบริษัท 
5. นางโสภา อรุณรัตนา กรรมการบริษัท 
6. นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์ /1 กรรมการบริษัท 
7. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ กรรมการบริษัท 
8. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9. ดร.ณัฐกิตต์ ตั Ñงพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10.นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 

หมายเหตุ 
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   - ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 12 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 1/2564 เมื@อ
วนัที@13 มกราคม 2564  

- ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ที@ 1/2564  เมื@อวนัที@ 13  มกราคม 2564   มีมติอนุมตัิแต่งตั Ñง    นายณัฐพล  
                         วิมลเฉลา    เป็นกรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Ñงหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบตัิหน้าที@และ ให้ความเห็น

ด้วยความเป็นอิสระ และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที@บริหาร เพื@อให้มีการแบ่งแยก

บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน 
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7.2.2     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   
“นายไกร วิมลเฉลา หรือ นายจิรณุ กุลชนะรัตน์  หรือ นางโสภา อรุณรัตนา หรือ นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์ 

/1

   หรือ 
นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ หรือ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการสองคนลงลายมือชื@อร่วมกันและประทบัตราของบริษัท” 

ข้อมูลและรายละเอียดที@เกี@ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกีBยวกับ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีBได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเ งิน 

ผู้ทีBได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

 

หมายเหตุ 
/1

   - ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 12 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั Ñง
ที@ 1/2564 เมื@อวนัที@ 13 มกราคม 2564  

 - ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 1/2564 เมื@อวนัที@ 13 มกราคม 2564 มีมติอนุมติัแต่งตั Ñงนายณัฐพล 
วิมลเฉลา   เป็นกรรมการบริษัท 

 

7.2.3 บทบาทหน้าทีTของคณะกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั Ñง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั Ñน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที@สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการซึ@งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้  

ขอบเขตอํานาจ หน้าที@ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที@ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที@ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซื@อสตัย์สจุริต (Duty of loyalty), ความระมดัระวงั (Duty of care), มีความรับผิดชอบ (Account ability) และ
มีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั Ñงบุคคลที@มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที@กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที@เกี@ยวข้อง
กับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที@ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื@นนอกจากการออกตามวาระ 

3. พิจารณาแต่งตั Ñงกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตาม 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคบั และ/หรือระเบียบที@เกี@ยวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที@ประชุมผู้ถือหุ้น เพื@อพิจารณาแต่งตั Ñงเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ต่อไป 

4. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี@ยนแปลงชื@อกรรมการ ซึ@งมีอํานาจผูกพนับริษัทได้ 
5. แต่งตั Ñงบุคคลอื@นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื@อให้

บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที@คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ@งคณะกรรมการอาจ  ยกเลิก เพิก
ถอน เปลี@ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั Ñน ๆ ได้ 

6. พิจารณาอนุมัติการทํารายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ@งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที@รายการดังกล่าว 
จะต้องได้รับอนุมติัจากที@ประชุมผู้ถือหุ้น ทั Ñงนี Ñ ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบที@เกี@ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

7. พิจารณาอนุมติัการทํารายการที@เกี@ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที@รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที@ประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั Ñงนี Ñ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที@เกี@ยวข้องกับตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื@อเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที@จะทําเช่นนั Ñน 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที@ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

9. พิจารณาแต่งตั Ñงบุคคลที@มีคุณสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@บริหาร กรณีที@ตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที@บริหารว่างลง 
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10. มีหน้าที@กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และ
กํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที@กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื@อเพิ@มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น  และการเติบโตอย่างยั@งยืน 

11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ@าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที@เ ป็น
สาระสําคญัต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

12. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
13. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี@ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
14. พิจารณาตัดสินในเรื@องที@มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อํานาจการบริหาร 

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ@งทรัพย์สิน และรายการอื@นใดที@กฎหมายกําหนด 
15. กําหนดอํานาจและระดบัการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ  ที@เกี@ยวข้องกับงานของบริษัท ให้

คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที@เกี@ยวข้อง โดยจัดทําเป็นคู่มืออํานาจ 
ดําเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั Ñง 

16. จดัให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วนัสิ Ñนสดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือชื@อเพื@อรับรองงบการเงิน
ดงักล่าว เพื@อนําเสนอต่อที@ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื@อพิจารณาอนุมติั 

17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั Ñงผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจําปี เพื@อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั Ñง 

18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุในเรื@องสําคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบติัที@ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

19. กํากับดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรที@กําหนดไว้ 
20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบติัด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
21. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีที@เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั Ñงจัดให้มีระบบ 

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
22. จัดให้มีนโยบายเกี@ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที@เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื@อให้เชื@อมั@นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี@ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วย
ความเป็นธรรม และสนบัสนุนให้มีการสื@อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทราบและยึดถืออย่างจริงจงั 

23. กรรมการที@เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ 
ทรัพยากร การแต่งตั Ñงกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั Ñงพร้อมที@จะคดัค้านการ กระทํา
ของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอื@น ในกรณีที@มีความเห็นขดัแย้งในเรื@องที@มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม กันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย 

24. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื@อถือได้ทันเวลา 
และเท่าเทียมกัน 

25. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี@ยงที@เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ@งสามารถประเมินติดตาม และบริหารความ
เสี@ยงที@สําคญัได้ 

26. จดัให้มีเลขานุการบริษัทเพื@อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที@เกี@ยวข้อง 

27. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังาน เพื@อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 

28. จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
29. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที@สําคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อย่างสมํ@าเสมอ 
30. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
31. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี@ยวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที@ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัท 
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32. ปฏิบัติหน้าที@อื@นใดเกี@ยวกับกิจการของบริษัทตามที@ผู้ถือหุ้นมอบหมาย กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท   

รายละเอียดของกรรมการที@เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี Ñ   

 จํานวนครัGงทีTเข้า

ประชุม 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ 8 / 8 
2. นายไกร วิมลเฉลา                8 / 8 
3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         8 / 8 
4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           8 / 8 
5. นางโสภา อรุณรัตนา             8 / 8 
6. นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์ /1 7 / 8 
7. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ      7 / 8 
8. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย 8 / 8 
9. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา     8 / 8 

10. นายแพทย์ศุภชยั ปาจริยานนท์ /2               - 
  

หมายเหตุ 
/1

   - ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 12 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 
1/2564 เมื@อวนัที@ 13 มกราคม 2564  

- ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 1/2564 เมื@อวนัที@ 13 มกราคม 2564 มีมติอนุมติัแต่งตั Ñงนายณัฐพล  
วิมลเฉลา      เป็นกรรมการบริษัท 

/2      - เข้าเป็นกรรมการตามมติที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 8/2563 เมื@อวนัที@ 10 พฤศจิกายน 2563 
 

ขอบเขตอํานาจ หน้าที@ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ  สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที@อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที@

ความรับผิดชอบและตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที@ดี 
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื@นๆ ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์

ที@กําหนดไว้ 
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี Ñขาดในกรณีที@ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง  และคะแนนเสียงทั Ñงสองฝ่าย

เท่ากัน           
6. ให้ความเห็นชอบในการจดัวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
7. ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวันของฝ่ายจัดการ 

โดยแบ่งบทบาทหน้าที@กันอย่างชดัเจน       
8. กํากับดูแลให้การทําหน้าที@ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คําแนะนําช่วยเหลือการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปภายใต้กรอบอํานาจที@ได้รับจากคณะกรรมการ   
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7.3 ข้อมูลเกีTยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดังนี Ñ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเสี@ยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  มีอํานาจ หน้าที@และความรับผิดชอบ ดงันี Ñ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื@อให้มั@นใจว่า มีความถูกต้องและเชื@อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ  

โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที@รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั Ñงรายไตรมาส

และประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Ñง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื@นใดที@

รับผิดชอบเกี@ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที@เห็นว่า

จําเป็นและเป็นสิ@งสําคญั พร้อมทั Ñงนําข้อเสนอแนะเกี@ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที@สําคัญและ

จําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

ระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื@นๆ  ที@เกี@ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั Ñงบุคคลซึ@งมีความเป็นอิสระเพื@อทําหน้าที@เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั Ñงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั Ñง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท  ตามวิธีการและมาตรฐานที@ยอมรับโดยทั@วไป 

6. พิจารณารายการที@เกี@ยวโยงกัน หรือรายการที@อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื@องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วนทั Ñงนี Ñเพื@อให้มั@นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี@ยงที@เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั Ñง 

9. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ@งรายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี Ñ 

(ก) ความเห็นเกี@ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที@เชื@อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี@ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี@ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที@เกี@ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี@ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี@ยวกับรายการที@อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที@คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที@ตามกฎบัตร 

(Charter)  

(ซ) รายการอื@นที@เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั@วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที@และความรับผิดชอบที@ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดทํารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั Ñง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที@ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าที@ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัทที@เกี@ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที@เห็นว่าเกี@ยวข้องหรือจําเป็น 

12. ให้มีอํานาจว่าจ้างที@ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณี

จําเป็น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม

ทั Ñงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานที@อาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ในการจัดตั Ñง

คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั Ñง 

15. ปฏิบติังานอื@นตามที@คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@การปฏิบติังานด้านการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ  
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ

เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที@เปลี@ยนแปลงไป 
3. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที@เหมาะสมเพื@อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร โดยการกําหนดคุณสมบติัและความรู้ความชํานาญ 
4. พิจารณากําหนดคุณสมบัติของผู้ที@จะดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความ

เชี@ยวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ที@เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุทิศเวลา 
5. กรณีที@ตําแหน่งกรรมการว่างลง เนื@องจาก 

5.1  ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที@มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื@อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมติัจากที@ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

5.2  ออกเพราะเหตุอื@นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที@ มี
คุณสมบติัเหมาะเป็นกรรมการเพื@อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาแต่งตั Ñงทดแทนตําแหน่งที@ว่างลง 

6. สนบัสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื@อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
7. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที@มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื@อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั Ñงตามความเหมาะสม หรือเมื@อมีตําแหน่งว่างลง 
8. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู(Succession Plan) เพื@อ

เตรียมความพร้อมของบุคคลที@มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตําแหน่งงาน ในกรณีที@ตําแหน่งงานดงักล่าว เกษียณ 
ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที@ได้ เพื@อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื@อง พร้อม
ทั Ñงเสนอรายชื@อผู้ที@เหมาะสมที@จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตําแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื@อพิจารณา
แต่งตั Ñง  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที@การปฏิบติังานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื@อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที@ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื@นที@อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนด
หลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื@อให้เกิดผลงานตามที@คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที@ช่วยให้
งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

2. กําหนดค่าตอบแทนทั Ñงที@ เ ป็นตัวเ งินและมิใช่ตัวเงินประจําปีของกรรมการ ประธานเ จ้าหน้าที@บ ริหาร 
กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื@ออนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที@บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร
ระดบัสงู ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที@ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติั 

3. พิจารณาทบทวนกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ Ñนเงินเดือนประจําปี โบนสัประจําปีตลอดจน
ผลประโยชน์อื@นๆ ดงัต่อไปนี Ñ  
- พิจารณาภาพรวมและกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ Ñนเงินเดือนประจําปี และโบนัส

ประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื@นใดของผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานตามข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพื@อ
ความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที@คาดหวงั มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนกังานที@ช่วย
ให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

- พิจารณางบประมาณการขึ Ñนเงินเดือนประจําปี และโบนัสประจําปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื@นๆ ที@
บริษัทกําหนดให้พนกังาน 

4. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี@ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ

เป็นประจําทุกปี 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ  คณะกรรมการบริษัทฯ เพื@อ
นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะ
นําผลการประเมินดงักล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที@ความรับผิดชอบ   ของกรรมการ โดย
เชื@อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมินแผนธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื@อให้
สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที@มีความสามารถ มีคุณภาพ และศกัยภาพ ทั Ñงนี Ñให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้พิจารณาเพื@อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที@ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีเพื@อพิจารณาอนุมติั 

5.  การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
-        พิจารณา อนุมติัและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 

- พิจารณา อนุมติั และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับ ประธานเจ้าหน้าที@บริหารเป็น
ประจําทุกปี 

-           ดําเนินการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และนําผลการประเมินดงักล่าว
มาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนที@เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@การปฏิบติังานด้านบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที@ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ นโยบาย
การดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื@อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื@อพิจารณาอนุมัติ 

2. กํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารเพื@อให้เป็นไป
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที@ดีและแนวปฏิบติัที@ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

3. ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที@มีจริยธรรม กํากับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการที@ดีของบุคลากรของบริษัทฯ เพื@อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที@ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ 

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที@ดีให้มีความเหมาะสม เพื@อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5. ดําเนินการอื@นใดตามที@คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเกี@ยวเนื@องกับกการกํากับดูแลกิจการที@ดีของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริหารความเสีTยง 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@ 

1. กําหนดกรอบการบริหารความเสี@ยง(ซึ@งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี@ยง) โครงสร้างและกระบวนการบริหาร
ความเสี@ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยทุกปี  เพื@อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี@ยงมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื@อทราบ 

2. พิจารณาและอนุมัติการกําหนดระดับความเสี@ยงที@ยอมรับได้(Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื@อทราบ 

3. กํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี@ยงที@สําคัญ พร้อมทั Ñงให้คําแนะนําและให้ความเห็นใน
ผลการประเมินความเสี@ยง มาตรการจดัการความเสี@ยง และแผนจัดการความเสี@ยงที@เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื@อให้มั@นใจ
ว่ามีการบริหารจัดการความเสี@ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหาร
จดัการความเสี@ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที@ยอมรับได้  สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี@ยง 

4. กําหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี@ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี@ยง เพื@อให้มี
ประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที@เปลี@ยนแปลง 

5. ให้การสนบัสนุนเพื@อพัฒนาการบริหารความเสี@ยงและเครื@องมือสนบัสนุนการบริหารความเสี@ยงต่างๆ ในทุกระดบัทั@วทั Ñง
องค์กรอย่างต่อเนื@อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั Ñงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี@ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื@องและสมํ@าเสมอ 

6. รายงานผลการบริหารความเสี@ยงที@สําคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที@มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ@งอาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

7. รับผิดชอบต่อการอื@นใดที@คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี@ยวกับการบริหารความเสี@ยง 
8. ในการปฏิบัติหน้าที@ คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงอาจขอความเห็นจากที@ปรึกษาอิสระเมื@อพิจารณาเห็นว่ามีความ

จําเป็นและเหมาะสม  โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
9. สื@อสารแลกเปลี@ยนข้อมูล และประสานงานเกี@ยวกับความเสี@ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างสมํ@าเสมอ 
 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@ 

1. กํากับให้ฝ่ายบริหารจดัทําแผนยุทธศาสตร์ เพื@อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที@สามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั@งยืน ทั Ñงนี Ñแผนยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลมุทุกมิติของการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
ด้านการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี)  

2. พิจารณากลั@นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จากการนําเสนอโครงการลงทุนต่าง ๆ หรือการขยายกิจการ การลงทุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื@อนําเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั Ñงนี Ñในการพิจารณาโครงการงานต่าง ๆ 
ต้องมีการคํานึงถึงความเสี@ยงที@อาจจะเกิดขึ Ñนด้วย 

3. กํากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุน รวมทั Ñงรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที@เกิดขึ Ñน พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

4. ติดตาม รับทราบความคืบหน้า รวมทั Ñงติดตามและกํากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ และให้คําแนะนําให้ฝ่ายบริหาร
ดําเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั Ñงกํากับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละ
แผนอย่างชดัเจน 

5. แต่งตั Ñงที@ปรึกษาเพื@อสนบัสนุนการจดัทําและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามที@เห็นสมควร 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบ (รวมถึงเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจําปี) 
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7. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที@เกี@ยวข้องมาชี Ñแจง เพื@อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 
8. แต่งตั Ñงคณะทํางานเพื@อดําเนินการได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม 
9. ดําเนินการอื@นใดตามที@คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที@ 

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที@ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การประกอบกิจการของ
บริษัท จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสั@งใดๆ ที@คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี Ñ ให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที@ในการพิจารณากลั@นกรองเรื@องต่างๆ ที@จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื@อ
พิจารณาอนุมติั 

2. ทําหน้าที@ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที@คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงาoผล
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และจัดให้มีการ
แบ่งแยกหน้าที@ที@อาจเอื Ñอให้เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขั Ñนตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที@เกี@ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื@อป้องกันการถ่ายเท
ผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื@ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตาม
หลกัการและข้อกําหนดที@ได้รับอนุมติัแล้ว 

4. พิจารณางบประมาณประจําปีและขั Ñนตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื@อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที@ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

5. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื@อประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจารณาอนุมติัการลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ 
7. พิจารณาการทําสัญญาต่าง ๆ ที@มีผลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการรับผิดชอบให้มีข้อมูลที@

สําคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื@อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้น รวมถึง
จดัทํารายงานทางการเงินที@น่าเชื@อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที@ดีและโปร่งใส 

8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท 
9.  พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื@อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
10.  กํากับดูแลให้มีขั Ñนตอนให้ผู้ปฏิบติังานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําที@ผิดปกติ หรือการกระทําผิดกฎหมาย 

ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที@เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที@มีสาระสําคัญ จะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื@อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอนัสมควร  

11. ดําเนินการใดๆ เพื@อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที@ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

12. ดําเนินการเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื@องใด ๆ ซึ@งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที@ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Ñงถัดไป 
 

ทั Ñงนี Ñ คณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที@ตนหรือบุคคลที@อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื@นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

7.3.2 รายชืTอของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืTอ ตําแหน่ง 

1. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2.ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายแพทย์ศุภชยั ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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นายอุดมศักดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย เป็นผู้ที@มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที@จะทําหน้าที@
สอบทานความน่าเชื@อถือของงบการเงินของ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ทั Ñงนี Ñ นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชยั จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการบริษัท เทอร์ราไบท์เน็ท โซลชูั@น จํากัด (มหาชน) ทั Ñงนี Ñ รายละเอียด คุณสมบติั และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั Ñง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกีBยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีBได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีBได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดของกรรมการที@เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี Ñ 

รายชืTอ 

จํานวนครัGง 

ทีTเข้าประชุม 

ปี 2563 

1. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย /1 6 / 6 
2. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา/2 6 / 6 
3. นายแพทย์ศุภชยั ปาจริยานนท์ /1 - 

หมายเหตุ   /1 เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที@ประชุมคณะกรรมการครั Ñงที@ 8/2563 เมื@อวนัที@  10 พฤศจิกายน 2563 
      เดิมมีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ  เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ  โดย 

มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 10 พฤศจิกายน 2563  จํานวนครั Ñงที@เข้าร่วมประชุม  5 / 6 

   

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืTอ ตําแหน่ง 

1. นายไกร วิมลเฉลา                 ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์            กรรมการบริหาร 
4. นางโสภา อรุณรัตนา              กรรมการบริหาร 
5. นายณัฐพล วิมลเฉลา         กรรมการบริหาร 
6. นายวชัรพล วิมลเฉลา         กรรมการบริหาร 

 
หมายเหตุ:  นายไกร วิมลเฉลาและ นายวชัรพล วิมลเฉลา  เป็นกรรมการบริหาร แต่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร62 

  
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืTอ ตําแหน่ง 

1. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ 

2. นายไกร วิมลเฉลา                 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  

3. นายอดุมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชยั กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  / กรรมการอิสระ 
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หมายเหตุ:   เปลี@ยนชื@อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ตามมติที@ประชุมคณะกรรมการ ครั Ñงที@ 8/2563 วนัที@ 10 พฤศจิกายน 2563 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีTยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี@ยงของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายชืTอ ตําแหน่ง 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี@ยง / กรรมการอิสระ 

2. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์      

3. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ       

กรรมการบริหารความเสี@ยง 

กรรมการบริหารความเสี@ยง 
 

หมายเหตุ: แต่งตั Ñงกรรมการบริหารความเสี@ยง นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ โดยมติที@ประชุมคณะกรรมการครั Ñงที@ 
8/2563 วนัที@ 10 พฤศจิกายน 2563   เนื@องจากนายพงษ์นิมิต  ดุสิตนิตย์สกุล ได้ลาออกจาก
กรรมการบริหารความเสี@ยง โดยมีผลตั Ñงแต่วนัที@ 14 สิงหาคม 2563 

 
7.4     ข้อมูลเกีTยวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร (ตามคํานิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที@ กจ. 17/2551 เรื@อง การกําหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี@ยวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (รวมทั Ñงที@มีการแก้ไขเพิ@มเติม)) 
 

ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย  

รายชืTอผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์            ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และรักษาการผู้อํานวยการ สายงาน
กฎหมาย 

2. นายณัฐพล วิมลเฉลา         ประธานเจ้าหน้าที@ฝ่ายปฏิบติัการ 

3.นางโสภา อรุณรัตนา            ประธานเจ้าหน้าที@บัญชีและการเงิน 

4.นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ      ผู้อํานวยการ สายงาน Outsource 1  

5.นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์ /1 ผู้อํานวยการ สายงาน Outsource 2 

6. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ผู้อํานวยการ สายงานบริหารทั@วไป 

7. นายชินภทัร จาดเจริญ ผู้อํานวยการ สายงานเทคโนโลยีและพฒันาธุรกิจ 

8. นางสจิุตรา ดิษฐปาน  ผู้อํานวยการ สายงานบญัชีและการเงิน  

 
หมายเหตุ:   นางเนาวรัตน์  เชื Ñอรักษ์  ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 1 มีนาคม 2564 และให้นายณัฐพล 
วิมลเฉลา ดํารงตําแหน่งดงักล่าวแทน ตามมติที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 2/2564 เมื@อวนัที@ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ขอบเขตอํานาจ หน้าที@ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที@บริหาร  

1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพื@อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตาม  วตัถุประสงค์ 
และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที@กําหนดโดยที@ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือที@ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที@เกี@ยวข้อง และขอบเขตอํานาจซึ@งคณะกรรมการกําหนด 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั@ง มติที@ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจําปีของบริษัทที@ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนดอํานาจ การบริหารงานเพื@อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท 

5. รับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื@อกําหนด 
ภารกิจหลกั (Mission) สําหรับฝ่ายจดัการนําไปดําเนินการ 

6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื@อให้ผู้บริหารและฝ่ายจดัการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที@วางไว้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

7. มอบอํานาจหน้าที@ให้พนกังานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจกระทําการในเรื@องใดเรื@องหนึ@งหรือหลายเรื@อง ตามที@
พิจารณาเห็นสมควร 

8. มีอํานาจ หน้าที@ และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท 
9. ส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื@อเพิ@มศกัยภาพขององค์กร 
10. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ ความ

คืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ@าเสมอ 

11. อนุมัติการแต่งตั Ñงที@ปรึกษาด้านต่าง ๆ  ที@จําเป็นต่อการดําเนินงานของกิจการ และเพื@อให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

12. มีอํานาจอนุมัติการทํารายการที@เกี@ยวโยงกันที@เป็นเงื@อนไขปกติทางการค้า การใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท เช่น การจดัซื Ñอทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน ลงทุนที@สําคญัเพื@อประโยชน์ของบริษัท และการทํารายการ
อื@นเพื@อประโยชน์ของบริษัท  ซึ@งอํานาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามคู่มืออํานาจการดําเนินการอนุมัติ 

13. พิจารณาการเข้าทําสญัญาเกี@ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามคู่มืออํานาจการดําเนินการอนุมติั 
14. ปฏิบติัหน้าที@อื@น ๆ ตามที@ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
15. มีอํานาจจ้าง แต่งตั Ñง โยกย้ายบุคคลตามที@เห็นสมควร ตลอดจนการกําหนดของเขตอํานาจหน้าที@และผลตอบแทนที@

เหมาะสม และให้มีอํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที@กําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมติั 

ทั Ñงนี Ñ  ในการดําเนินการเรื@องใดที@ประธานเจ้าหน้าที@ หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที@บริหาร หรือบุคคลที@
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานที@เกี@ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทที@เกี@ยวข้อง  ประธานเจ้าหน้าที@บริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื@องดังกล่าว โดยเรื@องดงักล่าว
จะต้องเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที@ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื@ออนุมติัต่อไป ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที@เป็นเงื@อนไขปกติทางการค้าซึ@งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที@เกี@ยวข้องกําหนด 

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนทีTเป็นตัวเงิน 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้แต่งตั Ñงคณะกรรมการชุดย่อย  5  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี@ยง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

ที@ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี 2563 เมื@อวนัที@ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยจ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายครั Ñง ตามวาระการดํารงตําแหน่ง ตามเกณฑ์ดงันี Ñ 

หมายเหตุ กรรมการที@เป็นพนกังานบริษัทจะไม่ได้ค่าเบี Ñยประชุมดงักล่าว 

นอกจากนี Ñ ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 5/2563 เมื@อวันที@ 4 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที@ประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้นครั Ñงที@ 2/2563 เมื@อวนัที@ 25 สิงหาคม 2563 อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการที@ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท  

สําหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 11 ราย เป็นจํานวนทั Ñงสิ Ñน 1,155,000บาท โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี Ñ   

 

รายชืTอกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2562) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเสีTยง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

โบนัส

กรรมการ 

 

รวม 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ  120,000   40,000   160,000 
2. นายไกร วิมลเฉลา                 60,000  15,000  160,000  235,000 
3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         60,000    105,000  165,000 
4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์                   
5. นางโสภา อรุณรัตนา                     
6. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล          
7. นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์                   
8. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ            
9. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย  90,000 120,000 30,000             240,000 
10. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา      75,000 75,000 40,000             190,000 
11. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ        75,000 90,000     165,000 

รวมเป็นทั Gงสิ Gน 480,000 285,000 85,000 40,000 265,000  1,155,000 

หมายเหตุ   สําหรับปี  2562   บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารราย นายณัฐพล วิมลเฉลา  และนาย
วชัรพล วิมลเฉลา จํานวนรวม 195,000 บาท  

 

สําหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 11 ราย เป็นจํานวนทั Ñงสิ Ñน 1,695,000บาท โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี Ñ   
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รายชืTอกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน สําหรับปี 2563 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ

บรรษัทภิบาล 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเสีTยง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

โบนัส

กรรมการ 

 

รวม 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ  160,000 - - 40,000 - - 200,000 
2. นายไกร วิมลเฉลา                 105,000 - 90,000 - 220,000 - 415,000 
3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         105,000 - - - 165,000 - 270,000 
4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์            - - - - - - - 
5. นางโสภา อรุณรัตนา              - - - - - - - 
6. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล   - - - - - - - 
7. นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์            - - - - - - - 
8. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ     - - - - - - - 
9. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชัย  120,000 120,000 90,000 - - - 330,000 
10. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา      120,000 90,000 120,000 - - - 330,000 
11. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ        90,000 60,000 - - - - 105,000 

รวมเป็นทั Gงสิ Gน 700,000 270,000 300,000 40,000 385,000 - 1,695,000 

หมายเหตุ  สําหรับปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารรายนายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวัช
รพล วิมลเฉลา จํานวนรวม     165,000 บาท เนื@องด้วย นายณัฐพล วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั Ñงเป็นรอง
ประธานเจ้าหน้าที@บริหารโดยมติที@ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั Ñงที@ 3/2563 
วนัที@ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลตั Ñงแต่วันที@ 13 พฤษภาคม 2563 จึงไม่ได้รับค่าเบี Ñยประชุมเปลี@ยนมารับ
ค่าตอบแทนรายเดือน   และนายภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Ñงแต่
วันที@ 9 พฤศจิกายน 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 8/2563 เมื@อวันที@ 10 พฤศจิกายน 2563 มี
มติรับทราบ  

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารรวม 7  รายเป็นจํานวนเงินทั Ñงสิ Ñนประมาณ  38.61 ล้านบาท 
โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั  

สําหรับ ปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารรวม 9 รายเป็นจํานวนเงินทั Ñงสิ Ñนประมาณ  18,174,000 
บาท โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั   

ค่าตอบแทนทีTไม่เป็นตัวเงิน 

บริษัท ยงัไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที@ไม่เป็นตวัเงิน 

 

7.5     ข้อมูลเกีTยวกับพนักงาน 

จํานวนพนักงาน        

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนกังานจํานวนทั Ñงสิ Ñน 8,923 คน แบ่งเป็นพนกังานประจําสํานกังาน จํานวน 
269 คน และพนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลูกค้า จํานวน 8,654 คน  โดยแบ่งตามแผนก ดงันี Ñ  
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ฝ่ายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนักงานประจําสํานักงาน    

กรรมการบริหาร 2 - /1 - /2 

ผู้บริหาร 7 7 7 /2 

สายงาน Outsource 1 118 122 104 
สายงาน Outsource 2  55 54 44 
สายงาน บริหารทั@วไป 47 36 25 

สายงาน เทคโนโลยีและพฒันาธุรกิจ 18 27 25 

สายงาน บญัชีและการเงิน 72 71 64 

รวมพนักงานประจําสํานักงาน 319 317 269 

พนักงานทีTส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า  7,620 8,557 8,654 

รวม 7,939 8,874 8,923 

 
หมายเหตุ   
1. ในปี 2562 กรรมการบริหารจํานวน 2 ท่านได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ซึ@งไม่ได้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารของบริษัท และทั Ñง 2 ท่าน ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบริษัทเมื@อวนัที@ 30 เมษายน 2562  
2. ในปี 2563 กรรมการบริหาร 2 ราย ได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา และนายวัชรพล วิมลเฉลา ไม่ได้เป็นพนกังานบริษัท 

และกรรมการบริหารอีก 2 รายได้แก่ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา และนายณัฐพล วิมลเฉลา เข้ามาเป็นผู้บริหารและ
พนกังานบริษัท เมื@อวนัที@ 25 มิถุนายน 2563 และ 13 พฤษภาคม 2563 ตามลําดบั         

3. สายงาน Outsource 1 ครอบคลมุธุรกิจบริหารจัดการ และสายงาน Outsource 2 ครอบคลุมธุรกิจบริการดูแลภูมิ
ทศัน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

การเปลี@ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในส่วนพนักงานที@ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าเป็นไปตามการ
เติบโตของธุรกิจของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  

ก.   ค่าตอบแทนทีTเป็นตัวเงิน 

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 7,939 ราย เป็นจํานวนเงินทั Ñงสิ Ñนประมาณ 1,358.09 ล้าน
บาท ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 8,874 ราย เป็นจํานวนเงินทั Ñงสิ Ñนประมาณ   1,429.96 ล้าน
บาท และปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานรวม 8,923 ราย เป็นจํานวนเงินทั Ñงสิ Ñนประมาณ   1,476.52 ล้าน
บาทโดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื@น ๆ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี Ñ 

ประเภทพนักงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน  

(คน) 

จํานวน

เงิน  

(ล้าน

บาท) 

จํานวน  

(คน) 

จํานวน

เงิน  

(ล้าน

บาท) 

จํานวน  

(คน) 

จํานวน

เงิน  

(ล้าน

บาท) 

พนกังานประจําสํานกังาน 319 146.59 317 147.61 269 148.24 

พนกังานที@ส่งไปปฏิบติังานกับลูกค้า 7,620 1,211.50 8,557 1,283.25 8,654 1,328.28 

รวม 7,939 1,358.09 8,874 1,429.96 8,923 1,476.52 
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หมายเหตุ   
1. กองทุนสํารองเลี Ñยงชีพของ บริษัท จดัตั Ñงเมื@อวนัที@ 8 ตุลาคม 2561 โดยทางสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

และให้มีผลบังคบัใช้ตั Ñงแต่วนัที@ 8 ตุลาคม 2561 
2. ค่าตอบแทนงวด 6 เดือนปี 2562 นบัรวมค่าตอบแทนนายไกร วิมลเฉลา นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ระหว่างเดือน

มกราคม –เมษายน 2562 อย่างไรก็ดี ทั Ñง 2 ท่าน ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบริษัทเมื@อวนัที@ 30 เมษายน 2562 
3. ในปี 2563 กรรมการบริหาร 2 ราย ได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา และนายวชัรพล วิมลเฉลา ไม่ได้เป็นพนกังานบริษัท 

และกรรมการบริหารอีก 2 รายได้แก่ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา และนายณัฐพล วิมลเฉลา เข้ามาเป็นผู้บริหารและ
พนกังานบริษัท เมื@อวนัที@ 25 มิถุนายน 2563 และ 13 พฤษภาคม 2563 ตามลําดบั ทั Ñงนี Ñ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 
ไม่ขอรับเงินเดือนในฐานะพนกังานของบริษัท ข. ค่าตอบแทนทีTไม่เป็นตัวเงิน  บริษัท ยงัไม่มีนโยบายในการจ่าย
ค่าตอบแทนที@ไม่เป็นตัวเงิน 

7.6     ข้อมูลสําคัญอืTน ๆ 

7.6.1   ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

บริษัทแต่งตั Ñง นางโสภา อรุณรัตนา เป็นผู้ที@ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบัญชีและการเงินของ
บริษัท โดยนางโสภา อรุณรัตนา มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที@ ทจ. 39/2559 เรื@อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที@ออกใหม่ ดงันี Ñ 

1. นางโสภา อรุณรัตนา สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2. นางโสภา อรุณรัตนา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปีก่อนวนัที@ยื@นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

3. นางโสภา อรุณรัตนา มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนวันที@ยื@นคําขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นที@ออกใหม่ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. โดย 

ปี 2560 - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@การเงิน 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

ปี 2549 - 2559 ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด  

ปี 2548 - 2549 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สายงานบญัชีและการเงิน 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด  

ปี 2538-2548 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานบัญชีและการเงิน 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด  

ปี 2531–2538 ดํารงตําแหน่ง สมหุบญัชี 
บริษัท บีกริม อินดสัเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส จํากัด 

4. นางโสภา อรุณรัตนา ได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านบัญชีตามที@สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานกังาน ก.ล.ต. ดงันี Ñ  

4.1) หลกัสตูรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงินที@จดัอบรมโดยสภาวิชาชีพ บญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่าน
การอบรมหลักสูตร Orientation Course -  CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที@  1/2560 ระหว่างวันที@   
15-16 มีนาคม 2560 จํานวนชั@วโมงอบรม 14 ชั@วโมง 

4.2) ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการพฒันาความรู้ต่อเนื@องด้านบญัชีในหลักสูตร ได้แก่ 

- หลกัสตูร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที@ทํากับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล) จดัอบรมโดย 
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด เข้ารับการอบรมวันที@ 25 กันยายน 2561 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 
ชั@วโมง 
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- หลกัสตูร TFRS 9 การบญัชีเครื@องมือทางการเงิน สําหรับองค์กรที@มิใช่สถาบันการเงิน จดัอบรมโดย บริษัท 
เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด เข้ารับการอบรมวันที@ 18 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 
และวนัที@ 20 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 

- หลกัสตูร (ร่าง) TFRS 16 สญัญาเช่า จดัอบรมโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด เข้ารับการอบรม
วนัที@ 26 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 

 

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบญัชี 

บริษัทแต่งตั Ñง นางสจิุตรา ดิษฐปาน เป็นผู้ที@ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบญัชีของบริษัท 
โดยนางสจิุตรา ดิษฐปาน มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที@ ทจ. 39/2559 เรื@อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที@ออกใหม่ ดงันี Ñ 

1. นางสจิุตรา ดิษฐปาน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. นางสจิุตรา ดิษฐปาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงินของบริษัทมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปีก่อนวนัที@ยื@นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน 

3. นางสุจิตรา ดิษฐปาน มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนวันที@ยื@นคําขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นที@ออกใหม่ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. โดย 

ปี 2553 - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สายงานบญัชีและการเงิน  
บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

ปี 2548 - 2553 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานบัญชีและการเงิน  
บริษัท สยามราชธานี จํากัด  

ปี 2546 - 2547 ดํารงตําแหน่งผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จํากัด 

ปี 2541–2546 ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที@ตรวจสอบ 
กรมสรรพากร 

5. นางสุจิตรา ดิษฐปาน ได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านบัญชีตามที@สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานกังาน ก.ล.ต. ดงันี Ñ  

5.1) หลกัสตูรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงินที@จดัอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่าน
การอบรมหลักสูตร Orientation Course -  CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที@  1/2560 ระหว่างวันที@   
15-16 มีนาคม 2560 จํานวนชั@วโมงอบรม 14 ชั@วโมง 

5.2) ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการพฒันาความรู้ต่อเนื@องด้านบญัชีในหลักสูตร ได้แก่ 

-  หลกัสตูรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สําหรับธุรกิจทั@วไป รุ่นที@ 1/2561 จดัอบรมโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับการอบรมวนัที@ 27 มีนาคม 2561 จํานวนชั@วโมงอบรม 6 ชั@วโมง 

- หลกัสตูร TFRS 9 การบญัชีเครื@องมือทางการเงิน สําหรับองค์กรที@มิใช่สถาบันการเงิน จดัอบรมโดย บริษัท 
เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด เข้ารับการอบรมวันที@ 18 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 
และวนัที@ 20 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 

- หลกัสตูร (ร่าง) TFRS 16 สญัญาเช่า จดัอบรมโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด เข้ารับการอบรม
วนัที@ 26 มิถุนายน 2562 จํานวนชั@วโมงอบรม 7 ชั@วโมง 
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เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั Ñงนางสาวช่อฟ้า ฉํ@าเชิดอนนัตกูล เป็นเลขานุการบริษัท นบัตั Ñงแต่วนัที@ 26 กันยายน 
2560 โดยมีหน้าที@และความรับผิดชอบตามที@กําหนดไว้ตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที@
ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทดงันี Ñ   

(1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี Ñ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที@รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 
(3) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทํา

การ นบัแต่วนัที@บริษัทได้รับรายงานนั Ñน และบริษัท ต้องจดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที@เกี@ยวข้อง
กับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ นับแต่วันที@มีการ
จดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักล่าว  

(4) ดําเนินการอื@น ๆ ตามที@คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
(5) สนบัสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที@ดี 
(6) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื Ñองต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื@องในประเด็นที@เกี@ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบติัด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยติดตามให้ปฏิบติัตามอย่าง
ถูกต้อง และสมํ@าเสมอรวมถึงรายงานการเปลี@ยนแปลงที@มีนยัสําคัญแก่กรรมการบริษัท 

(7)   ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทที@ได้รับแต่งตั Ñงใหม่ 
(8)    ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นทั@วไปให้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท 

โดยประวัติของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกีBยวกับกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีBได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีBได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

7.6.2  นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที@ดีเพื@อให้การปฏิบติังานของส่วนงานนัก
ลงทุนสมัพนัธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติ
ของ บริษัทฯ  ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิดเผยข้อมูลเกี@ยวกับบริษัทฯ ทั Ñงข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที@ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ถือหุ้ น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์บุคคล ทั@วไปและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียม ถูกต้องครบถ้วน สมํ@าเสมอ ทันเวลา และเป็นไป
ตามที@ตลาด หลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูที@สําคัญทั Ñงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนต่อผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านกังาน 
ก.ล.ต. หนงัสือพิมพ์และข่าวประชาสัมพนัธ์เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
(และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ@าเสมอ) 

 

  นายณัฐนนท์  กฤษณรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดํารงตําแหน่งเป็นนกัลงทุนสัมพนัธ์  
  ที@อยู่  บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
  เลขที@ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า  
  ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ 10310    
  เบอร์โทรศพัท์  0-2363-9300 ต่อ 7101    
  และอีเมล์  : nattanont.k@siamraj.com 
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7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

สําหรับงวดปีบัญชีสิ Ñนสดุวนัที@ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่ บริษัทสํานักงาน 
อีวาย จํากัด ซึ@งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมจํานวน 2.31 ล้านบาทซึ@งประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
ค่าสอบบญัชีรายปี ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื@นๆ ที@เบิกตามจริง (Out-
of-pocket expense) ที@เกี@ยวข้องกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบญัชี 

สําหรับงวดปีบัญชีสิ Ñนสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2563 ที@ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทมีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด รวมจํานวน 2.45 ล้านบาท  ซึ@งประกอบด้วย ค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบบญัชีรายปี ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ  
 
 
ค่าบริการอืTน (Non-Audit Fee) 

บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการอื@น (Non-Audit Fee) ในปี 2562 ให้แก่ บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัด  
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8.       รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีTของคณะกรรมการในรอบปีทีTผ่านมา 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที@ของคณะกรรมการ 
1. กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ 
1. บรรลนุิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที@สดุให้จําคุกในความผิดเกี@ยวกับทรัพย์ที@ได้กระทําโดยทุจริต 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที@ 

5. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที@กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ มหาชนจํากัด/

รวมทั Ñงต้องไม่มีลักษณะที@แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที@จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจกรรมที@มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที@คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด(มาตร 89/3 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551) 

6. เป็นกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัทฯ 

7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที@มีความรู้ความสามารถ มีความซื@อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา

อย่างเพียงพอที@จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าที@ให้กับบริษัทฯ ได้ 

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

9. กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ อื@นได้ แต่ทั Ñงนี Ñจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าที@กรรมการบริษัท 
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทั Ñงหมดของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที@เกี@ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที@มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที@ปรึกษาที@ได้รับเงินเดือนประจําเป็นผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที@อาจมีความ

ขดัแย้ง (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั Ñง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที@เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี@น้อง และบุตร

รวมทั Ñงคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที@จะได้รับการเสนอชื@อเป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั Ñงทางตรงและทางอ้อมทั Ñงในด้านการเงินและการ

บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที@อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที@ทําให้ขาดความเป็น

อิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีควาขัดแย้งไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ@งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ@ง

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที@ยื@นขออนุญาตต่อสํานกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ@งรวมถึงการให้บริการเป็นที@ปรึกษากฎหมายหรือที@ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ@งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที@

อาจมีความขดัแย้ง ทั Ñงนี Ñในกรณีที@ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ@งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Ñนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที@ยื@นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที@ได้รับการแต่งตั Ñงขึ Ñนเพื@อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ@ง

เป็นผู้ที@เกี@ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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8. มีลกัษณะอื@นใดที@ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี@ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที@ได้รับการ

แต่งตั Ñงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั Ñงแรก ในกรณีที@จําเป็นที@จะแต่งตั Ñงกรรมการอิสระนั Ñน ให้ดํารงตําแหน่ง

ต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดงักล่าว 

 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี Ñ 
1. ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทั Ñงหมด โดยนบัรวมหุ้นของผู้ที@เกี@ยวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที@เกี@ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท 

3. ไม่เป็นลกูจ้างพนกังาน หรือที@ปรึกษาที@ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที@

เกี@ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Ñงในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั Ñงเป็น

กรรมการตรวจสอบเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสียนั Ñนจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที@และการให้ความเหน็ที@เป็นอิสระ 

5. ไม่เป็นผู้ที@เกี@ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไม่ได้รับการแต่งตั Ñงขึ Ñนเป็นตวัแทนเพื@อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ@งเป็น

ผู้ที@เกี@ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

7. สามารถปฏิบัติหน้าที@แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที@ที@ ไ ด้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั Ñงผู้ที@

เกี@ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว (ผู้ที@เกี@ยวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที@มีความสมัพนัธ์หรือเกี@ยวข้องกับบริษัทฯ 

จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าที@ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี Ñ ลูกหนี Ñ หรือผู้ที@มีความ

เกี@ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคัญ เป็นต้น) 

 
(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจํานวน 10 คน ซึ@งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
จํานวน 5 คน  โดยมี ประธานเจ้าหน้าที@บริหารเป็นผู้บริหารสงูสดุ ทั Ñงนี Ñการแต่งตั Ñงกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที@
บริหารจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื@อบุคคลที@มีคุณสมบัติเหมาะสม   โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั@นกรองสรร
หาบุคคลที@มีคุณสมบติัครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที@เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ เป้าหมายที@
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 

 
การแต่งตั Gงกรรมการ 

- การแต่งตั Ñงกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที@เกี@ยวข้องโดยจะดําเนินการ

ด้วยความโปร่งใสและชดัเจน ผู้ถือหุ้นคนหนึ@งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

- ในการเลือกตั Ñงกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย

คน ตามแต่ที@ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั Ñง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที@มี

ตามข้อ 1 ทั Ñงหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดงันั Ñนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนสียงของ

ตนในการเลือกตั Ñงกรรมการเพื@อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ@งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ 
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- บุคคลที@ได้รับคะแนนสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั Ñงเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที@จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั Ñงในครั Ñงนั Ñน ในกรณีที@บุคคลซึ@งได้รับการเลือกตั Ñงในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการที@จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Ñงในครั Ñงนั Ñน ให้ประธานที@ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี Ñขาด 

การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื@อ 
(ก)   ตาย 
(ข)   ลาออก 
(ค)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง)   ที@ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี@ (3/4) ของจํานวนผู้

ถือหุ้นซึ@งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ@งหนึ@งของจํานวนหุ้นที@ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที@มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(จ)   ศาลมีคําสั@งให้ออก 

-  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื@นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั Ñนจะมีผลนับแต่วันที@
ใบลาออกไปถึงบริษัท  กรรมการซึ@งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

- ในกรณีที@ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื@นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ@งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และ 

-  ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้นั Ñนจะเหลือน้อยกว่าสอง (u) เดือน โดยบุคคลซึ@งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที@ยังเหลืออยู่ของกรรมการที@ตนเข้ามาแทน  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี@ (x/å) ของจํานวนกรรมการที@ยงัเหลืออยู่ 

- กรรมการของบริษัทที@จะไปดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอื@น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท    ในกรณีที@พ้นจากตําแหน่งทั Ñงคณะ ให้กรรมการที@พ้นจากตําแหน่ง ยงัคงรักษาการในตําแหน่งเพื@อ
ดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที@  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั@งเป็นอย่าง
อื@น ในกรณีที@คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั@งศาล 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั Ñง  ซึ@ง
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที@ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื@อร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 
85 = ดีเยี@ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี  มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ตํ@ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
50  = ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมินดงันี Ñ 

1) คณะกรรมการบริษัททั Gงคณะ  มีหัวข้อที@ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที@ของคณะกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร  มีคะแนนเฉลี@ยร้อยละ 97%  
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี@ยม 

2) คณะกรรมการชุดย่อย  มีหัวข้อที@ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื@องมี
ความเหมาะสมทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในเรื@องการ
ปฏิบติัหน้าที@ในการประชุมให้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อย  ทั Ñง 3 คณะในภาพรวมมีคะแนนเฉลี@ยร้อยละ 97 
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3) กรรมการรายบุคคล โดยตนเอง หวัข้อที@ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ
ประชุมของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี@ยร้อยละ 95 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี@ยม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีTบริหาร  มีหัวข้อที@ใช้ในการประเมินได้แก่  ความคืบหน้าของ
แผน การวัดผลการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผน
และผลปฏิบัติทางการเงิน ด้านความสัมพนัธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก  ด้านการบริหารงานและ
ความสมัพนัธ์กับบุคลากร ด้านการสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ และคุณลกัษณะส่วนตวั  มีคะแนน
เฉลี@ยร้อยละ 94 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี@ยม 

แผนสืบทอดตําแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดเป็นนโยบายแผนสืบทอดตําแหน่งงาน   โดยกําหนดกติกาที@สําคัญในการคัดเลือก
ทายาทของตําแหน่งงาน (Candidate) อย่างชดัเจน   แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี Ñ  ระดบัที@ 1 การกรองเพื@อคัดเลือก “คนดี”  
ระดบัที@ 2 การกรองเพื@อคดัเลือกคนดีที@เป็น “คนเก่ง” และระดบัที@ 3 การมองเห็นคนดีและคนเก่งที@ “ เหมาะสม” 

ขั้นตอน 
- กำหนดตำแหน9งบริหารหลักที่ตCองการผูCสืบทอด    ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร ประธานเจ้าหน้าบญัชี

และการเงิน และผู้อํานวยการสายงานทุกสายงาน 
- กําหนดคุณสมบติัที@เหมาะสม ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และประเมินสมรรถนะที่จำเปNนสำหรับ

ตำแหน9งน้ันๆ  

- สรCางแผนพัฒนาความเปNนผูCนำสำหรับบุคคลที่เขCาข9ายเหมาะสมว9าจะเปNนผูCสืบทอดงานของแต9ละตำแหน9งงาน 

 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมจํานวน 8 ครั Ñง  เป็นการทบทวนนโยบายการกํากับกิจการที@ดี กฎ

บัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ กําหนดนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี@ยงที@อาจจะเกิดขึ Ñน กําหนด

วิสยัทศัน์ รวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน เพื@อให้ทนัต่อสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที@เปลี@ยนแปลง (โดยเฉพาะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Ñอโรคโควิด 2019) 

 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 
รายชืTอคณะกรรมการบริษัท 

 

ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ(การ

เข้าประชุม/สิทธิในการประชุม) 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี@ยง 
กรรมการอิสระ 

9 / 8 

2. นายไกร วิมลเฉลา                ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการยุทธศาสตร์ 

8 / 8 

3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการสายงานบริหารทั@วไป 

9 / 8 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี@ยง 
กรรมการ 
 

8 / 8 
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รายชืTอคณะกรรมการบริษัท 

 

ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ(การ

เข้าประชุม/สิทธิในการประชุม) 

5. นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที@การเงินและบญัชี 
กรรมการ 

8 / 8 

6. นางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์ /1 ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2   

กรรมการ 
6 / 8 

7. นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสขุ/2      ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 1 
กรรมการ 

7 / 8 

8. นายอุดมศกัดิ¥ โรจน์วิบูลย์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 

8 / 8 

9. ดร.ณัฐกิตติ¥ ตั Ñงพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 

8 / 8 

 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 

10.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ /3 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

- 

หมายเหตุ 
/1

   - ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Ñงแต่วนัที@ 12 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 1/2564 เมื@อวนัที@  
13 มกราคม 2564  

 - สาเหตุที@ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ครั Ñง เนื@องจากต้องดูแลมารดาที@โรงพยาบาล 
 - ที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 1/2564 เมื@อวันที@ 13 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั Ñงนายณัฐพล วิมลเฉลา  เป็น

กรรมการบริษัท  (เพื@อแทนนางเนาวรัตน์ เชื Ñอรักษ์) 

 /2   - สาเหตุที@ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ครั Ñง เนื@องจากติดการอบรมหลกัสูตรต่อเนื@อง 
 /3         - เข้าเป็นกรรมการตามมติที@ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Ñงที@ 8/2563 เมื@อวนัที@ 10 พฤศจิกายน 2563 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที@ ความ
รับผิดชอบที@ได้รับมอบหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที@อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที@มีขนาดใกล้เคียงกัน  เพื@อรักษากรรมการที@มีคุณสมบติัที@
ต้องการไว้ได้ และทําให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที@ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที@บริษัทฯ กําหนด โดย
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ@งทําหน้าที@ในการพิจารณากลั@นกรองกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย  เพื@อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณา  ก่อนนําเสนอต่อที@ประชุมผู้ถือหุ้นเพื@ออนุมติั 

 

ค่าเบี Gยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 

  

ตำแหน&ง ค&าตอบแทน 

ค&าเบี้ยประชุม 

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานคณะกรรมการชุดย9อย 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(4) กรรมการชุดย9อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
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ตำแหน&ง ค&าตอบแทน 

ค&าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการผูCไม9ไดCเปNนผูCบริหาร 10,000 บาท/คน/เดือน 

 

ทั้งนี้ กรรมการที่เปNนผูCบริหารจะไม9ไดCรับค9าเบี้ยประชุมและค9าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม9มีการจ9าย

ค9าตอบแทนและสิทธิประโยชน̀อ่ืน ๆ ใหCแก9คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย9อย นอกเหนือจากที่ระบุไวCขCางตCน 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนที(เป็นตวัเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี Dยประชุม ซึ(งจ่ายตามจํานวนครั Dงที(เข้าประชุม ดงันี D 
 

 
 

รายชื(อกรรมการ 

 
 

ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

สรรหาและ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยง 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ 

 

ค่าตอบแทน(ราย
เดือน)เฉพาะ

กรรมการอิสระ 

 
รวม 

1.นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี(ยง 
กรรมการอิสระ 

160,000   40,000   40,000 240,000 

2.นายไกร วิมลเฉลา                ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการยุทธศาสตร์ 

105,000  90,000  220,000   415,000 

3.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการสายงานบริหารทั(วไป 

105,000    165,000   270,000 

4.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 

        

5.นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที(การเงินและบญัชี 
กรรมการ 

        

6.นางเนาวรัตน์ เชื Dอรักษ์ ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  /1 

กรรมการ 
        

7.นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสุข ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 1 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 
กรรมการ 

        

8.นายอุดมศกัดิk โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 
 
 

120,000 120,000 90,000    40,000 370,000 
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รายชื(อกรรมการ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยง 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ 

 

ค่าตอบแทน(ราย
เดือน)เฉพาะ

กรรมการอิสระ 

 
รวม 

9.ดร.ณัฐกิตติk ตั Dงพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและ 
บรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

120,000 90,000 120,000    40,000 370,000 

10.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

      20,000 20,000 

 
หมายเหตุ    -     สําหรับปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารรายนายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวัชรพล วิมลเฉลา จํานวนรวม  165,000 บาท  เนื(องด้วยนายณัฐพล  วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั Dงเป็นผู้บริหารของ  
                          บริษัท  มีผลตั Dงแต่วนัที( 13 พฤษภาคม 2563 จึงไม่ได้รับค่าเบี Dยประชุมเปลี(ยนมารับค่าตอบแทนรายเดือนแทน 

- กรรมการลําดบัที( 6 นางเนาวรัตน์ เชื Dอรักษ์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Dงแต่วนัที( 12 มกราคม 2564 และได้แต่งตั Dงนายณัฐพล  วิมลเฉลา  เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทน มีผลตั Dงแต่วนัที( 13 มกราคม 2564  
และนางเนาวรัตน์ เชื Dอรักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  มีผลตั Dงแต่วนัที( 1 มีนาคม 2564  โดยได้แต่งตั Dงนายณัฐพล  วิมลเฉลา  แทนในตําแหน่งดงักล่าว ดงันั Dน 
นายณัฐพล  วิมลเฉลา  ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบตัิการ และ ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  โดยรับค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายปฏิบตัิการเท่านั Dน
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1.2   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี  2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารรวม 7 ราย เป็นจํานวนเงินทั Kงสิ Kนประมาณ 35,900,666.67 บาท 
และค่าตอบแทนอื(น จํานวน 911,070 บาท ประกอบด้วยกองทุนสํารองเลี Kยงชีพ ซึ(งบริษัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3-5 
ของเงินเดือน และสวสัดิการต่าง ๆ  

8.1.3  การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ที(ผ่านมาบริษัทยงัไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แต่บริษัทมีการจัดทํานโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความสําคญัในเรื(องการกํากับดูแลกิจการที(ดี โดยได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัที(เกี(ยวข้องไว้ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั Kงส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื(อสร้างความเชื(อมั(น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ในรอบปีที(ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื(อให้เกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที(ดีในแต่ละประเด็น โดย
ครอบคลุมเรื(อง การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ, การต่อต้านการแข่งขันที(ไม่เป็นธรรม, การดูแลสิ(งแวดล้อม 
สขุอนามยัและความปลอดภยัในองค์กร และการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ 

นอกจากนี Kบริษัทยงัได้ติดตามการกํากับดูแลกิจการที(ดีอีก 4 ประเด็น ดงันี K 

(1) การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที(เพื(อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท กรณีที(บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี(ยวข้องในรายการที(พิจารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที(ดูแลใน
เรื(องดงักล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทําธุรกรรมดงักล่าว 

ในปีที(ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กรณีที(อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื(องของการป้องกันการนําข้อมูลของลกูค้าไปใช้  เพื(อให้ครอบคลมุป้องกันและลดความเสี(ยง ในคู่มือฯ ทาง
บริษัทได้มีการจดัทําในเรื(องดงักล่าวเรียบร้อยแล้วตั Kงแต่ปี 2562  
(2) การใช้ข้อมลูภายในเพื(อแสวงหาผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื(อแสวงหาผลประโยชน์ เพื(อป้องกันการนําข้อมลูไปใช้เพื(อ
การซื Kอขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที(มีส่วนเกี(ยวข้องกับข้อมูลสําคัญงดการซื Kอ
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เช่น งดการซื Kอขาย 30 วนั ล่วงหน้าก่อนที(งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื Kอขายได้ภายหลังที(
ได้เผยแพร่แล้ว  1 วันทําการ รวมทั Kงงดการซื Kอขายในช่วงที(ข้อมูลสําคัญอื(นที(กรรมการและผู้บริหารล่วงรู้แต่ข้อมูลนั Kนยังไม่
เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน 

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชนั โดยได้เปิดเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
www.siamrajathanee.com ภายใต้หวัข้อการกํากับดูแลกิจการที(ดี > เอกสารการกํากับดูแลกิจการที(ดี 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที(บริษัทจัดไว้ผ่านเว็ปไซต์ของ
บริษัท อีเมลล์ และโทรศพัท์  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและทําหน้าที(
กลั(นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดงักล่าว  ซึ(งในปีที(ผ่านมาบริษัทไม่มีหรือไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสในเรื(องดงักล่าว 
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8.2   รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีLของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีLผ่านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการซึ(งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ โดยมีนายอุดมศักดิ{  โรจน์วิบูลย์ชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ณัฐกิตติ{  ตั Kงพูลสินธนา และ
นายแพทย์ศุภชยั ปาจริยานนท์  เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั Kงสิ Kน 6 ครั Kง โดย
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ จํานวน 1 ครั Kง ซึ(งมีรายละเอียดจํานวนครั Kงที(เข้าประชุม ดงันี K 
 

8.2.1  จํานวนครัPงในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชืLอกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม 

1.นายอุดมศกัดิ{ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 

6/6 

2.ดร.ณัฐกิตติ{ ตั Kงพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

6/6 

3.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ /1 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

- 

 

หมายเหตุ  - เนื(องจากได้รับการแต่งตั Kงเป็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเมื(อวนัที( 10 พฤศจิกายน 
                    2563  
 

8.2.2   ผลการปฏิบัติหน้าทีLของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบติัหน้าที(ที(สําคญั 
1.  การสอบทานงบการเงิน   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีรวมถึงรายงานทางการเงินที(
เกี(ยวข้อง ร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และให้
ความเห็นในเรื(องที(มีผลกระทบต่องบการเงิน เช่น การเปลี(ยนแปลงนโยบายบัญชีและการเงิน ด้านมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทั Kงนี Kเพื(อให้มั(นใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที(รับรองโดยทั(วไป และมี
การเปิดเผยข้อมลูที(เพียงพอ 
2.  การสอบทานรายการระหว่างกัน   สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็นการดําเนินการตามเงื(อนไขธุรกิจการค้าปกติทั(วไป และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั Kงมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
3.  การพิจารณาแต่งตั Kงผู้สอบบัญชีประจําปี   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั Kง และเสนอค่าตอบแทนให้กับ บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจําปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ได้มีโอกาสหารือเกี(ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นสําคัญได้
อย่างทนัท่วงที 
4.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี(ยง สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี(ยงของบริษัทฯ 
และดําเนินการตรวจสอบตามการระบคุวามเสี(ยงที(มี ในปี 2563 
5.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน   สอบทานการควบคุมภายในเพื(อลดความผิดพลาดหรือความเสียหายของ
ทรัพย์สินหรือข้อมูลที(สําคัญ ความเชื(อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
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การปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี(ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เพื(อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที(
ดี 
6.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดี เพื(อให้ความมั(นใจต่อผู้ถือหุ้น 
คู่ค้าและลกูค้า รวมทั Kงผู้มีส่วนได้เสียอื(นๆ ของบริษัทฯ ว่าการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกําหนด และการปฏิบติังาน
เป็นไปตามจรรยาบรรณที(พึงปฏิบติั คงไว้ซึ(งระบบการควบคุมภายในที(มีประสิทธิภาพ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดาํเนินงานในปี 2563 ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีLความ

รับผิดชอบทีLได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง ในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีทีLรับรองทัLวไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการทีLอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเพียงพอมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีLยงของบริษัทฯ ทีLเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีLเกีLยวข้องอย่างถูกต้อง
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8.3    สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีAของคณะกรรมการชุดย่อยอืAน ๆ 

8.3.1  จํานวนครัMงการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 

รายชืAอกรรมการ ตําแหน่ง คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีAยง 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการบริหาร 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์/

1 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

1.นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี(ยง 
กรรมการอิสระ 

  

2/2 

  

2.นายไกร วิมลเฉลา                ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการยุทธศาสตร์ 

6/6  11/12  

3.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการสายงานบริหารทั(วไป 

  11/12  

4.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 

 2/2 12/12  

5.นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที(การเงินและบญัชี 
กรรมการ 

  11/12  

6.นางเนาวรัตน์ เชื Zอรักษ์ /2 ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  

กรรมการ 
    

7.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข /3 ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 1 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 
กรรมการ 
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รายชืAอกรรมการ ตําแหน่ง คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีAยง 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการบริหาร 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์/

1 

(การเข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม) 

8.นายอุดมศกัดิe โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 

6/6    

9.ดร.ณัฐกิตติe ตั Zงพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

6/6    

10.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

11.นายณัฐพล วิมลเฉลา /4 ประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายปฏิบตัิการ   9/12  

12.นายวชัรพล วิมลเฉลา กรรมการบริหาร   10/12  

  

หมายเหตุ   /1     คณะกรรมการยุทธศาตร์ เพิ(งจัดตั Zงเมื(อวนัที( 10 พฤศจิกายน 2563 ยงัไม่มีการประชุม 

 /2     ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั Zงแต่วนัที( 1 มีนาคม 2564 

 /3      ได้รับการแต่งตั Zงให้เป็นกรรมการบริหารความเสี(ยง เมื(อวนัที( 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ(งช่วงเวลาที(เหลือยงัไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 

                                 /4       ได้รับการแต่งตั Zงให้เป็นกรรมการบริษัท เมื(อวนัที( 13 มกราคม 2564 และ ตําแหน่งผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2 อีก 1 ตําแหน่ง มีผลตั Zงแต่วนัที( 1 มีนาคม 2564 โดยไม่รับค่าตอบแทนใน  

                                          ตําแหน่งดงักล่าว     
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8.3.2  การปฏิบัติหน้าที?ของคณะกรรมการชุดย่อย 

-  คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 6 ครั Dง ทําหน้าที( 

ด้านพิจารณาสรรหาบุคคล ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื(อมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที(ออกตาม
วาระและกรรมการที(ลาออกก่อนครบวาระ โดยคํานึงถึง ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ประวติัการทํางาน ภาวะความ
เป็นผู้นํา  มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ตลอดจนมีทศันคติที(ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

ด้านการกําหนดค่าตอบแทน  การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที( ความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบติังาน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที(
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที(อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที(มีขนาดใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนดงักล่าว
เพียงพอที(จะสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าที(ได้อย่างบรรลเุป้าหมาย  นอกจาก
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2563 ยังได้ร่วมพิจารณาผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดับสูง และของ
พนักงาน ในภาพรวม ซึ(งผู้บริหารและพนกังานได้รับค่าตอบแทนโบนสั เฉลี(ย 3 เท่าต่อคน และในการปรับอัตราเงินเดือน
เฉลี(ยร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน ซึ(งมากกว่าในปี 2562  เนื(องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานที(เพิ(มขึ Dน  ทั Dงนี D
ขึ Dนอยู่กับผลการปฏิบติังานของรายบุคคลร่วมด้วย(Key Performance Indicator) 

ด้านบรรษัทภิบาล เนื(องจากด้านบรรษัทภิบาลเพิ(งได้รับการแต่งตั Dงเมื(อวันที( 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ(งจากเดิมชื(อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปลี(ยนชื(อใหม่เป็นคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที( ทั Dง
ด้านสรรหา ด้านกําหนดค่าตอบแทน และด้านบรรษัทภิบาล  ซึ(งด้านบรรษัทภิบาล ได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที(ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื(อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีความโปร่งใส และสร้างความเชื(อมั(นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

- คณะกรรมการบริหารความเสี?ยง 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงทั Dงองค์กรได้มีการประชุมทั Dงหมด  จํานวน 2 ครั Dง ทําหน้าที(ในการ
กําหนดนโยบาย สนบัสนุน ผลกัดนัการบริหารจดัการความเสี(ยงและความไม่แน่นอน ที(อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงความเสี(ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบติัการ(Operation) การเงิน (Financial) ความน่าเชื(อถือ 
(Reputation) และชื(อเสียงของบริษัท   โดยมีสาระสําคญัของงานที(ปฏิบติัดงันี D 

ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื?อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Dอไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ  ได้พิจารณา
ปรับแผนด้านการตลาด และปรับลดค่าใช้จ่ายเพื(อให้สามารถบริหารจดัการการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก
สถานการณ์ 

ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามแผนบริหารความต่อเนื(องทางธุรกิจ ซึ(งครอบคลุมในสถานการณ์โรค
ระบาด โดยให้ความสําคัญอย่างยิ(งในเรื(องความปลอดภัยของพนักงาน ลกูค้าและผู้เกี(ยวข้อง มีการซ้อมแผนบริหารความ
ต่อเนื(องทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับปฏิบัติงานที(บ้าน  ประกาศใช้นโยบายและแผนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ
สื(อสารกับพนกังานและผู้เกี(ยวข้องเพื(อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

คณะกรรมการบริหารความเสี?ยง มีความมุ่งมั?นที?จะให้มีการกํากับดูแลและการบริหารความเสี?ยงใน

ระดับที?เหมาะสม โดยจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้มั?นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
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รายงานการเปลี?ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที( ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที(อยู่กินด้วยกันฉันสามี

ภริยา และบุตรที(ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ(งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั Dงหมดของนิติบุคคล  ภายใน 30 วัน  ตั Dงแต่ได้รับการแต่งตั Dงเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั Dงที(มีการ
เปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการ   

 
ชื?อ – นามสกุล จํานวนที?ถือ (หุ้น) 

ก่อน IPO 

จํานวนที?ถือ (หุ้น) 

ณ 14 ตุลาคม 2563 

จํานวนที?ถือ (หุ้น) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

เพิ?ม (ลด)  

(หุ้น) 
กรรมการบริษัท     
1.นายเวทย์  นุชเจริญ  500,000 250,000 (250,000) 
2.นายไกร  วิมลเฉลา /1 33,450,000 - 33,450,000 - 
3.นางเนาวรัตน์  วิมลเฉลา /2 8,363,000 550,000 8,913,000 - 
4.นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์  2,000,000 2,648,600 648,600 
5.นายอุดมศกัดิÑ โรจน์วิบูลชัย  300,000 300,000 - 
6.ดร.ณัฐกิตติÑ  ตั Dงพูลสินธนา  500,000 500,000 - 
7.นางโสภา  อรุณรัตนา  1,000,000 1,000,000 - 
8.นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์  - - - 
9.นางเนาวรัตน์  เชื Dอรักษ์ /3  1,000,000 1,000,000 - 
10.นางสาวกัณธิมา  แจ้งวันสุข  1,000,000 1,000,000 - 
ผู้บริหาร     
1.นางสุจิตา ดิษฐปาน  50,000 50,000 - 
2.นายชินภัทร  จาดเจริญ  300,000 300,000 - 
3.นายณัฐพล วิมลเฉลา /4 8,363,000 - 8,363,000 - 
 

หมายเหตุ :     /1   กรรมการลําดบัที( 2 (นายไกร วิมลเฉลา)  เป็นผู้ถือหุ้นเดิม 

/2    กรรมการลําดบัที( 3 (นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา) เป็นผู้ถือหุ้นเดิม 
/3 กรรมการลําดบัที( 9 (นางเนาวรัตน์ เชื Dอรักษ์) ลาออกแล้ว มีผลตั Dงแต่วนัที( 13 มกราคม 2564    

                      /4   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Dง ผู้บริหารลําดบัที( 3 (นายณัฐพล วิมลเฉลา) เป็นกรรมการแทน มีผลตั Dงแต่ 
     วนัที( 13 มกราคม 2564   และเป็นผู้ถือหุ้นเดิม     

-  หุ้นของบริษัทฯ เริ(ม IPO ครั Dงแรกเมื(อวนัที( 14 ตุลาคม 2563      
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9.       การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 

9.1 การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Dงที( 2/2564 เมื(อวนัที( 23 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั Dงหมดจํานวน 
4 ท่าน (และ/หรือกรรมการตรวจสอบทั Dงหมด 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว  สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ทั Dง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

2)  การบริหารความเสี(ยง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

4)  ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้อมลู (Information & Communication) 

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้
จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที(จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั Dงมีระบบควบคุมภายในในเรื(องการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที(กรรมการหรือผู้บริหาร
นําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง และบุคคลที(เกี(ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื(น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที(เพียงพอแล้ว
เช่นกัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ(งมีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ทั Dง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ทั Dงนี D คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด 

การดําเนินการเกี?ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้แต่งตั Dงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื(อทําหน้าที(สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที(มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม
กับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ และผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั Dง เพื(อ
สอบถามผลการตรวจทานระบบควบคุมภายใน และรับทราบผลจากการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

และเพื(อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล 
จํากัด (“ไอวีแอล”) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ และทําหน้าที(ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั Dงในระดับ
องค์กร และระดับกิจกรรมซึ(งครอบคลุมกระบวนการหลักทางธุรกิจ และระบบควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั Dงที( 6/2563  เมื(อวนัที( 10 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั Dง บริษัท สอบบัญชี 
ไอ วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”) ให้ปฏิบัติหน้าที(ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั Dงแต่วันที( 1 มกราคม 2564  ซึ(งบริษัท สอบ
บัญชี ไอ วีแอล จํากัด  ได้มอบหมายให้  นางสาววัลดี สีบุญเรือง ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบติัหน้าที(ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ทั Dงนี D รายละเอียดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
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ปฏิบติังาน และการอบรมต่าง ๆ ของผู้รับผิดชอบหลกัและทีมงาน ของบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากัด ได้ระบุในเอกสาร
แนบ 3 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”)   แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าที(ดังกล่าว เนื(องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้าน
การตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลานาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 127   

รายการระหว่างกัน 
 

ก. รายการระหว่างกันกับบุคคลที?อาจมีความขัดแย้ง    

 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที?อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที?เกิดขึ Jนในปี ปี 2562 และปี 2563 

บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง ซึ(งสามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี M   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ความสัมพันธ์ 
นายเวทย์ นุชเจริญ 250,000 หุ้น 

- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
นายไกร วิมลเฉลา - ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน SO ร้อยละ 10.79 ของทุนจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของ SO สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2563 

- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
นายเกียรติ วิมลเฉลา - ไม่ได้ถือหุ้นใน SO และไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดๆ ใน SO 

- น้องชาย นายไกร วิมลเฉลา 
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา - ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน SO ร้อยละ 2.88 ของทุนจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของ SO สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2563 

- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร 
- ได้รับการแต่งตั Mงให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ สายงานบริหารทั(วไป เมื(อวนัที( 4 สิงหาคม 2563 
- คู่สมรสของนายไกร วิมลเฉลา 

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์      2,000,100 หุ้น 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี(ยง / ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  

นางโสภา อรุณรัตนา      1,000,000 หุ้น 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที(การเงิน 

นางเนาวรัตน์ เชื Mอรักษ์ /1 1,000,000 หุ้น 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้อํานวยการ สายงาน Outsource 2  / หมายเหตุ –ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื(อวันที( 12 มกราคม 2564 และลาออกจาก

ผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2 เมื(อวนัที( 28 กุมภาพนัธ์ 2564 
นางสาวกัณธิมา แจ้งวนัสุข      1,000,000 หุ้น 

- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้อํานวยการ สายงาน Outsource 1  
 

นายอุดมศกัดิn โรจน์วิบูลย์ชัย 300,000 หุ้น 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ความสัมพันธ์ 
ดร. ณัฐกิตติn ตั Mงพูลสินธนา       500,000 หุ้น 

- ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ไม่ได้ถือหุ้นใน SO 

- ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
นายชินภัทร จาดเจริญ 300,000 หุ้น 

- ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สายงานเทคโนโลยีและพฒันาธุรกิจ 
นางสุจิตรา ดิษฐปาน 50,000 หุ้น 

- ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สายงานบญัชีและการเงิน  
นายณัฐพล วิมลเฉลา - ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน SO ร้อยละ 2.70 ของทุนจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของ SO สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2563   

- ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายปฏิบัติการ เมื(อวันที( 10 พฤศจิกายน 2563 เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื(อวันที( 13 มกราคม 2564 และผู้อํานวยการสายงาน 
Outsource 2  เมื(อวนัที( 1 มีนาคม 2564 

- บุตร นายไกร และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด/3  
(“VMC”) 

- บริษัท วิมลเฉลา จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา 
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ลําดบัแรก คือ   

1.นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของ VMC ณ วันที( 29 เมษายน 2563  
2.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของ VMC ณ วันที( 29 เมษายน 2563  

บริษัท ระยองสินทรัพย์พฒันา จํากัด  
(“RSP”) 

- บริษัท ระยองสินทรัพย์พฒันา จํากัด ประกอบธุรกิจห้องพกัให้เช่า ห้องอาหารและเครื(องดื(ม 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ นางโสภา อรุณรัตนา  
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ลําดบัแรก คือ    

1.นายไกร วิมลเฉลา               ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 95.3796 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วนัที( 31 สิงหาคม 2562 
2.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา    ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 4.6198 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วนัที( 31 สิงหาคม 2562  

- มีกรรมการและผู้บริหารของ SO ถือหุ้นใน RSP 
1.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วนัที( 31 สิงหาคม 2562 
2.นางโสภา อรุณรัตนา  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วนัที( 31 สิงหาคม 2562 
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ความสัมพันธ์ 
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จํากัด  
(“ETC”) 

- บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซลัแตนท์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับกําจัดกากอุตสาหกรรม 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา  
- นายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวชัรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และนายณัฐพล วิมลเฉลา ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายปฏิบตัิการ เมื(อวนัที( 

10 พฤศจิกายน 2563 เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื(อวนัที( 13 มกราคม 2564 และผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  เมื(อวนัที( 1 มีนาคม 2564 
 

- นายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวชัรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการของบริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซลัแตนท์ จํากัด 
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5 ลําดบัแรก คือ   

1.นายไกร วิมลเฉลา                   ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 68.7 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วนัที( ÄÅ เมษายน 2563  
2.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา   ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 8.8 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วนัที( 30 เมษายน 2563  
3.นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วนัที( 30 เมษายน 2563  
4.นายพชรพล วิมลเฉลา             ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วนัที( 30 เมษายน 2563  
5.นายวัชรพล วิมลเฉลา              ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วนัที( 30 เมษายน 2563  

บริษัท กรีนพลสัออร์แกนิค จํากัด - บริษัท กรีนพลสัออร์แกนิค จํากัด ประกอบธุรกิจบริการรับกําจัดกากอุตสาหกรรม ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยทุกชนิด 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 
- นายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวชัรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัท กรีนพลสัออร์แกนิค จํากัด 

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื(อวนัที( 27 พฤศจิกายน 2562  

 

บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน)/4 - บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 1) ก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2) ธุรกิจพลกังานทางเลือก 3) ธุรกิจระบบปัÑมอุตสาหกรรม  
การประปานครหลวง - มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ณัฐกิตติn ตั Mงพูลสินธนา 
การประปาส่วนภูมิภาค - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายเวทย์ นุชเจริญ ทั Mงนี M นายเวทย์ นุชเจริญลาออกจากกรรมการในการประปาส่วนภูมิภาค ณ 17 ธันวาคม 2561 
องค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายเวทย์ นุชเจริญ ทั Mงนี M นายเวทย์ นุชเจริญลาออกจากกรรมการในองค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย ณ 17 ธันวาคม 2561 
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด 
(“BTCO”) 

- นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ซึ(งดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี(ยง / ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิท
คบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ Mงส์ จํากัด) ในสดัส่วนร้อยละ 0.70 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วนัที( 30 เมษายน 2563  

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ราย คือ  
1. นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ Mงส์ จํากัด) ในสดัส่วนร้อยละ 1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วนัที(  

 30 เมษายน 2563  
2. นายพชรพล วิมลเฉลา ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ Mงส์ จํากัด) ในสดัส่วนร้อยละ 1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วนัที(  

 30 เมษายน 2563  
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ความสัมพันธ์ 
3. นายวชัรพล วิมลเฉลา ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ Mงส์ จํากัด) ในสดัส่วนร้อยละ 1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วนัที(  

 30 เมษายน 2563  
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายเวทย์ นุชเจริญ โดยนายเวทย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เมื(อวนัที(  2 มีนาคม 2563 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด ค่าเช่า/ค่าบริการ 

• เมื(อวนัที( 1 มกราคม 2562 บริษัทได้มีการทําสญัญาเช่าและสัญญาบริการ 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั Mงแต่วันที( 1 มกราคม ถึงวันที( 30 มิถุนายน 2562 
พื Mนที(เช่ารวม 571.43 ตารางเมตร ที(ค่าเช่าและค่าบริการรวม 81,854.05 
บาทต่อเดือน หรือ 327.78 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

• เมื(อวนัที( 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีการแก้ไขสญัญาเช่า โดยมีระยะเวลา 11 
เดือน ตั Mงแต่วนัที( 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัที( 31 ธันวาคม 2562  โดยปรับ
ลดพื Mนที(เช่าคงเหลือ 390.56 ตรม. ที(ค่าเช่า 16,740.85 บาทต่อเดือน ทั Mงนี M 
ไม่มีค่าบริการตั Mงแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 

• เมื(อวนัที(  1 มกราคม 2563 บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 1 
ปี ตั Mงแต่วันที( 1 มกราคม ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2563 พื Mนที(เช่ารวม 428.89 
ตารางเมตร ที(ค่าเช่า 20,543.85 บาทต่อเดือน หรือ 47.90 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน 

  บริษัทเช่าพื Mนที(อาคารบางส่วนเพื(อใช้เป็นสโตร์และเป็นที(สําหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที(ส่วนงานบันทึกข้อมูล (Data Solution) ในเดือนมกราคม 2562 
บริษัทยังคงเช่าสํานักงานและสโตร์ แต่มีการปรับลดพื Mนที(เช่า และมีการคิดอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการอื(นที(เกี(ยวข้องทั Mงหมดใกล้เคียงกับพื Mนที(เช่าสํานักงานใน
บริเวณใกล้เคียงกัน อาทิ อาคารวิปเทล และอาคารบุษยมาส ทาวเวอร์ อยู่ระหว่าง 
300-350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท
คงเหลือการเช่าพื Mนที(เพื(อใช้เป็นสโตร์ และมีการยกเลิกสญัญาบริการกับทางบริษัท 
วิมลเฉลา จํากัด และมีการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับพื Mนที(เช่าโกดัง/สโตร์ในบริเวณ
ใกล้เคียง ที(อตัรา 53.33 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
เนื(องด้วยการแพร่ระบาดของเชื Mอไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี(ยง
ดังกล่าว และเพื(อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื Mอโรคดังกล่าว บริษัทได้กําหนด
มาตรการปรับแผนการทํางาน โดยในส่วนของพนักงานที(มาทํางานที(สํานักงาน 
บริษัทมีการเปลี(ยนแผนที(นั(งให้กระจายตัวกันออกไป โดยในเดือนเมษายน 2563 
บริษัทมีการเช่าในส่วนพื Mนที(เพิ(มขึ Mน โดยมีการเช่าพื Mนที(ในส่วนสํานักงานเพิ(มเติม 
ซึ(งอตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมยงัเป็นอัตราที(ตํ(ากว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการ
ของพื Mนที(เช่าสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน  
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
 • เมื(อวันที( 1 เมษายน 2563 บริษัทได้มีการทําบันทึกแก้ไขเพิ(มเติมสัญญา

เช่าพื Mนที(สํานักงาน รวมถึงทําสญัญาบริการ โดยมีระยะเวลา 9 เดือน ตั Mงแต่
วันที( 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยเพิ(มพื Mนที(เช่ารวมเป็น 
1,450.47 ตรม. ที(ค่าเช่าและค่าบริการรวม Äåç,éÄè.êë บาทต่อเดือน หรือ 
éèå.íÄ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  อย่างไรก็ดี เนื(องจากภาวะการแพร่
ระบาดของเชื Mอไวรัสโควิด-19 ดีขึ Mน ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 
ทางบริษัทจึงมีการทยอยยกเลิกพื Mนที(เช่าสํานักงาน คงเหลือเพียงการเช่า
พื Mนที(ในส่วนสโตร์ ที(ค่าเช่า 19,460.85 บาทต่อเดือน หรือ 46.58 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน  

• เมื(อวันที( 1 สิงหาคม éëèÄ ได้ยกเลิกการเช่าพื Mนที(ในส่วนสโตร์(บางส่วน) 
คงเหลือพื Mนที(การเช่าเพียง 74.45 ตารางเมตร ค่าเช่า 7,445 บาท หรือ 100 
บาท ต่อ ตารางเมตร  และสิ Mนสุดสญัญาเช่าในวนัที( 31 ธันวาคม 2563  

  ทั Mงนี M การเข้าทําสัญญาเช่าพื Mนที(ในปัจจุบัน เนื(องจากมีทําเลสะดวกและใกล้เคียง
กับสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ ทําให้สะดวกในการดําเนินงานต่างๆ อีกทั Mง มีการคิด
อัตราค่าเช่า และค่าบริการอื(นที(เกี(ยวข้องทั Mงหมดใกล้เคียงกับพื Mนที(เช่าสํานักงาน
ในบริเวณใกล้เคียงกัน   

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการปกติและมี
เงื(อนไขที(เหมาะสม 
 

- ค่าเช่าสํานักงาน 222,168.50 325,135 
- ค่าบริการ 48,834.90 428,329 

- ค่าเช่าค้างจ่าย 16,740.85 7,445 
- ค่าบริการค้างจ่าย - - 

   
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด รายการค่าบริการตดัต้นไม้ 

บริษัทให้บริการรับจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณลานจอดรถ (ด้านใน) 
รวมถึงนําเศษขยะ กิ(งไม้ ต้นไม้ทิ Mงนอกพื Mนที( ให้แก่บริษัท วิมลเฉลา จํากัด 

  รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Master 
Price List)  ของบริษัท ซึ(งเป็นแนวทางเดียวกันกับที(บริษัทเรียกเก็บกับลูกค้าราย
อื(น 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายได้จากการให้บริการเป็น
รายการที(สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

- รายได้ค่าบริการ 6,500 - 

- ลูกหนี Mการค้า -  - 
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท ระยองสินทรัพย์
พฒันา จํากัด 

รายการรายจ่ายค่าค่าห้องพกั  
บริษัทมีการส่งพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานตามไซต์งานลูกค้า เพื(อสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงการเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน และการเข้า
เสนองานแก่ลูกค้ารายใหม่ 

 
 
 

 รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็นเพื(อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทและเพื(อให้การให้บริการของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอัตราค่าห้องพักที(บริษัทจ่ายเป็นอตัราค่าห้องพกัปกติที(เรียก
เก็บจากลูกค้าทั(วไป 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

- รายจ่ายค่าห้องพกั 16,443.46  5,350  
- เจ้าหนี Mการค้า 2,900.00 - 

   
บริษัท ระยองสินทรัพย์
พฒันา จํากัด 

รายการค่าบริการตดัต้นไม้ 
บริษัทให้บริการรับจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่ ให้แก่บริษัท ระยองสินทรัพย์
พฒันา จํากัด 

  รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Master 
Price List)  ของบริษัท ซึ(งเป็นแนวทางเดียวกันกับที(บริษัทเรียกเก็บกับลูกค้าราย
อื(น 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายได้จากการให้บริการเป็น
รายการที(สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 

- รายได้ค่าบริการ 40,000.00 - 

- ลูกหนี Mการค้า - - 

   

  



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 134   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี 
คอนซลัแตนท์ จํากัด 

รายได้ค่าเช่าและบริการสํานักงาน 
เมื(อวันที( 28 มิถุนายน 2562 บริษัทได้มีการเข้าทําให้สัญญาเช่าและสัญญา
บริการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั Mงแต่วนัที( 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที( 30 มิถุนายน 
2565 พื Mนที(เช่ารวม 229.50 ตรม. ค่าเช่าและค่าบริการรวม 71,145 บาทต่อ
เดือน หรือ 310 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
 

  เนื(องจากพื Mนที(ในสํานักงานใหญ่มีปริมาณที(นั(งเพียงพอและพื Mนที(ให้เช่าดงักล่าว
ทางบริษัทยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาให้เช่า ดังนั Mน การใช้
ประโยชน์จากพื Mนที(ดงักล่าวเพื(อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทจึงได้ให้เช่าและมีการ
เรียกเก็บอตัราค่าเช่า และค่าบริการอื(นที(เกี(ยวข้องทั Mงหมดใกล้เคียงกับพื Mนที(เช่า
สํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน อาทิ อาคารวิปเทล และอาคารบุษยมาส ทาว
เวอร์ อยู่ระหว่าง 300-350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
รายการปกติและมีเงื(อนไขที(เหมาะสม 
 

- รายได้- ค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 568,962.50  617,568.91  
- เงินมดัจําค่าเช่าและค่าบริการ 223,892.82  223,892.82 

- ลูกหนี Mการค้า 19,509.00 29,542.70 
   

บริษัท สยามราช จํากัด 
(มหาชน) 

รายได้บริการ-จัดอบรม/บรรจุพนักงาน 
บริษัทได้ให้บริการจัดอบรม/บรรจุพนักงานในการบริการทดสอบขับรถแก่  
สยามราช จํากัด (มหาชน) 

  รายการดังกล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน 
(Master Price List)  ของบริษัท ซึ(งเป็นแนวทางเดียวกันกับที(บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอื(น 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

- รายได้บริการ-จัดอบรม/บรรจุพนักงาน 10,500.00 - 

- ลูกหนี Mการค้า - - 
  

 
 

รายได้ค่าเช่า 
บริษัทเข้าทําสัญญาและเงื(อนไขการเช่ารถยนต์ กับบริษัท สยามราช จํากัด 
(มหาชน)   

 
 
 
 
 
 

 

 รายการดังกล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน 
(Master Price List)  ของบริษัท ซึ(งเป็นแนวทางเดียวกันกับที(บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอื(น 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

- รายได้ค่าบริการ 20,000 - 

- ลูกหนี Mการค้า -   - 
   



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 135   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ 
จํากัด 
 

รายการรายได้ค่าบริการ 
ในระหว่างปี éëèé และ ปี éëèÄ บริษัทได้ให้บริการบริหารจัดการงานตรวจสอบ
และบนัทึกข้อมูลแก่บริษัท บิทคบั ออนไลน์ จํากัด  
 

  รายการดังกล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน 
(Master Price List)  ของบริษัท ซึ(งเป็นแนวทางเดียวกันกับที(บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอื(น 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  
 

- รายได้ค่าบริการ 933,075.51 - 

- ลูกหนี Mการค้า - - 
   

บริษัท สหการประมูล
จํากัด (มหาชน) 

รายการรายได้จากการจําหน่ายรถ  
บริษัทมีการส่งรถยนต์เข้าประมูลที(บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) และ
ได้รับเงินค่าจําหน่ายรถซึ(งเป็นราคาจําหน่ายรถผ่านการประมูลจากบริษัท 
สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 ที(
กรรมการของบริษัทท่านหนึ(งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท 
สหการประมูล จํากัด (มหาชน)  
 

  รายการดังกล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยหลังจากหมดสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทจะ
พิจารณาสภาพของรถเช่า หากรถเช่ามีอายุใช้งานค่อนข้างนาน บริษัทจะ
พิจารณาจําหน่ายรถดังกล่าวออกไป โดยดําเนินการผ่านวิธีการประมูล ผ่าน
บริษัทประมูลต่างๆ ซึ(งเป็นราคาประมูล  ผ่านการประมูลจากบริษัท สหการ
ประมูล จํากัด (มหาชน) 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
 
 
 

- รายได้การจําหน่ายรถ - 2,468,000 

- ลูกหนี Mการค้า - - 
   

 
 
 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 136   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
นายไกร วิมลเฉลา และ/
หรือ นางเนาวรัตน์ วิมล
เฉลา 

รายการคํ Mาประกัน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2563 นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือ 
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ซึ(งเป็น กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้คํ Mาประกัน
วงเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินในประเทศ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ เงินกู้เบิกเกินบญัชี 
ตัïวสญัญาใช้เงิน และหนังสือคํ Mาประกัน จํานวนรวม 1,853.70 ล้านบาท และ  
1,718.60 ล้านบาท การกู้ยืมดงักล่าว ดงักล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การคํ Mาประกันจากบริษัท แต่อย่างใด 
 
นอกจากนี M ในเงื(อนไขวงเงินกู้ยืม ç แห่งได้ขอให้จํานองที(ดินและสิทธิในการ
ถอนเงินจากบญัชีของนายไกร วิมลเฉลา และ/ หรือเนาวรัตน์ วิมลเฉลา เพื(อ
เป็นหลกัประกันการกู้ยืม 
 
หมายเหตุ  - ณ เดือนมีนาคม 2564  ไม่มีภาระคํ Mาประกันดงักล่าวแล้ว 
                  กับทุกสถาบนัการเงิน 

ไม่มี
ค่าตอบแทน 

ไม่มี
ค่าตอบแทน 

นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ซึ(งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และกรรมการของบริษัท ได้คํ Mาประกันวงเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินในประเทศ 

รวมถึงจํานําสิทธิเงินฝากธนาคาร รวม 200 ล้านบาท และนําโฉนดที(ดิน

ดงัต่อไปนี Mเพื(อเป็นหลกัประกันวงเงินกู้ยืม 

- ที(ดินโฉนดเลขที( 23558 เลขที( 6351 และเลขที( 6352 ตําบลมาบตาพุด 

(ห้วยโป่ง) ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

- ที(ดินโฉนดเลขที( 7 และ 548 ตําบลทบัไทร อ.โป่งนํ Mาร้อน จ.จันทบุรี  

- ที(ดินโฉนดเลขที( 16173 ตําบลบางนา อ.พระโขนง จ. กรุงเทพฯ 

- ที(ดินโฉนดเลขที( 24752 เลขที( 24753 ตําบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.

ระยอง 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท และการที(ธนาคารพาณิชย์มีเงื(อนไขให้กรรมการบริษัทคํ Mาประกันวงเงิน 

รวมถึงนําทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการมาเป็นหลกัทรัพย์คํ Mาประกันวงเงินถือ

เป็นเงื(อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ ซึ(งบริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการที( 

นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา คํ Mาประกันและนํา

หลกัทรัพย์มาคํ Mาประกันวงเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินดงักล่าว 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ส่วนของการคํ Mาประกันต่อสถาบันการเงินนั Mน บริษัทได้ขออนุมัติการปลด

ภาระการคํ Mาประกันของนายไกร วิมลเฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

จากสถาบันการเงินต่างๆ  โดยสถาบันการเงินดังกล่าวได้ให้จดหมายระบุ

การปลดการคํ Mาประกันส่วนตัวของกรรมการและผู้ถือหุ้น เมื(อบริษัทได้รับ

อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที(ออกใหม่ต่อประชาชน แต่ใน

ส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที(นํามาเป็น

หลักทรัพย์คํ Mาประกันวงเงินสินเชื(อนั Mน ยังไม่ได้รับการปลดภาระคํ Mาประกัน

จากทางสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 137   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนในการนําทรัพย์สินมาคํ Mาประกันใดๆ จาก

ทางบริษัทสําหรับวงเงินที(มีอยู่ในปัจจุบนั ทั Mงในปัจจุบนั และอนาคต 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 ส่วนที( 2.9 หน้า 138   

ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
นายเกียรติ วิมลเฉลา การจดทะเบียนสาขา 

เนื(องจากบริษัทให้บริการจัดเก็บขยะและงานดูแลสวน ให้แก่ลูกค้ารายการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีรถบริการขนขยะ โดยต้องขนขยะจากการ

ท่าเรือไปสถานที(ทิ Mงบริเวณอ่อนนุช ซึ(งเป็นสถานที(ที(การท่าเรือแห่งประเทศ

ไทยเป็นผู้ขออนุญาตให้บริษัทนําขยะไปทิ Mง โดยกฎหมายมีการกําหนดว่ารถที(

สามารถไปทิ Mงขยะในที(ดังกล่าว ต้องมีป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ดังนั Mน 

ทางบริษัทจึงใช้ที(ตั Mงสาขาดังกล่าวเลขที( 35 ซอยสมานฉันท์ ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเป็นสถานที(เพื(อดําเนินการให้

รถที(ให้การบริการกับท่าเรือมีป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

โดยนายเกียรติ วิมลเฉลามีหนังสือลงวันที( 1 มีนาคม 2553 ยินยอมให้บริษัท 

สยามราชธานี จํากัด ใช้ที(อยู่ข้างต้นในการจดทะเบียนเป็นสํานักงานสาขา

ของบริษัท สยามราชธานี จํากัด โดยไม่มีค่าตอบแทน รวมถึงผู้เช่าลงนามใน

หนังสือแก่ผู้ให้เช่า (นายเกียรติ วิมลเฉลา) รับทราบและยินยอมให้ บริษัท 

สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ใช้ที(อยู่ดังกล่าวในการจดทะเบียนเป็น

สํานักงานสาขาของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) อีกทั Mง นายเกียรติ 

มีหนังสือลงวนัที( 8 กรกฎาคม2562 ให้บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

สามารถใช้ที(ดงักล่าวเป็นสาขาได้อีกเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วนัที(  8 กรกฎาคม 

2562 เป็นต้นไป โดยไม่คิดค่าตอบแทน และหากมีผู้เช่ารายใหม่ดําเนินการ

เช่าที(อยู่ดังกล่าวกับนายเกียรติ วิมลเฉลา นายเกียรติ วิมลเฉลาในฐานะ

เจ้าของที(ตั Mงดงักล่าวจะแจ้งให้แก่ผู้เช่ารายใหม่รับทราบและยินยอม ให้บริษัท 

สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ใช้ที(อยู่ดังกล่าวในการจดทะเบียนเป็น

สํานักงานสาขาของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) นอกจากนี M บริษัท

ได้ดําเนินการติดป้ายชื(อบริษัทที(หน้าบ้านเลขที(ดงักล่าว เพื(อให้บุคคลทั(วไป

ทราบว่าเป็นที(ตั Mงสาขาของบริษัท  

ไม่มี
ค่าตอบแทน 

ไม่มี
ค่าตอบแทน 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  
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ชื?อผู้ที?เกี?ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่า (บาท)  ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 
เนื(องด้วยปริมาณรถที(มากขึ Mน ทําให้ เมื(อวันที( 16 มีนาคม 2563  นายเกียรติ 

วิมลเฉลา มีหนังสือยินยอมให้บริษัทใช้พื Mนที(ในการจอดรถเพิ(มเติม เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นับตั Mงแต่วนัที( 16 มีนาคม 2563 ถึงวนัที( 15 มีนาคม 2568 โดย

ไม่มีค่าตอบแทน  

 
ดร. ณัฐกิตติn ตั Mงพูลสินธนา รายได้ค่าบริการ 

บริษัทให้บริการพนักงานขับรถ 1 ท่าน แก่ดร. ณัฐกิตติn ตั Mงพูลสินธนา  

 

-   123,439.37   รายการดงักล่าวเป็นรายการที(เกิดขึ Mนตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
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ข. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

ในปี 2562 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลที(เกี(ยวข้องกัน ซึ(งการทํารายการระหว่างกันของ

บริษัท ที(เกิดขึ Lน มีความจําเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ อาทิ รายการค่าเช่าและค่าบริการ กับบริษัท วิมล

เฉลา จํากัด และรายการให้บริการต่างๆ ซึ(งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท  ซึ(งล้วนเป็นการทํารายการที( มีความ

สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทําให้บริษัท เสียประโยชน์แต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจําเป็นและ

สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

มาตรการและขั Gนตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Lงที( 3/2562 เมื(อวันที( 19 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกําหนดนโยบายและ

ขั Lนตอนการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที(เกี(ยวโยงกัน ซึ(งเป็นบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี

อํานาจควบคุม ผู้ที(จะได้รับการเสนอชื(อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ที(เกี(ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว เป็นต้น โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื(อนไขของการเข้าทํารายการ เพื(อให้เกิด

ความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคัญ รวมทั Lงได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

 ทั Lงนี L เมื(อมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั(งหรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที(เกี(ยวข้องในเรื(องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที(

เกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี(ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที(กําหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ทั Lงนี L ผู้ที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทํารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วม

หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าวได้ 

ในกรณีที(กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื(อพิจารณาและให้ความเห็นเกี(ยวกับความ

จําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั Lนๆ  

ทั Gงนี Gการทํารายการระหว่างกันทีHเป็นรายการทางการค้าทีHมีเงืHอนไขการค้าทัHวไป และการทํารายการ
ทางการค้าทีHไม่เป็นเงืHอนไขทางการค้าทัHวไป หรือธุรกรรมอืHนๆ ให้มีหลกัการดังนี G 
การทํารายการการค้าทีHมีเงืHอนไขการค้าทัHวไป 

การทํารายการที(เป็นรายการทางการค้าที(มีเงื(อนไขทั(วไป ที(เกิดขึ Lนระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที(อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กําหนดกรอบการ

ทํารายการดังกล่าว ซึ(งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็น

หลักการจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยเมื(อมีการทําธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทํา

ธุรกรรมได้โดยทําธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที(วิญeูชนพึงกระทํากับ

คู่สญัญาทั(วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที(ปราศจากอิทธิพลในการที(ตนมีสถานะเป็นกรรมการ

ผู้บริหารหรือบุคคลที(เกี(ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที(บริษัท กระทําเป็นปกติเพื(อ

ประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้า ซึ(งบริษัทที(อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท มกักระทําเพื(อสนบัสนุนธุรกิจปกติของ

บริษัทตน ซึ(งมีราคาและเงื(อนไขที(เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซึ(งรวมถึงเงื(อนไขทางการค้าดงัต่อไปนี L 

1. ราคาและเงื(อนไขที(บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั(วไป 

2. ราคาและเงื(อนไขที(บุคคลที(เกี(ยวโยงกันให้กับบุคคลทั(วไป 

3. ราคาและเงื(อนไขที(บริษัท สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัท ให้กับ

บุคคลทั(วไป 
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ทั Lงนี L เมื(อมีการทําธุรกรรมที(มีข้อตกลงทางการค้าที(เป็น Arm’s Length Basis ใด ๆ ดงักล่าวข้างต้น ฝ่ายจดัการของ

บริษัท จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ(งภายหลังจากที(ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้วจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม

ระหว่างกันดงักล่าว เพื(อรายงานต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื(อรับทราบรายการในกรณีที(คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที( กําหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดําเนินการเพื(อหาทางแก้ไขต่อไป 

การทํารายการทางการค้าทีHไม่เป็นเงืHอนไขการค้าทัHวไปหรือการทําธุรกรรมอืHนๆ 

การทํารายการทางการค้าที(ไม่เป็นเงื(อนไขการค้าทั(วไปหรือการทําธุรกรรมอื(นๆที(เกิดขึ Lนระหว่างบริษัท กับบุคคลที(

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท จะต้องเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี(ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทํารายการ

ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื(อนไขในการเข้าทํารายการนั Lนๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที(ทํากับ

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาดก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที(ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื(อพิจารณา

อนุมัติต่อไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคําสั(งหรือข้อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที(เกี(ยวข้องในเรื(องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที(เกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี(ยว

โยงกันของบริษทัหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีที(กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในกรณีที(คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ Lนบริษัทจะให้

ผู้เชี(ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื(อนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทและหรือที(ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ(งผู้ที(อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ

การทํารายการระหว่างกันดังกล่าว 

ทั Lงนี L บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที(ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว 

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปีตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

 

ค. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต  

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเลี(ยงการทํารายการที(เกี(ยวโยงกัน บริษัทอาจจะยงัคงมีการทํารายการระหว่าง

กันกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งในอนาคต โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันได้ดงันี L 

1) รายการธุรกิจปกติ: ได้แก่ รายการให้บริการบริหารจัดการ และบริการดูแลภูมิทัศน์ และรายการบริการ
รถยนต์ให้เช่า เนื(องจากรายการประเภทนี Lเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื(อนไขทาง

การค้าที(เหมาะสม ดงันั Lน บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี Lจะยงัคงเกิดขึ Lนอย่างต่อเนื(อง  

2) รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ: รายการดงักล่าวอาจเกิดขึ Lนตามความจําเป็นเพื(อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทและมีอัตราค่าบริการที(เหมาะสม ดังนั Lน บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี Lจะยังคง

เกิดขึ Lนอย่างต่อเนื(อง  

3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ รายการเช่าอาคารและบริการ เนื(องจากรายการประเภทนี L

เกิดขึ Lนตามความจําเป็นเพื(อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีอัตราค่าเช่าที(เหมาะสม ดังนั Lน 

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการประเภทนี Lจะยงัคงเกิดขึ Lนอย่างต่อเนื(อง 

4) รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: 

4.1)  รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทคาดว่าภายหลงัจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทนี Lขึ Lนอีก 
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4.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทคาดว่าภายหลงัจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด 

  หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทนี Lขึ Lนอีก 

โดยรายการระหว่างกันที(ยงัคงมีต่อไปหรืออาจเป็นรายการที(เกิดขึ Lนใหม่ในอนาคต จะมีการกําหนดนโยบายการคิด

ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื(อนไขตลาดที(เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

รวมทั Lงคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและ

ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที(เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส   

ทั Lงนี L รายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ Lนในอนาคตนั Lนคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั(ง หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดเกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี(ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามมาตรฐานการบัญชีที(

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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ส่วนทีH 3  งบการเงิน (แนบงบการเงินประจําปีสิ GนสุดวันทีH 31 ธันวาคม 2563) 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการจัดทํางบการเงิน เพื(อแสดงฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําปี 2563  ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543  และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื(อง

หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี(ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที(ออกหลกัทรัพย์ 

 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที(และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินกของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที(ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี / รายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report  ซึ(งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ Lนตามมาตรฐานการบัญชีที(รับรองโดยทั(วไป  

โดยใช้นโยบายบญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ(าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัทํางบ

การเงินของบริษัทฯ  รวมทั Lงมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื(อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หุ้นและนกัลงทุนทั(วไปอย่างโปร่งใส 

 

นอกจากนั Lน คณะกรรมการบริษัท  ได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ(งระบบการบริหารความเสี(ยง และระบบควบคุมภายในที(มี

ประสิทธิผลเพื(อให้มั(นในได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมลูทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที(จะดํารงรักษาไว้ 

ซึ(งทรัพย์สินของบริษัทฯ  และเพื(อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที(ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

 

ในการนี L  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Lงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ได้ทําหน้าที(

สอบทานเกี(ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี(ยวกับเรื(องนี L  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงาน

ประจําปี แบบ 56-1 One Report  ฉบบันี Lแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า  ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับที(น่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ Lนสุด  วนัที( 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะ

การเงินผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที(ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

( นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์ ) ( นายเวทย์   นุชเจริญ ) 

ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร ประธานกรรมการบริษัท 
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บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

ส่วนทีH 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1  One Report ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที( 4  หน้า 199 

 

ส่วนทีH 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปีฉบับนี Lแล้ว  ด้วยความระมดัระวัง 

บริษทัฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื(นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที(ควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากนี L บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที(สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปีได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี(ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที(ดี เพื(อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที(เป็นสาระสําคัญทั Lง

ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั Lงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที(ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ 

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที(  31 ธันวาคม 2563  ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึ(งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี(ยนแปลงที(สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั Lงการกระทําที(มิ

ชอบที(อาจมีผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี L เพื(อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั Lงหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที(บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์  และ นางโสภา อรุณรัตนา  เป็นผู้ลงลายมือชื(อกํากับเอกสารนี Lไว้ทุกหน้า

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื(อของ นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์  และ นางโสภา อรุณรัตนา  กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่

ข้อมลูที(บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

 
 

ชืHอ ตําแหน่ง ลายมือชืHอ** 

 

1. นายเวทย์   นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ………………………………………………… 

 

 

ชืHอผู้ รับมอบอํานาจ ตําแหน่ง ลายมือชืHอ 

1. นายจิรณุ   กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

 

………………………………………….…… 

2. นางโสภา   อรุณรัตนา ประธานเจ้าหน้าที(บัญชีและการเงิน ……………………………………………… 

 

  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกีHยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุม และเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 200 

1. รายละเอียดเกี=ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   

ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง /  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ 
- ประธานกรรมการบริษทั /  

31 ส.ค. 2560 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสีGยง / 26 ก.ย. 2560 
- กรรมการอิสระ  /  

31 ส.ค. 2560 
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

67 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกษตร)  
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท พาณชิยศาสตร์ และการบญัชื 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Commercial Credit Skills 
Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร โครงการสมัมนาผู้บริหาร
ธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นทีG 14/2549 
สมาคมสถาบนัการศึกษา 
การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)  

- หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCOT)  
รุ่นทีG 3/2553 สถาบนัวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- หลกัสูตรการบริหารความมัGนคงสําหรับ
ผู้บริหารระดบัสูง (สวปอ.มส.) รุ่นทีG 
9/2560 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 

  

0.08% 
(จํานวน 250,000 

หุ้น) 

ไม่ม ี 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีGยง /กรรมการ
อิสระ   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2561– ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายกระจกติด
อาคาร  

2561-– ปัจจบุนั ประธานกรรมการกําหนด
แนวทางจัดหารายได้ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 

รัฐวิสาหกิจ 

2560 – ปัจจบุนั ทีGปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

ประกันชีวิต-วินาศภัย 

2559 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหา/กรรมการ
อิสระ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ 
ยูทิลิตี ~ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาบริหารและจัดการ
ทรัพยากรนํ ~า 

2558 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริษทั 

บริษัท สยามเทคนิค
คอนกรีต จํากัด (มหาชน)  

ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  

2558 – ปัจจบุนั 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทีGปรึกษา ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
 
 

สถาบนัการเงิน 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 201 

ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง /  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสูตรผู้บริหารระด้บสูง รุ่นทีG 18/2557 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 

- หลกัสูตร Role of Chairman Program 
(RCP) รุ่น 31/2013 ของ Thai institute of 
Directors 

-  
หลกัสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่น SEC/2015สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ 
บริษัทไทย 

  2556 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายเนื ~อสตัว์/ไก่/
สุกร 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท สหการประมลู 
จํากัด (มหาชน) 

ประมลูรถ 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท  ฮินซิซึ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

ผลิตสติãกเกอร์ พิมพ์สีลงบน
แผ่นพลาสติก 

2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิå คอร์
ปอเรชัGน จาํกัด (มหาชน) 

สินเชืGอการกู้ยืม 

2560 – มิ.ย.2562 
 

กรรมการ บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสดิå 
จํากัด (มหาชน) 

สินเชืGอการกู้ยืม 

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จํากัด 
(มหาชน) 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 – 2559 
 

กรรมการ บริษัท เหมราช คลีนวอ
เตอร์ จํากัด 

จําหน่ายเคมีบําบดันํ ~า 

2559 2561 กรรมการ องค์การประปาส่วน
ภูมภิาค 

รัฐวิสาหกิจ 

2558 – 2561 กรรมการ 
 

องค์การสวนสตัว์แห่ง
ประเทศไทย 

รัฐวิสาหกิจ 

2558 – 2560 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รัฐวิสาหกิจ 

2558 – 2560 
 

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

ประกันชีวิต-วินาศภัย 

2558-2559 กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาทีGดิน 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

2558-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลาดทุน 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นายไกร วิมลเฉลา 
 
- กรรมการ  /  

30 ก.ย. 2540 
- ประธานกรรมการบริหาร /  

26 ก.ย. 2560 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  / 26 ก.ย. 2560 
- กรรมการสรรหาและบรรษทัภิ

บาล / 10 พ.ย. 2563 
(เนืGองจากบริษัทฯ ได้มีการ
เปลีGยนชืGอเรียกคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
จากเดิม คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ใหม่ คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาท เมืGอวันทีG 
10 พ.ย. 2563 ) 

- กรรมการยุทธศาตร์ / 
10 พ.ย. 2564 
 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

62 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์-เกษตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 32/2005 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 59/2005 

- หลกัสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่น 12/2005 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance 
Directors (FND) รุ่น 18/2005 

- หลกัสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2009 

- หลกัสูตร Digital Edge Fusion(DEF) 
- หลกัสูตร Advance Retail Management  

: ARM รุ่น 25/2560 
 

62.5 นับรวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสทั ~ง

ทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบริษัท 

ไกรเนาว์ พร็อพ
เพอร์ตี ~ จํากัด 

เป็นคู่สมรสของ
นางเนาวรัตน์ 

วิมลเฉลา 

2563– ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริหาร /
กรรมการสรรหาและ
บรรษทัภิบาล / กรรมการ
ยุทธศาสตร์   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
 

2560– ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริหาร /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2559– ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพ
เพอร์ตี ~ จํากัด 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2558– 2562 กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท กรีนพลสัออร์แกนิค 
จํากัด 

การบําบดัและการกําจัดของ
เสีย (จดทะเบียนเลิกบริษัท) 

2556– ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ 
พริ ~นติ ~ง จํากัด 

การพิมพ์ฉลาก 

2545– ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท อุตสาหกรรมวินลิ
เทค จํากัด 

การผลิตเม็ดพลาสติกและ
พลาสติกขั ~นต้น 

2544– ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี 
คอนซลัแตนท์ จํากัด 

การบําบดัและการกําจัดของ
เสีย 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2537– ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรี
สวรรค์ จํากัด 

โรงพยาบาล 

2532– ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท ระยองสินทรัพย์
พัฒนา จํากัด 

โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี ~ 
จํากัด 

โรงแรม 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท วิมลเฉลา จํากัด ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 
 
- กรรมการ  / 18 ม.ค. 2561 
- รองประธานกรรมการบริหาร /  

26 ก.ย. 2560 
- ผู้อํานวยการสายงานบริหาร

ทัGวไป 
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 

นางเนาวรัตน์ ตรีเจริญรัตน ์

58 - Viriya Commercial College (St.Louis) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 147/2018 
- หลกัสูตร ABC Difference . 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

53.88% 
นับรวมการถือหุ้น
ของคู่สมรสทั ~ง
ทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบริษัท 
ไกรเนาว์ พร็อพ
เพอร์ตี ~ จํากัด 

เป็นคู่สมรสของ
นายไกร วิมลเฉลา 

2563– ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายงาน
บริหารทัGวไป 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด  
(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2561– ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด  
(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560– ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
บริหาร   

บริษัท สยามราชธานี จํากัด  
(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2559– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์
ตี ~ จํากัด 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2558– 2562 กรรมการ 
 

บริษัท กรีนพลสัออร์แกนิค 
จํากัด 

การบําบดัและการกําจัดของ
เสีย (จดทะเบียนเลิกบริษัท) 

2556– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ ~น
ติ ~ง จํากัด 

การพิมพ์ฉลาก 

2545-– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท อุตสาหกรรมวินลิเทค 
จํากัด 

การผลิตเม็ดพลาสติกและ
พลาสติกขั ~นต้น 

2544– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี 
คอนซลัแตนท์ จํากัด 

การบําบดัและการกําจัดของ
เสีย 

2544– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ระยองสินทรัพย์
พัฒนา จํากัด 

โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี ~ 
จํากัด 

โรงแรม 

2553-2560 กรรมการ  
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน ์
 
- กรรมการ  / 23 มี.ค.2553 
- กรรมการบริหาร  /  

26 ก.ย. 2560 
- กรรมการบริหารความเสีGยง / 

26 ก.ย. 2560 
- ประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร /  

23 ก.พ. 2560   
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 

-นาย วิษณุ จริยเวชช์วัฒนา - 

61 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- ปริญญาโท Inter Business, West Coast 
University 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program - DAP รุ่น 141/2017 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 259/2018 

- หลกัสูตร Financial Statements for 
Directors-FSD 36/2018 
 
 

0.65% 
(จํานวน 2,000,100 

หุ้น) 

- 2563 – ปัจจบุนั รักษาการ ผู้ อํานวยการ 
สายงานกฎหมาย 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีGยง 
/ประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร  

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2544– ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ระยองสินทรัพย์
พัฒนา จํากัด 

โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บริษัท เจ สาม เค จํากัด บริการห้องพัก โรงแรม รี
สอร์ทและห้องชุด 

2552-2559 กรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2548-2551 ผู้ อํานวยการสายงาน 
Outsource 1 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2544 -2547 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นางโสภา อรุณรัตนา 
 
- กรรมการ  / 23 มี.ค.2553 
- กรรมการบริหาร /  

26 ก.ย. 2560 
- ประธานเจ้าหน้าทีGการเงิน /  

23 ก.พ. 2560   
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 

-นางโสภา ตรีเทวะวงษา - 

57 - ปริญญาตรี คณะ วทิยาการจัดการ สาขา
บญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

-  หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 141/2017 

- หลกัสูตรเตรียมความพร้อมทางบญัชีและ
การเงิน  (Orientation Course - CFO 
Focus on Financial Reporting)  รุ่นทีG 1 
/2560  

- หลกัสูตร TFRS 15 รายได้จากสญัญาทีGทํา
กับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผย
ข้อมูล)  

- รายได้จากสญัญาทีGทํากับลูกค้า(หลกัการ
และมาตรฐานการบญัชี) 

- หลกัสูตร TFRS 9 การบญัชีเครืGองมือทาง
การเงิน สําหรับองค์กรทีGมิใช่สถาบนั
การเงิน  

- หลกัสูตร (ร่าง) TFRS 16 สญัญาเชา่ 

0.33% 
(จํานวน 1,000,000 

หุ้น) 

- 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  / 
ประธานเจ้าหน้าทีGการเงิน 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บริษัท ระยองสินทรัพย์
พัฒนา จํากัด 

โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี ~ 
จํากัด 

โรงแรม 

2549-2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2548-2549 ผู้ อํานวยการ สายงาน
บญัชีและการเงิน 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2538-2548 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สาย
งานบญัชีและการเงิน 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นางเนาวรัตน์ เชื ~อรักษ์ 
 
- กรรมการ  /  

23 มี.ค. 2553 
- ผู้อํานวยการ สายงาน 

Outsource 2/  23 ก.พ. 
2560 
(มติคณะกรรมการบริษัท 
ครั ~งทีG 1/2564  
เมืGอวันทีG  13 ม.ค. 2564 
ได้ลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการบริษทั  
มติคณะกรรมการบริษัท 
ครั ~งทีG 2/2564 
เมืGอวันทีG 23 ก.พ. 64 
ได้ลาออกจากตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsource 2 ) 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-นางเนาวรัตน์ อํGากลิGน – 
 

51 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 145/2018 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion(DEF) รุ่น 

2/2560 : มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- หลกัสูตร Google Adwords 
- หลกัสูตร Digital Marketing 
- หลกัสูตร Digital Transform   

 

0.33% 
(จํานวน 1,000,000 

หุ้น) 

- 2553–ปัจจุบนั กรรมการ  
 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsource 2 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี ~ 
จํากัด 

โรงแรม 

2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2550-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2549-2550 ผู้ อํานวยการธุรกิจบริการ
รถยนต์ให้เช่า 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2546-2548 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการธุรกิจ
บริการจ้างเหมาแรงงาน 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข 
 
-  กรรมการ  / 16 ธ.ค.2559 
- ผู้อํานวยการ สายงาน 

Outsource 1 /  23 ก.พ. 
2560   

- กรรมการบริหารความเสีGยง / 
10 พ.ย.2564 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-ไมม่ี – 
 

48 - ปริญญาตรี บริหารการจัดการ
มหาวิทยาลยัเซ็นต์จอห์น 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 141 /2017 

- หลกัสูตร Advance Retail Management 
(ARM) รุ่น 26/2561 : บริษัท ซีพี 
ออลล ์จํากัด (มหาชน)      

- หลกัสูตร ABC Difference รุ่น 8/2561 : 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

0.33% 
(จํานวน 1,000,000 

หุ้น) 

- 2559–ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสีGยง 
/ ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsource 1 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560–ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsource 1  

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2556-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
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อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายอุดมศกัดิå โรจน์วิบูลย์
ชัย 

 
- กรรมการ  / 31 ส.ค. 2560 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

26 ก.ย. 2560 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  / 26 ก.ย. 2560  
- กรรมการสรรหาและบรรษทัภิ

บาล / 10 พ.ย. 2563 
(เนืGองจากบริษัทฯ ได้มีการ
เปลีGยนชืGอเรียกคณะกรรมการ
ชุดย่อย จากเดิม 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ใหม่ คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล เมืGอวันทีG 
10 พ.ย. 2563) 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-ไม่ม-ี 

65 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 131/2016 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 248/2017 

- หลกัสูตร Advanced  Audit Committee 
Program ( AACP) รุ่น 24/2016 

- หลกัสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) 
รุ่น 6/2015 
 

0.10% 
(จํานวน 300,000 

หุ้น) 

- 2563–ปัจจุบนั กรรมการ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและบรรษทัภิบาล   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560–ปัจจุบนั กรรมการ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2559–ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 

ประกันภัย 

2561–ปัจจุบนั ประธานบริษทั บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท 
โซลูชัGน จํากัด (มหาชน) 

ขายอุปกรณ์ ให้บริการติดตั ~ง
และคําปรึกษาเกีGยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์  

2560–2563 กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนา SME ตาม
แนวประชารฐั 

ดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล 

2558–2561 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิ
โก้ จํากัด 

บริษัทหลกัทรัพย์ 

2557-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคาร 

2554-2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ 
ลิสซิGง จํากัด 

ลิสซิGง 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. ดร.ณัฐกิตติå  ตั ~งพูลสินธนา 
 

- กรรมการ  / 31 ส.ค. 2560 
- กรรมการตรวจสอบ /  

26 ก.ย. 2560  
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  / 26 
ก.ย. 2560  

- ประธานกรรมการสรรหาและ
บรรษทัภิบาล / 10 พ.ย. 2563 
(เนืGองจากบริษัทฯ ได้มีการ
เปลีGยนชืGอเรียกคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
จากเดิม คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ใหม่ คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาท เมืGอวันทีG 
10 พ.ย. 2563 ) 

- ประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ / 10 พ.ย. 2563 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
- นายชัยพร ตั ~งพูลสินธนา  

 

56 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
University of North Texas 

- ปริญญาโท สาขาสืGอสารการตลาด  
University of North Texas 

- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 209/2015 
 

0.17% 
(จํานวน 500,000 

หุ้น) 

- 2563–ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล / 
ประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560–ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท คาแรคเตอร์  
ช้อป แอนด์ คาเฟ่ จํากัด 

ธุรกิจบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร   
ปัจจุบนั กรรมการ การประปานครหลวง การประปา 
2549–ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่-สายงานการตลาด 
บริษัท เซน็ทรลั พัฒนา 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพืGอการค้า
ปลีก 

2538-2558 กรรมการ บริษัท ท-ีวนั แมเนจเม้นท์ 
จํากัด 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(ปัจจุบนั จดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบญัชีแล้ว) 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
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อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยา
นนท ์

 
- กรรมการ /  

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการยุทธศาสตร์ / 
10 พ.ย. 2563 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-ไม่ม-ี 

39 - ปริญญาโท Biomedical Informatics 
Oregon Health and Science University 

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Standford’sn Graduate School of 
Business 

- - 2563–ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ   

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2562–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไรส์ อินโนเวชัGน ฮับ 
จํากัด 

กิจกรรมให้คําปรึกษาด้าน
การบริหารจัดการอืGนๆ ซึGง
มิได้จัดประเภทไว้ในทีGอืGน 

2560–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไรส์ แอคเซล จํากัด กิจกรรมให้คําปรึกษาด้าน
การบริหารจัดการอืGนๆ ซึGง
มิได้จัดประเภทไว้ในทีGอืGน 

2560–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อะเฮด เอเชียจํากัด กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอฟเว่อร์ เทคโนโลยี 

จํากัด 
กิจกรรมคลินิกโรคทัGวไป 

2559–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท คิดดี โฮลดิ ~ง จํากัด กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ ~งทีG
ลงทุนในธูรกิจการเงินเป็น
หลกั 

2559–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เน็กซ์ เอดูเคชัGน 
จํากัด 

การศึกษาอืGนๆ ซึGงมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีGอืGน 

2556–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท คอมเมอร์ซีG เอเชีย 
จํากัด 

การจัดการประชุม 

2554–ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นายณัฐพล วิมลเฉลา 
 
-    รองประธานเจ้าหน้าทีGบริหา

13 พ.ค. 2563 
 (ได้รับการแต่งตั ~งเป็น 
ประธานเจ้าหน้าทีGฝ่าย
ปฏิบติัการ ตามมติทีGประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมืGอวันทีG 
•¶ พ.ย. ß®©™) 

- กรรมการบริษทั /  
13 ม.ค. 2564 
(ได้รับการแต่งตั ~งเป็น
กรรมการบริษทั ตามมติทีG
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมืGอวันทีG 13 ม.ค. 2564) 

- ผู้อํานวยการ สายงาน 
Outsource 2 / 23 ก.พ. 2564 
(ได้รบัการแต่งตั ~งเป็น
ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsource 2 ตามมติทีG
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมืGอวันทีG 23 ก.พ. 2564) 
 

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-ไม่ม-ี 

34 - ปริญญาตรี Physics, University of 
Manchester  

- ปริญญาโท Technology Policy Micro 
and Nanotechnology Enterprise, 
Emmanuel College,  
University of Cambridge 
 

- หลกัสูตร ABC Difference ปี 2558 : 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- หลกัสูตร Future Entrepreneurs Forum 
ปี 2558 : มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสูตร IDEA ปี 2559 : มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

- หลกัสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)  ปี 
2560 : มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- โครงการอบรมการจัดการนวัตกรรม
สําหรบัผู้ประกอบการ รุ่น 3 : 2562  ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตรผู้นําการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital CEO) รุ่นทีG 2:2562 สํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

 

2.70 
 

บุตรนายไกร และ
นางเนาวรัตน์ วิมล

เฉลา 

2563-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีGฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2563-ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีG
บริหาร  

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2562-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริการแอพพลิเคชัGน กีGยวกับ
ร้านอาหารและการสัGงอาหาร 

2560 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษัท ดีพวิชัGน เอ็มแอลโอ
เอส จํากัด 

ผลิต ซื ~อขาย ดดัแปลง 
ปรับปรุงเครืGองจักร อุปกรณ์ 
ระบบเกีGยวกับการผลิต
กระแสไฟฟ้า 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิล
เทค จํากัด 

การผลิตเม็ดพลาสติกและ
พลาสติกขั ~นต้น 

2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี 
คอนซลัแตนท์ จํากัด 

การบําบดัและการกําจัดของ
เสีย 

2559-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บริษัท โอ พี พี การ์เวียร์ 
พริ ~นติ ~ง จํากัด  

การพิมพ์ฉลาก 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นายชินภัทร จาดเจริญ 
 
- ผู้อํานวยการ สายงาน

เทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ/  
23 ก.พ. 2560  

- (ชืGอ – สกุลเดิม) 
-ไม่ม-ี 

38 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจพัฒนา
ซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

- หลกัสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini 
MBA: มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Effective Personal 
Productivity(EPP) 

- หลกัสูตร Google Adwords 
- หลกัสูตร Data Analysis 

Expression(DAX) For Power BI 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion 

Gravity(DEFG) 
 

0.10% 
(จํานวน 300,000 

หุ้น) 

- 2560–ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการ สายงาน
เทคโนโลยีและพัฒนา
ธุรกิจ 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2561-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการ สายงาน
เทคโนโลยีและพัฒนา
ธุรกิจ 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2560-2561 ผู้ อํานวยการ สายงาน 
Outsouce 3 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2553-2560 ผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจบริการ
จัดหาพนักงานบนัทึก
ข้อมูล 

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2551-2552 หัวหน้าแผนก IT บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2547-2551 เจ้าหน้าทีGบริการรถเช่า บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 
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ชื=อ-สกุล/ ตําแหน่ง/  
วันที=ได้รับแต่งตั Mง 

 

อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. นางสุจิตรา ดิษฐปาน 
 

- ผู้อํานวยการ สายงานบญัชี
และการเงิน  / วันทีG 1 ม.ค.
2553   

 
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 

นางสุจิตรา วัชรพินธุ์ 

55 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- หลกัสูตร Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 141/2017 

- หลกัสูตรเตรียมความพร้อมทางบญัชีและ
การเงิน  (Orientation Course - CFO 
Focus on Financial Reporting)  รุ่นทีG 1 
/2560  

- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่
ตาม IFRS 15 สําหรับธุรกิจทัGวไป รุ่นทีG  
1/2561  

- หลกัสูตร TFRS 9 การบญัชีเครืGองมือทาง
การเงิน สําหรับองค์กรทีGมิใช่สถาบนั
การเงิน  

- หลกัสูตร (ร่าง) TFRS 16 สญัญาเชา่ 

0.02% 
(จํานวน 50,000 

หุ้น) 

- 2553–ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการ สายงาน
บญัชีและการเงิน  

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2548-2553 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สาย
งานบญัชีและการเงิน  

บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด   

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2546-2547 ผู้จัดการบญัชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมวินลิ
เทค จํากัด 

การผลิตเม็ดพลาสติกและ
พลาสติกขั ~นต้น 

2541-2546 เจ้าหน้าทีGตรวจสอบ กรมสรรพากร จัดเก็บภาษี 
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อาย ุ
(ปี)           

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

14. นางสาวช่อฟ้า  
ฉํGาเชิดอนันตกูล 

 
- เลขานุการบริษทั/ 

26 ก.ย. 2560  
 
- (ชืGอ – สกุลเดิม) 

นางสาวอาภรณ์ ฉํGาเชิด
อนันตกูล 

45 - ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 
- CSP รุ่น 84/2017 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking  
(EMT) รุ่น 40/2018   

- หลกัสูตร การปฏิบติังานตรวจสอบสําหรบั
ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร 80 ประเด็นทุจริตทีGองค์กรต้อง
รู้เท่าทัน รุ่นทีG 2/2561 โดย สภาวิชาชีพ
บญัช ี

- การบริหารความเสีGยงแบบบูรณาการ โดย 
KNC Training Center 

- Train the traniner  
- ภาวะความเป็นผู้นํา 

- - 2560–ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
และธรุกิจให้เช่า 

2557-2559 หัวหน้าส่วนและผู้บริหาร 
กลยุทธ์และการตลาด 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สงักัดสํานักงานเขตบางนา 

สถาบนัการเงิน 

2538-2557 รองผู้จัดการธุรกิจและ
การตลาด 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสุขุมวิท 49 

สถาบนัการเงิน 

    

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  เป็นข้อมูล ณ วันทีG 24 พฤศจิกายน 2563  
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หน้าที=ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท    

 เลขานุการ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) มีหน้าทีGและความรับผิดชอบตามทีGกําหนดไว้ตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าทีGความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทดงันี ~   

(1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ~ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ทีGรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

(3) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัทีGบริษัทได้รับรายงานนั ~น และบริษทั ต้องจดัให้มีระบบการเก็บ
รักษาเอกสารหรือหลกัฐานทีGเกีGยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ นบัแต่วนัทีGมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักล่าว  

(4) ดําเนินการอืGน ๆ ตามทีGคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
(5)   สนบัสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีGดี 
(6)   ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื ~องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรืGองในประเด็นทีGเกีGยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับ

ดูแลกิจการ โดยติดตามให้ปฏิบติัตามอย่างถูกต้อง และสมํGาเสมอรวมถึงรายงานการเปลีGยนแปลงทีGมีนัยสําคญัแก่กรรมการบริษัท 
(7)   ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัททีGได้รับแต่งตั ~งใหม่ 
(8)    ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นทัGวไปให้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท 
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทที=เกี=ยวข้อง ณ  31 ธันวาคม2563  
 

 

นาย 
เวทย ์

นุชเจริญ 

นาย 
ไกร 

วิมลเฉลา 

นาง
เนาวรตัน์ 
วิมลเฉลา 

นาย 
จิรณ ุ

กุลชนะรตัน์ 

นาง 
โสภา 

อรุณรตันา 

นาง
เนาวรตัน์ 
เชื ~อรักษ์ 

นางสาว
กัณธิมา 

แจ้งวันสุข 

นาย 
อุดมศักดิå 

โรจน์วบิูลย์ชัย 

ดร. 
ณัฐกติติå 

ตั ~งพูลสินธนา 

นายแพทย์
ศุภชัย          

ปาจริยานนท์ 

นาย 
ณัฐพล 

วิมลเฉลา 

นาย 
ชินภัทร 

จาดเจริญ 

นาง 
สุจิตรา 

ดิษฐปาน 

บริษัท 
บริษัท สยามราชธาน ีจํากัด 
(มหาชน) 

C, I, VI, X I, IV, V , VII I, IV, XI I, IV, VI, XI I, IV, XI I, XI I, XI I, II, V, X I, III, V, X , 
VII 

I, III, X , VII IV, XI XI XI 

บริษัทที=เกี=ยวข้อง 

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

I 
       

     

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย XII             

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 

XII        
     

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี ~ส์ แอนด์ 
พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

I, II, X        
     

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด 
(มหาชน) 

I, II, X        
     

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

XII        
     

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

I, II, X        
     

บริษัท สหการประมูล จํากัด 
(มหาชน) 

IV 
       

     

บริษัท พี-ทรัพย์ เอน็เนอร์ยีG จํากดั I             

บริษัท  ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จํากดั I             

บริษัท ไกรเนาว ์พร็อพเพอร์ตี ~ จํากัด  I, XI I           

บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ ~นติ ~ง 
จํากดั 

 I I      
  I   

บริษัท อตุสาหกรรมวินิลเทค จํากดั  I, XI I        I   

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัล
แตนท์ จํากัด 

 
I, XI I 

     
  I   

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จํากดั  I            
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นาย 
เวทย ์

นุชเจริญ 

นาย 
ไกร 

วิมลเฉลา 

นาง
เนาวรตัน์ 
วิมลเฉลา 

นาย 
จิรณ ุ

กุลชนะรตัน์ 

นาง 
โสภา 

อรุณรตันา 

นาง
เนาวรตัน์ 
เชื ~อรักษ์ 

นางสาว
กัณธิมา 

แจ้งวันสุข 

นาย 
อุดมศักดิå 

โรจน์วบิูลย์ชัย 

ดร. 
ณัฐกติติå 

ตั ~งพูลสินธนา 

นายแพทย์
ศุภชัย          

ปาจริยานนท์ 

นาย 
ณัฐพล 

วิมลเฉลา 

นาย 
ชินภัทร 

จาดเจริญ 

นาง 
สุจิตรา 

ดิษฐปาน 

บริษัท 
บริษัท ระยองสินทรพัย์พัฒนา จํากดั  I, XI I I I         

บริษัท โรงแรมระยองซิตี ~ จํากดั  I I  I I        

บริษัท วิมลเฉลา จํากดั  I            

บริษัท เจ สาม เค จํากดั    I          

บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จํากดั 

        
  I   

บริษัท ดีพวิชัGน เอ็มแอลโอเอส จํากดั           I   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย 
จํากดั (มหาชน) 

       I 
     

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชัGน 
จํากดั (มหาชน) 

       I 
     

กองทุนพัฒนา SME ตามแนว
ประชารัฐ 

       IV 
     

บริษัท คาแรคเตอร์ ช้อป แอนด์   
คาเฟ่ จํากัด 

        
I     

การประปานครหลวง         I     

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

        
XI     

บริษัท แมคฟิว่า(ประเทศไทย) จํากดั          I    

บริษัท คอมเมอร์ซีG เอเชีย จํากดั          I    

บริษัท เน็กซ์ เอดูเคชัGน จํากัด          I    

บริษัท คิดดี โฮลดิ ~ง จํากัด          I    

บริษัท เอฟเว่อร์ เทคโนโลยี 
จํากัด 

        
 I    

บริษัท อะเฮด เอเชียจํากัด          I    

บริษัท ไรส์ แอคเซล จํากัด          I    

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป  
โฮลดิ ~งส์ จํากดั 

        
 I    
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นาย 
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วิมลเฉลา 

นาย 
จิรณ ุ

กุลชนะรตัน์ 

นาง 
โสภา 

อรุณรตันา 

นาง
เนาวรตัน์ 
เชื ~อรักษ์ 

นางสาว
กัณธิมา 

แจ้งวันสุข 

นาย 
อุดมศักดิå 

โรจน์วบิูลย์ชัย 

ดร. 
ณัฐกติติå 

ตั ~งพูลสินธนา 

นายแพทย์
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ปาจริยานนท์ 

นาย 
ณัฐพล 

วิมลเฉลา 

นาย 
ชินภัทร 

จาดเจริญ 

นาง 
สุจิตรา 

ดิษฐปาน 

บริษัท 
บริษัท อัลโต้เทค จํากัด          I    

บริษัท ไรส์ อนิโนเวชัGน จํากดั          I    

              

              

 

 

หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร  I – กรรมการบริษัท                     
 S – กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม V  – กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล X – กรรมการอิสระ 
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – กรรมการบริหารความเสีGยง XI -ผู้บริหาร 
 III – กรรมการตรวจสอบ VII –กรรมการยุทธศาสตร์  XII –อืGน อาทิ ทีGปรึกษา 
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รายละเอียดเกีOยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
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รายละเอียดเกีOยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 

- ไม่มี -



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED 
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รายละเอียดเกีOยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance) 
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รายละเอียดเกี;ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บ ริ ษั ท ไ ด้ ว่ า จ้ า ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย นอ ก  คื อ  บ ริ ษั ท  ส อ บ บัญ ชี  ไ อ  วี แ อ ล  จํ า กั ด  เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ข อง บ ริ ษัท  โ ด ย บุ ค ค ล ทีN ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ าก 

บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากัด ให้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบติั วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดงันี T 

ชื;อ-สกุล/ 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

สัดส่วน

การถือหุ้น  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา บริษัท ตําแหน่ง หน้าที;ความรับผิดชอบ 

นางสาววลัดี  

สีบุญเรือง 

Audit Partner  

55 - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั สาขาทฤษฎีบัญชี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขทีN 3829 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  

- หลกัสูตร Audit Committee 

Program (DCP) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2537 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบญัชี ไอ วี แอล จํากัด Audit Partner บริหารงาน สอบทานและ

ควบคุมงาน 

2533 - 2537 บริษัท แมนดอมคอ ร์ปอเร ชัN น 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน 

2529 – 2533  บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมทัสุ ไชยยศ 

สอบบญัชี จํากัด 

Senior assistance 

auditor 

ควบคุมและปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบบญัชี 

นางสาวองัคณา  

ไทยจรัสเสถียร 

Audit Partner 

43 - ปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามคําแหง สาขาบริหารธุรกิจ 

(การบญัชี) 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สาขาบญัชี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียน
เลขที7 9346 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2555 – ปัจจุบนั บริษัท สอบบญัชี ไอ วี แอล จํากัด Audit Partner สอบทานงานและควบคุม

ตรวจสอบบญัชี และตรวจสอบ

ภายใน 

2551 - 2555 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน 

2546 - 2551 บริษัท ไทยไทโย จํากัด ผู้จัดการแผนกบญัชี ดูแลงานด้านบัญชี 

2545 - 2546 บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด 

จํากัด 

ผู้จัดการส่วนสํานักงาน ดูแลงานด้านบัญชี และงาน

ด้านสํานักงาน 

2542 – 2544 บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากัด Senior assistance 

auditor 

ควบคุมงานและปฏิบตัิงานงาน

ตรวจสอบบญัชี 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
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ทรัพย์สินทีOใช้ในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกีOยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ 4  ทรัพย์สินทีOใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีOยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทีOใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที5  31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ที5บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื5อมราคาสะสม
เท่ากับ  197.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดงันี Q 

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1.  ที5ดินและส่วนปรับปรุง  กรรมสิทธิของบริษัท 84.70 
 

ทรัพย์สินคํ Qาประกันสินเชื5อกับ
สถาบนัการเงินบางส่วน /1 

2.  อาคารและส่วนปรับปรุง กรรมสิทธิของบริษัท 93.01 
 

ทรัพย์สินคํ Qาประกันสินเชื5อกับ
สถาบนัการเงินบางส่วน  /1 

3.  เครื5องมือและอุปกรณ์ กรรมสิทธิของบริษัท 1.08  
4.  เครื5องตกแต่งและเครื5องใช้สํานกังาน กรรมสิทธิของบริษัท 15.31  
5.  ยานพาหนะ กรรมสิทธิของบริษัท 3.15  
6.  สินทรัพย์ระหว่างติดตั Qงและก่อสร้าง กรรมสิทธิของบริษัท -  
 รวม 197.25  

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที5ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดทําประกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน(สํานักงาน) โดยวงเงินเอา
ประกันเท่ากับ 144.56 ล้านบาท และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยวงเงินเอาประกันเท่ากับ 5.00 ล้านบาท 

/1  ที5ดินและส่วนปรับปรุง และอาคารและส่วนปรับปรุง บางส่วนติดภาระจํานองเพื5อเป็นหลกัประกันสินเชื5อกับสถาบนัการเงิน ทั Qงหมด 2 
แห่ง โดยวงเงินที5ได้รับจากสถาบนัการเงินแห่งที5หนึ5ง เท่ากับ 323.00 ล้านบาท คํ Qาประกันด้วยที5ดินและส่วนปรับปรุง และอาคารและ
ส่วนปรับปรุง มูลค่ารวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 146.91 ล้านบาท และวงเงินที5ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งที5สอง เท่ากับ 
215.00 ล้านบาท คํ Qาประกันด้วยที5ดินและส่วนปรับปรุง มูลค่า ณ  31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 30.80 ล้านบาท 

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีOใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที5  
 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที5 ใ ช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเ สื5อมสะสมเท่ากับ  
2.78 ล้านบาท  

รายละเอียดสินทรัพย์เพืOอให้เช่า 

สินทรัพย์เพื5อให้เช่าของบริษัท คือ ยานพาหนะเพื5อให้เช่า โดยการให้เช่ามีทั Qงรูปแบบการเช่าระยะสั Qน และระยะยาว 
ทั Qงนี Q ณ วนัที5  31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์เพื5อให้เช่า มีมลูค่าตามสทุธิหลงัหกัค่าเสื5อมราคาสะสมเท่ากับ 0.98 ล้านบาท  

สําหรับยานพาหนะเพื5อให้เช่า บริษัทมีการทําประกันภยัยานพาหนะดังกล่าวกับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง อาทิ
เช่น บมจ.ประกันคุ้มภยั บมจ.ทิพยประกันภยั และบมจ.กรุงเทพประกันภยั เป็นต้น  
 

อสังหาริมทรัพย์เพืOอการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุนของบริษัท คือ ห้องชุดบนชั Qน 11 อาคารชุด คนัทรี5 คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และ อาคาร 
2 บริษัทสยามราชธานี จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที5  31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุน เท่ากับ  16.07 
ล้านบาท โดยอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุนดงักล่าว ปัจจุบนัติดภาระคํ Qาประกันกับสถาบนัการเงินแห่งหนึ5ง 
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เพื5อป้องกันความเสี5ยงต่ออสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุน บริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับอาคารและทรัพย์สินภายใน
อาคาร โดยมีวงเงินประกันเท่ากับ 38.95 ล้านบาท 

สัญญาสําคัญทีOเกีOยวข้องในการดําเนินธุรกิจ 

ณ วนัที5  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสญัญาที5สําคญัดงันี Q 

1.  สัญญาขอเช่าพื iนทีO  บริษัททําสญัญาเช่าพื Qนที5สํานกังาน จากบริษัทที5เกี5ยวข้องกัน โดยมีสญัญาที5สําคญัดงันี Q 

สัญญาขอเช่าพื iนทีO 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : บริษัท วิมลเฉลา จํากัด “ผู้ให้เช่า”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้เช่า”  
ชื5อสญัญา : สญัญาเช่าพื Qนที5สํานกังาน 
วนัที5ลงนาม :  1 มกราคม 2563 
พื Qนที5เช่า    417.76 ตารางเมตร1/ 
ค่าเช่า  ค่าเช่าชําระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 19,460.85 บาท (เท่ากับ  46.58 บาท/

ตรม./เดือน)2/ 
ระยะเวลา  12 เดือน (ตั Qงแต่วนัที5 1 มกราคม2563 ถึงวนัที5 31 ธันวาคม  2563)/3 

สาระสําคญัของสญัญา : - ผู้ใ ห้ เ ช่าตกลงให้ เ ช่า และผู้เ ช่าตกลง เ ช่าพื Qนที5 บาง ส่วนในอาคารขอ ง                
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด เพื5อใช้เป็นพื Qนที5เก็บของ (สโตร์) 

- ผู้เช่าตกลงว่า เมื5อครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญาแล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะ
เช่าอยู่อีกต่อไป ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น
หนงัสืออย่างน้อย 2 เดือน ก่อนที5สญัญาเช่าจะสิ Qนสดุลง และทั Qงสองฝ่ายจะต้อง
ทําสญัญาเช่ากันใหม่ 

- ผู้เช่าตกลงว่า เมื5อสัญญาเช่าสิ Qนสุดลง โดยไม่มีการต่อสัญญาเช่ากันใหม่ ผู้เช่า
จะขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที5เ ช่าทันที หากผู้เช่าไม่ย้ายออกภายใน
กําหนด ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้ายึดถือครอบครองสถานที5เช่าได้
ทนัท ี

- ในกรณีมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ Qน ทําให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถเข้าครอบครองสถานที5
เช่าได้ ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าตามอตัราที5กําหนดในสญัญา 

 หมายเหตุ:   1/  ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีการปรับลดพื Qนที5เช่าจากบริษัทที5เกี5ยวข้องกัน จาก 428.59 ตร.ม เป็น 417.76 ตร.ม. 

             j/  อตัราค่าเช่าดงักล่าว เป็นอตัราใกล้เคียงกับอตัราค่าเช่าของพื Qนที5เช่าโกดงั/สโตร์ในบริเวณใกล้เคียง ที5เท่ากับ อตัรา 53.33 บาท/
ตรม./เดือน 

             3/ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวได้ครบกําหนดอายุสัญญาและไม่มีการต่อสัญญา ทางบริษัทแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าวเรียบร้อย
แล้ว ตั Qงแต่วนัที5  31 ธันวาคม  2563 

2.  สัญญาทีOเกีOยวข้องกับธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร และธุรกิจให้เช่าและบริการ 

• สญัญาบริหารจัดการ  

สัญญาบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะสั Qน (2) สัญญาบริหารจัดการ
พนกังานขบัรถระยะยาว (3) สญัญาบริหารจดัการ Valet Parking โดยแต่ละสญัญามีรูปแบบสัญญาที5สําคญั ดงันี Q 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะสั iน 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 
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สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะสั iน 
ขอบเขตการให้บริการ  ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรเพื5อให้บริการขับรถยนต์ให้ กับผู้บริหารของ

ผู้ใช้บริการ และ/หรือขบัรถยนต์ให้กับผู้ใช้บริการ 
การชําระค่าบริการ  ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาให้บริการ : ตั Qงแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
เงื5อนไขที5สําคัญ : บริษัทตกลงให้บริการพนกังานขบัรถระยะสั Qนแก่ผู้ใช้บริการ เพื5อขบัรถผู้บริหาร หรือเพื5อ

ปฏิบติังานขบัรถให้แก่ผู้ใช้บริการ 
เงื5อนไขที5สําคญัของการให้บริการ 
- บริษัทตกลงให้บริการพนักงานขับรถระยะสั Qนแก่ผู้ใช้บริการ ตามวันและเวลาที5 

ตกลงตามเงื5อนไขการให้บริการ 
- กรณี ผู้ใช้บริการให้พนกังานของบริษัทขบัรถนอกเหนือจากวนั และเวลาที5เป็นการ

ปฏิบติังานปกติ ผู้ใช้บริการยินยอมจ่ายชําระค่าล่วงเวลาตามที5ตกลงตามเงื5อนไข
ของสญัญา 

- กรณีปฏิบติังานนอกสถานที5 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และที5พกัของพนกังานของบริษัท 

- บริษัทตกลงจัดทําประกันภัยตัวบุคคล โดยมีวงเงินความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่อรถยนต์ และต่อบุคคลภายนอก  

 
สญัญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะยาว 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 
ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการบริหารจดัการบุคลากรเพื5อให้บริการขบัรถยนต์ให้กับผู้บริหารของผู้ใช้บริการ 

และ/หรือขบัรถยนต์ให้กับผู้ใช้บริการ 
การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Qงแต่ 1 ปี – 5 ปี 
หลกัประกัน : - หนังสือคํ Qาประกันจากสถาบันการเงินตามอัตราส่วนที5ระบุ ในสัญญา และ

ผู้ใช้บริการจะคืนหลักประกันเมื5อสัญญาแล้วเสร็จตามเงื5อนไขในสัญญาครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 
- ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที5ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามจํานวนที5ระบุใน

สญัญา และต้องสํารองเจ้าหน้าที5เพื5อให้การปฏิบัติงานที5ว่าจ้างไม่มีข้อขดัข้อง หรือ
เสียหาย 

- ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที5ให้บริการที5มีคุณสมบัติตามที5ระบุในเงื5อนไข
ของสญัญา 

- ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในความสญูหาย หรือเสียหายโดยตรงที5มีต่อทรัพย์สิน
อันเนื5องจากความบกพร่อง หรือความทุจริตของบุคลากรของผู้รับจ้าง ซึ5งเกิดขึ Qน
ในขณะปฏิบติัหน้าที5ตามสญัญา 

- ผู้ให้บริการจะต้องจัดทําสรุปผลการให้บริการและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการเป็น
ประจําทุกเดือน 

ค่าปรับ 
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สญัญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะยาว 
- หากผู้ให้บริการไม่สามารถเริ5มปฏิบติังานที5ว่าจ้างได้ภายในกําหนดระยะเวลา หรือ

ปฏิบัติงานที5 ว่าจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ให้บริการยินยอมชําระค่าปรับแก่
ผู้ใช้บริการตามเงื5อนไขของสญัญา 

การยกเลิกสญัญา 
- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ5งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ5งต้องส่งหนงัสือบอก

กล่าวให้ฝ่ายนั Qนปฏิบัติถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั Qนยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5ง มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 

 
 

สัญญาบริหารจัดการ Valet Parking 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง” 
ขอบเขตการให้บริการ  บริหารจัดการรับรถยนต์ของผู้เข้ามาใช้บริการในสถานที5ของลูกค้า เพื5อนําไปจอด ณ 

สถานที5ที5จดัเตรียมไว้ให้ 
การชําระค่าบริการ  ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาให้บริการ : มีระยะสั Qน (อายุสญัญาไม่เกิน 6 เดือน) และระยะยาว (อายุสญัญาตั Qงแต่ 6 เดือน -1 ปี 

7 เดือน) 
เงื5อนไขที5สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 

- ผู้รับจ้างจะจัดหาพนักงานที5มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของผู้
ว่าจ้างตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

- ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบความเสียหายที5เกิดขึ Qนต่อทรัพย์สินภายในรถยนต์ของผู้มา
ใช้บริการรับจอดรถยนต์ของผู้ว่าจ้างในวงเงินตามที5ระบุในสญัญาจ้าง 

ค่าปรับ 
- กรณีผู้รับจ้างกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ โดยทุจริต โดยจงใจ หรือโดย

ประมาทเลินเล่อ และ/หรือการผิดสญัญาของผู้รับจ้าง ลกูจ้างของผู้รับจ้าง ตวัแทน
ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างตกลงรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในมูลค่าตามที5ระบุในสญัญา 

- ผู้รับจ้างรับรองว่าจะทํางานที5จ้างให้ได้ตามมาตรฐานตามที5ตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง หากผลงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามเงื5อนไขใน
สญัญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการปรับเป็นส่วนลดค่าจ้างตามจํานวน
เงินค่าชดเชยความเสียหายที5เกิดขึ Qนจริง หรือเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที5
เกิดขึ Qนจากการดําเนินการใด ๆ ของผู้ว่าจ้าง ทั Qงนี Q การรับประกันผลงานข้างต้น ใน
แต่ละสญัญาขึ Qนอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

การยกเลิกสญัญา 
- หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ5งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งต้องส่งหนงัสือบอก

กล่าวให้ฝ่ายนั Qนปฏิบัติถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั Qนยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5ง มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 
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• สัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 

บริษัทมีการทําสัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค โดยสญัญาส่วนหนึ5งเป็นการให้บริการในรูปแบบกิจการ
ร่วมค้า มีรูปแบบสญัญาที5สําคญัดงันี Q 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : ผู้ว่าจ้าง 

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง”  
ระยะเวลาให้บริการ : ตั Qงแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 
ชื5อสญัญา : สญัญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที5ไม่จํากัดจํานวน 
ขอบเขตการให้บริการ : ขอบเขตการให้บริการด้านระบบไฟฟ้า มี 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานก่อสร้าง ขยายเขต  
2. งานแก้กระแสไฟฟ้าขดัข้อง  
3. งานซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
4. งานด้านมิเตอร์ ประกอบด้วย ดําเนินการติดตั Qง รื Qอถอน ย้าย สับเปลี5ยน เพิ5ม/ลด 

มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และบํารุงรักษามิเตอร์ 
5. งานด้านหม้อแปลง ประกอบด้วย ดําเนินการติดตั Qง รื Qอถอน ย้าย สับเปลี5ยนหม้อ

แปลง และบํารุงรักษาหม้อแปลง 
6. งานด้านพัสดุ ประกอบด้วย การหยิบ ยก ขนย้ายพัสดุ และอุปกรณ์ด้านระบบ

ไฟฟ้าของคลงัพสัดุ 
7. งานบริการด้านระบบไฟฟ้า  
8. งานตดัต้นไม้ ประกอบด้วย ดําเนินการตัดริดรอนกิ5งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า 

เพื5อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าที5มี
สาเหตุจากต้นไม้ 

9. งานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประกอบด้วย ดําเนินการในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์คอนกรีตของโรงงานผลิตภณัฑ์คอนกรีต 

หลกัประกันการปฏิบติัตาม
สญัญา 

: - ณ วนัทําสญัญา ผู้รับจ้างได้นําหลกัประกันเป็นหนังสือสัญญาคํ Qาประกันสัญญา ที5
ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ5งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั Qงหมด เพื5อเป็น
หลกัประกันการปฏิบติัตามสญัญา 

- ทั Qงนี Q หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี Qย เมื5อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพนัทั Qงปวงตามสญัญาแล้ว 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 
- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยจัดหา

ผู้ปฏิบัติงานชํานาญพิเศษ, ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานธรรมดาของ 
ผู้รับจ้าง โดยมีขอบเขตงาน และรายละเอียดการปฏิบติังานของผู้ว่าจ้าง และราคา
ต่อหน่วยที5ตกลงกัน 

 
การเพิ5ม/ลดจํานวนผู้ปฏิบติังาน 
- ในระหว่างอายุสญัญาจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที5จะเพิ5ม หรือลดจํานวนผู้ปฏิบัติงาน

ของแต่ละประเภทได้ ไม่จํากัดจํานวน โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 วนัทําการ 

ค่าปรับ 
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สัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 
- ในกรณีที5ผู้รับจ้างไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน หรือส่งไม่ครบตามเงื5อนไขสัญญา หรือไม่

จดัส่งผู้ปฏิบติังานมาทดแทนตามเงื5อนไขสัญญา หรือเปลี5ยนผู้ปฏิบติังาน ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวนัในอตัราตามที5ระบุในเงื5อนไขสญัญา 

 

• สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) 

สญัญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) บริหาร
จดัการงานบนัทึกข้อมลูจดหน่วยแจ้งหนี Qประปา และ (2) บริหารจดัการงานบนัทึกข้อมลูจดหนว่ยแจ้งหนี Qไฟฟ้า 

 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี iประปา 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง” หรือ กรณีร่วมกับ
บริษัทอื5น “กิจการร่วมค้า” 

ขอบเขตการให้บริการของ
สญัญา 

: ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรตามจํานวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภท รวมถึง
ดําเนินการจดหน่วยและอ่านมาตรด้วยเครื5องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูล พร้อม
คํานวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี Q โดยใช้เครื5องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่ง
ใบแจ้งหนี Qให้แก่ผู้ใช้นํ Qา ตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : 3 ปี  
หลกัประกันการปฏิบติัตาม
สญัญา 

: - หนงัสือคํ Qาประกันจากสถาบันการเงิน มลูค่าตามเงื5อนไขที5ระบุในสัญญา และหาก
ในภายหลังจํานวนโดยรวมของผู้ใช้นํ Qาเพิ5มขึ Qน ผู้รับจ้างจะต้องนําหลักประกันไป
วางเพิ5มเติมตามปริมาณที5เปลี5ยนแปลง 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ค่าปรับ 
- กรณีผู้รับจ้างอ่านมาตร/แจ้งค่านํ Qาไม่ได้ หรือส่งข้อมูลที5อ่านมาตรแล้ว ให้กับการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาไม่ได้ภายในระยะเวลาที5กําหนด ผู้รับจ้างต้องชําระ
ค่าปรับตามเงื5อนไขที5กําหนดในสญัญา 

- กรณีที5ผู้รับจ้างนําเครื5องมือและอุปกรณ์ที5ไม่พร้อมใช้งานไปใช้อ่านมาตรหรือพิมพ์
ใบแจ้งค่านํ Qาจนเป็นเหตุให้ใบแจ้งค่านํ Qาไม่สมบูรณ์ และเป็นเหตุให้ผู้ใช้นํ Qาไม่
สามารถชําระเงินค่านํ Qากับตัวแทนรับชําระค่านํ Qาประปาได้ ผู้รับจ้างต้องชําระ
ค่าปรับตามเงื5อนไขที5กําหนดในสญัญา 

 
การยกเลิกสญัญา 
- หากผู้รับจ้างได้รับคะแนนการประเมินผลน้อยกว่าเกณฑ์ที5กําหนดติดต่อกัน 2 ครั Qง 

และ/หรือ รวมทั Qงหมด 3 ครั Qง ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
- ในกรณีที5 ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิÇริบหลักประกันทั Qงหมด หรือ

บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร 
- กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ5งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที5จะบอกเลิกสัญญานี Q

ได้ทนัที โดยไม่จําเป็นต้องเตือน 
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สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี iไฟฟ้า 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ตวัการ”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ตวัแทน” 
ขอบเขตการให้บริการของ
สญัญา 

: ดําเนินการบริหารจัดหาบุคลากรและเครื5องจดหน่วยด้วยคอมพิวเตอร์มือถือพร้อม
อุปกรณ์ที5เกี5ยวข้อง เพื5อจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในนามของตัวแทน
ตวัการในเขตจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : 1 ปี และหากไม่มีการแจ้งเลิกสญัญาให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคบัต่อไปอีกเป็นรายปี 
หลกัประกันการปฏิบติัตาม
สญัญา 

: เพื5อเป็นหลกัประกันการปฏิบติัตามสัญญาตัวแทนต้องมอบหลกัประกันเป็นหลกัทรัพย์
ประกันอย่างใดอย่างหนึ5งตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ค่าปรับ 
- กรณีตัวแทนส่งหน่วยล่าช้า หรือไม่ครบ ตัวการมีสิทธิปรับตัวแทนตามเงื5อนไขที5

กําหนดในสญัญา 
- กรณีตัวแทนป้อนเลขอ่านไม่ตรงกับเลขที5แสดงอยู่หน้ามิเตอร์ หรือตัวแทนไม่ทํา

การปรับเปลี5ยนโปรแกรมหรือฐานข้อมูลการจดหน่วยให้เป็นปัจจุบนั ทําให้เงินค่า
ไฟฟ้าบนใบแจ้งค่าไฟฟ้าที5ส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตัวการจะเรียกเก็บเงิน
ค่าปรับจากตวัแทนในอตัราที5กําหนดตามเงื5อนไขในสญัญา 

- กรณีตวัการต้องมีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ5มขึ Qนให้ถูกต้องตามความ
จริง เนื5องจากตวัแทนปฏิบติังานไม่ถูกต้อง ตวัแทนจะต้องรับผิดชดใช้เงินค่าไฟฟ้า
ปรับปรุงที5เพิ5มขึ Qนในส่วนที5ตวัการได้ติดตามจดัเก็บอย่างเต็มที5แล้ว 

การยกเลิกสญัญา 
- หากตวัการพิจารณาเห็นว่าตัวแทนขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที5 หรือหาก

ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องเรียนว่าตัวแทน หรือบุคลากรของตัวแทนไม่ปฏิบัติหน้าที5โดยชอบ
เป็นเหตุให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนและตวัการตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเป็น
จริง ตวัการมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัท ี
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• สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

บริษัทให้บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล จัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั Qนนํา ตาม
มาตรฐานสากล ISO 27001 ในด้านระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของข้อมูล (Information Security Management 
System) โดยมีรูปแบบสญัญาดงันี Q 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ผู้รับจ้าง” 
ขอบเขตการให้บริการของ
สญัญา 

: ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และถ่ายเอกสารลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบนัทึกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที5ผู้ว่าจ้างกําหนด 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Qงแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
หลกัประกันการปฏิบติัตาม
สญัญา 

: - เพื5อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาผู้รับจ้างต้องมอบหลักประกันเป็น
หลกัทรัพย์ประกันอย่างใดอย่างหนึ5งตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ค่าปรับ 
- กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที5กําหนดในสัญญา ผู้รับ

จ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื5อนไขที5กําหนดในสญัญา 
- กรณีผู้รับจ้างได้นําส่งงานตามที5กําหนดในสัญญา แต่เมื5อผู้ว่าจ้างตรวจพบ

ข้อผิดพลาด ผู้รับจ้างอาจต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื5อนไขที5กําหนดใน
สญัญา 

การยกเลิกสญัญา 
- หากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสญัญา ผู้ว่าจ้างอาจว่าจ้างผู้อื5นให้ทํางานนั Qนต่อจนแล้วเสร็จ 

และผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั Qงนี Q 
เงื5อนไขขึ Qนอยู่กับที5ระบุในแต่ละสญัญา 

• สัญญาบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน 

การให้บริการพนักงานสํานักงานของบริษัท ครอบคลุมถึงการให้บริการพนักงานบริการงานประชาสัมพันธ์ 
พนกังานต้อนรับ เป็นต้น ทั Qงนี Q สญัญาให้บริการพนกังานสํานักงานมีรูปแบบที5สําคญั ดงันี Q 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : ผู้ว่าจ้าง  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ผู้ให้บริการ” 
ขอบเขตการให้บริการของ
สญัญา 

: ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรซึ5งมีคุณสมบัติตามที5ผู้ว่าจ้างระบุ เพื5อให้บริการ
งานตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาให้บริการ : ตั Qงแต่ 1 ปี – 3 ปี 
หลกัประกันการปฏิบติั
ตามสัญญา 

: - เพื5อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนต้องมอบหลักประกันเป็น
หลกัทรัพย์ประกันอย่างใดอย่างหนึ5งตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ค่าปรับ 
- กรณีบุคลากรของผู้ให้บริการมาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้าง ลาออกจากการเป็น

พนักงานของผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทน
ได้ ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 
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สัญญาบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน 
- กรณีบุคลากรของผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที5ด้วยความบกพร่อง และผู้ให้บริการ

ไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทน ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับตามเงื5อนไข
ที5ระบุในสญัญา 

การยกเลิกสญัญา 
- กรณีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างต้องทําหนังสือบอกเลิก

สญัญาส่งไปยังผู้ให้บริการภายในระยะเวลาที5กําหนด ก่อนวนัที5จะให้มีผลเป็น
การเลิกสญัญา 

• สัญญาให้บริการดูแลภูมิทัศน์ 

สัญญาให้บริการดูแลงานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย (1) บริการงานดูแลสวนขนาดใหญ่ (2) บริการออกแบบและจัด
สวน และ (3) บริการตดัต้นไม้ใหญ่ (Tree care) โดยแต่ละสญัญามีรูปแบบสัญญาที5สําคญั ดงันี Q 

สัญญาให้บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้รับบริการ”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 
ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจดัหาบุคลากรเพื5อดูแล และบํารุงรักษางานภูมิทศัน ์ซึ5งประกอบด้วย งาน

บํารุงรักษาพื Qนที5โดยรอบสํานักงานของผู้ว่าจ้าง งานตกแต่งสถานที5 งานตั Qงต้นไม้
ประดบั และ/หรือ งานดูแลรักษาความสะอาดอื5นๆ ตามที5กําหนดในเงื5อนไขสญัญา 

การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : มีระยะสั Qน (อายุสญัญาไม่เกิน 6 เดือน) และระยะยาว (อายุสญัญาตั Qงแต่ 6 เดือน - 

3 ปี) 

หลกัประกัน : - หนังสือคํ Qาประกันจากสถาบันการเงินตามอัตราส่วนที5ระบุในสัญญา และ
ผู้ใช้บริการจะคืนหลักประกันเมื5อสัญญาแล้วเสร็จตามเงื5อนไขในสัญญา
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เงื5อนไขที5สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 
- ผู้ให้บริการตกลงจัดหาพนักงานทําสวนที5มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจ

เกี5ยวกับการทําสวนเป็นอย่างดีมาให้บริการทําสวนแก่ผู้รับบริการ ตามจํานวนที5
กําหนดในเงื5อนไขสญัญา 

- กรณีพนักงานทําสวนขาดงาน ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาพนักงานทําสวนมา
ปฏิบติัหน้าที5แทนพนกังานที5ขาดงานภายในระยะเวลาที5กําหนดในสัญญา 

- ตลอดระยะเวลาการให้บริการ ผู้รับบริการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการตามหลกัเกณฑ์ที5ระบุในสญัญา  

ค่าปรับ 
- หากผู้ให้บริการไม่สามารถเริ5มปฏิบัติงานที5ว่าจ้างตามที5กําหนดไว้ในสัญญา  

ผู้ให้บริการจะต้องชําระค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการตามเงื5อนไขที5ระบุในสญัญา 
- ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ5งเกิดจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที5จะหักจาก

จํานวนเงินค่าจ้างที5ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้ให้บริการ หรือ
บงัคบัจากหลกัประกัน ทั Qงนี Q แล้วแต่กําหนดในเงื5อนไขสญัญา 

การยกเลิกสญัญา 
- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ5งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ5งต้องส่งหนังสือ

บอกกล่าวให้ฝ่ายนั Qนปฏิบัติถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั Qนยังไม่ปฏิบัติตาม
สญัญา คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5ง มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 
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สัญญาทีOเกีOยวข้องกับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์: 

• สัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า 
บริษทัให้บริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบสญัญาให้บริการรถยนต์ให้เช่าที5สําคัญ มีดงันี Q 

รูปแบบสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้เช่า”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า”  
ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจดัหารถยนต์ และ/หรือ รถดดัแปลง เพื5อให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ผู้เช่า 

โดยรถยนต์และ/หรือรถดดัแปลงเป็นรถตามเงื5อนไขของสญัญา 
การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Qงแต่ 3 ปี – 5 ปี 
เงื5อนไขที5สําคัญ : เงื5อนไขเกี5ยวกับการให้บริการ 

- ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าตกลงให้บริการเช่ารถยนต์ 
- ผู้เช่าตกลงชําระเงินค่ามดัจําให้แก่ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า หากผู้เช่ากระทําผิด

สัญญาข้อหนึ5งข้อใดให้ถือว่าผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจํานั Qน
นํามาเป็นค่าเบี Qยปรับ 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั Qงหมด ที5เกี5ยวกับการจด
ทะเบียนรถยนต์ประจําปี ค่าเบี Qยประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ตาม
ระยะเวลา หรือระยะทางตามมาตรฐานที5โรงงานผู้ผลิตกําหนด 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่ารับผิดชอบในการจัดหาประกันภัยประเภท 1 โดย
คุ้มครองความเสียหายตามเอกสารกรมธรรม์ประกันภยั 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าจะต้องจัดรถทดแทนในกรณีรถยนต์ที5ให้บริการไม่
สามารถใช้งานได้เนื5องจากอุบัติเหตุ อนัมิใช่เกิดจากผู้เช่าเจตนา หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าจะจดัหารถยนต์รุ่นเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ผู้เช่า จนกว่ารถยนต์คันที5เช่าจะได้รับการซ่อมจนใช้
งานได้ตามปกติ 

การยกเลิกสญัญา 
- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้เช่า หากมี

การผิดสัญญาตามข้อหนึ5งข้อใด หรือหากผู้เช่าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า 2 งวด 
ติดกัน หรือมีเหตุอันทําให้เชื5อว่าผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าต่อไปได้ ผู้
ให้บริการรถยนต์ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ล่วงหน้าให้ทราบก่อน โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการรถยนต์ให้
เช่าเป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าเช่าที5เหลือทั Qงหมด หากผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิก
สญัญาจากการนั Qน ๆ มิให้ถือว่าเป็นการรอนสิทธิแห่งผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า 

หมายเหตุ: 1) รถยนต์ที5บริษัทให้บริการสําหรับสญัญาให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว เป็นรถใหม่ที5ยังไม่ผ่านการใช้งาน 
 2) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท มีทั Qงให้เช่าแก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสาระสําคญัของสญัญาที5บริษัท

ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทเอกชน ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่
ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทต้องมีหลกัประกันแก่ผู้ เช่าเพื5อเป็นหลกัประกันการปฏิบติัตามสญัญา 

 

รูปแบบสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั iน 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้เช่า”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า”  
ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจดัหารถยนต์ เพื5อให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยรถยนต์เป็นรถตาม

เงื5อนไขของสญัญา 
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รูปแบบสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว 
การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาสญัญา : ไม่เกิน 3 ปี 
เงื5อนไขที5สําคัญ : เงื5อนไขเกี5ยวกับการให้บริการ 

- ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์ ซึ5งผู้ให้เช่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิÇ 
หรือครอบครองโดยการเช่าซื Qอ หรือมีสิทธิและอํานาจจดัการตามกฎหมาย 

- ผู้เช่าตกลงชําระเงินค่ามัดจําให้แก่ผู้ให้เช่า หากผู้เช่ากระทําผิดสัญญาข้อหนึ5ง
ข้อใดให้ถือว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินมดัจํานั Qนนํามาเป็นค่าเบี Qยปรับ 

- ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั Qงหมด ที5เกี5ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์
ประจําปี ค่าเบี Qยประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ตามระยะเวลา หรือ
ระยะทางตามมาตรฐานที5โรงงานผู้ผลิตกําหนด 

- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบในการจดัหาประกันภยัประเภท 1 โดยคุ้มครองความเสียหาย
ตามเอกสารกรมธรรม์ประกันภยั 

- ผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถทดแทนในกรณีรถยนต์ที5เช่าไม่สามารถใช้งานได้เนื5องจาก
อุบัติเหตุ อันมิใช่เกิดจากผู้เช่าเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ให้
เช่าจะจัดหารถยนต์รุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ผู้เช่า จนกว่า
รถยนต์คนัที5เช่าจะได้รับการซ่อมจนใช้งานได้ตามปกติ 

การยกเลิกสญัญา 
- ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าต่อผู้เช่า หากมีการผิดสญัญาตาม

ข้อหนึ5งข้อใด หรือหากผู้เช่าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า 2 งวด ติดกัน หรือมีเหตุอนัทํา
ให้เชื5อว่าผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าต่อไปได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสญัญาเช่า
ได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน โดยผู้เช่าจะต้องเสีย
ค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าเช่าที5เหลือทั Qงหมด หากผู้ให้เช่า
มิได้บอกเลิกสญัญาจากการนั Qน ๆ มิให้ถือว่าเป็นการรอนสิทธิแห่งผู้ให้เช่า 

หมายเหตุ: 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท มีทั Qงให้เช่าแก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสาระสําคญัของ
สญัญาที5บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทเอกชน ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีลกัษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นการ
ให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทต้องมีหลกัประกันแก่ผู้เช่าเพื5อเป็นหลักประกัน
การปฏิบตัิตามสญัญา 

 

• สัญญาให้เช่าพื iนทีOสํานักงาน อาคารชุด คันทรีO  คอมเพล็กซ์ 

บริษัทมีการทําสัญญาให้เช่าพื Qนที5 และให้บริการอันเกี5ยวเนื5องกับการเช่าห้องชุด บนชั Qน 11 อาคารชุดคันทรี5   
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ หลายฉบบั โดยรูปแบบของสญัญาที5สําคญั มีดงันี Q 

สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : “ผู้เช่า” และ/หรือ “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที5 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้ให้บริการ” 
ชื5อสญัญา : สญัญาเช่าพื Qนที5สํานกังาน และสญัญาบริการ 
สาระสําคญัของสญัญา : บริษัทตกลงให้ผู้เช่า เช่าห้องชุดบนชั Qน 11 อาคารชุดคันทรี5  คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 

รวมถึงให้บริการที5เกี5ยวข้องกับสัญญาเช่า 
เงื5อนไขที5สําคญัของสญัญาเช่าและสัญญาบริการ 
- ค่าประกันความเสียหายทั Qงในส่วนของสัญญาเช่า และสัญญาบริการ บริษัท

เรียกเก็บจากผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ในอัตราเท่ากับ 3 เดือนของมูลค่า
สญัญาเช่า และมลูค่าสญัญาบริการ 
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สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
- ผู้เช่าจะใช้พื Qนที5เช่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื5อเป็นสํานักงานติดต่อธุรกิจเท่านั Qน 

โดยจะไม่ใช้เป็นพื Qนที5อยู่อาศยั ประกอบอาหาร หรือประกอบการใดอนัเป็นการ
ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

- ในกรณีที5บริษัทขาย โอน หรือโอนสิทธิในพื Qนที5เช่าให้แก่บุคคลอื5น บุคคล
ดังกล่าวจะเข้าสวมสิทธิและหน้าที5ของบริษัทที5มีต่อผู้เช่า นอกจากนี Q บริษัทมี
สิทธิที5จะนําพื Qนที5เช่าไปจํานอง หรือก่อหลกัประกันอื5นใด โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้เช่า 

- ผู้เช่าไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที5ของตนให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

- บริษัทอาจโอนสิทธิและหน้าที5ตามสัญญาบริการให้แก่บุคคลอื5น โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ อย่างไรก็ตามภายหลงัการโอนสิทธิดงักล่าว 
บริษัทจะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้รับบริการถึงการโอนสิทธินั Qน 

- ผู้รับบริการไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที5ของตนตามสัญญาบริการให้แก่บุคคล 
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

พื Qนที5ให้เช่า : ชั Qน 11 อาคารชุด คันทรี5  คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ตั Qงอยู่ที5เลขที5 223 ถนนสรรพาวุธ 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พื Qนที5รวม 1,158.00 ตารางเมตร  

ระยะเวลาการให้เช่า และ
การต่ออายุ 

: สญัญาเช่า 
เฉลี5ย 2 – 3 ปี และภายหลงัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา บริษัทให้สิทธิ
ผู้เช่าในการต่ออายุการเช่าพื Qนที5เช่าไปอีก 3 ปี 
สญัญาบริการ 
สญัญาบริการเป็นสัญญาอันเกี5ยวเนื5องกับการเช่า ดงันั Qน หากมีการต่ออายุการเช่า
ตามสญัญาเช่า ถือว่าสญัญาบริการได้รับการต่ออายุเช่นเดียวกัน 

3. สัญญาร่วมดําเนินการ 

บริษัทมีการทําสญัญาร่วมดําเนินการกับนิติบุคคลภายนอก จํานวน 3 ฉบบั โดยมีสาระสําคญัดงันี Q 

• สญัญากิจการค้าร่วมเพื5อติดต่อและดําเนินการใด ๆ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับทีO 1 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  

ฝ่ายที5 2 : บริษัทจํากัด รายที5 1  
ฝ่ายที5 3 : บริษัทจํากัด รายที5 2 
หรือ “Consortium” 

ชื5อสญัญา : สญัญากิจการค้าร่วม  
ระยะเวลาสญัญา  สัญญากิจการร่วมค้าสิ Qนสุดเมื5อการให้บริการแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาค

กลาง) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาสิ Qนสุด 
สาระสําคญัของสญัญา : เงื5อนไขสําคญัในสญัญา 

- ทั Qงสามฝ่ายยินยอมและตกลงให้ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ค้าร่วมหลัก ที5มีอํานาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ พร้อมประทับตรา
สําคัญ ในการติดต่อและดําเนินการใดๆ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น การ
ติดต่อและดําเนินการซื Qอแบบประกวดราคา ยื5นเอกสารประกวดราคา ยื5นเสนอ
ราคาในระบบการจดัซื Qอจดัจ้างภาครัฐ เป็นต้น 
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สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับทีO 1 
- ทั Qงสามฝ่ายตกลงแบ่งแยกการทํางาน ค่าจ้างและความรับผิดชอบการทํางาน

ออกเป็นส่วน ๆ ตามเงื5อนไขในสญัญา 
 
 
การสิ Qนสดุของสญัญา 
- สัญญากิจการค้าร่วมนี Qย่อมสิ Qนสุดลงเมื5อได้มีการทํางานตามขอบเขตงานของ

แต่ละฝ่ายสําเร็จลุล่วง และข้อเรียกร้องหรือความรับผิดชอบทั Qงหมดได้รับการ
จดัการจากคู่สญัญาทุกฝ่ายจนเรียบร้อยแล้ว 

ความรับผิดผูกพนัตนในฐานะลูกหนี Qร่วม 
- ทั Qงสามฝ่ายยินยอมผูกพันตนในการที5จะรับผิดชอบร่วมกัน และแทนกันอย่าง

ลกูหนี Qร่วมต่อผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก 
หลกัประกัน : ทั Qงสามฝ่ายยินยอมวางหลกัประกันตามขอบเขตของงานตามที5แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

ตามที5ระบุในสญัญา 
 

สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับทีO 2 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  

ฝ่ายที5 2 : บริษัทจํากัดแห่งหนึ5ง  
หรือ “Consortium” 

ชื5อสญัญา : สญัญากิจการค้าร่วม  
ระยะเวลาสญัญา : สัญญากิจการร่วมค้าสิ Qนสุดเมื5อการให้บริการแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 

(ภาคเหนือ) สิ Qนสดุ 
สาระสําคญัของสญัญา : เงื5อนไขสําคญัในสญัญา 

- คู่สญัญาทั Qงสองฝ่าย ตกลงกันที5จะร่วมกันดําเนินงานจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 

- คู่สญัญาทั Qงสองฝ่าย ตกลงแบ่งแยกการทํางาน ค่าจ้างและความรับผิดชอบการ
ทํางานออกเป็นส่วน ๆ ตามระบุในสญัญา 

- ทั Qงสองฝ่ายยินยอมผูกพันตนในการที5จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่าง
ลกูหนี Qร่วมต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ในการดําเนินงานตามสญัญา 

การสิ Qนสดุของสญัญา 
- สัญญากิจการค้าร่วมนี Qย่อมสิ Qนสุดลงเมื5อได้มีการทํางานตามขอบเขตงานของ

แต่ละฝ่ายสําเร็จลุล่วง และข้อเรียกร้องหรือความรับผิดชอบทั Qงหมดได้รับการ
จดัการจากคู่สญัญาทุกฝ่ายจนเรียบร้อยแล้ว 

หลกัประกัน : - คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบวางหลักประกันสัญญาตามขอบเขตงานที5แต่
ละฝ่ายรับผิดชอบตามที5ระบุในสญัญา 

§ สญัญากิจการค้าร่วมเพื5อติดต่อและดําเนินการใดๆ กับการประปาส่วนภูมิภาค 

สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับทีO 3 
คู่สญัญา : ฝ่ายที5 1 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  

ฝ่ายที5 2 : บริษัทจํากัดแห่งหนึ5ง  
หรือ “Consortium” 

ชื5อสญัญา : สญัญากิจการค้าร่วม  
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สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับทีO 3 
ระยะเวลาสญัญา : สัญญากิจการร่วมค้าสิ Qนสุดเมื5อการให้บริการแก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

สิ Qนสดุ 
สาระสําคญัของสญัญา : เงื5อนไขสําคญัในสญัญา 

- คู่สัญญาทั Qงสองฝ่าย ตกลงกันที5จะเข้าร่วมดําเนินงานจ้างอ่านมาตรด้วย
เครื5องมืออ่านมาตรในพื Qนที5การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.สาขาในสงักัด 
จํานวน 26 แห่ง) เพื5อเป็นหลกัฐานในการร่วมดําเนินงานให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 10 

- คู่สัญญาทั Qงสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบงานตามขอบเขตการร่วม
ดําเนินงานตามระบุในสัญญา โดยไม่มีการร่วมลงทุน หรือแบ่งแยกกําไรหรือ
ขาดทุน 

- คู่สัญญาทั Qงสองฝ่าย ตกลงแบ่งงานและค่าจ้างเป็นไปตามขอบเขตการร่วม
ดําเนินงานตามระบุในสญัญา 

การสิ Qนสดุของสญัญา 
- สัญญากิจการค้าร่วมนี Qย่อมสิ Qนสุดลงเมื5อได้มีการทํางานตามขอบเขตงานของ

แต่ละฝ่ายสําเร็จลลุ่วงตามที5กําหนดไว้ในสัญญา 
หลกัประกัน : - คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบทําหนังสือคํ Qาประกันซอง หรือหนังสือคํ Qา

ประกันสญัญาจ้าง เฉพาะในส่วนที5ผู้ค้าร่วมรับผิดชอบ 

4. สัญญาประกันภัย 
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการทําประกันภยัในทรัพย์สิน และอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุน ดงันี Q 

ประเภทประกัน ระยะเวลาประกัน 

วงเงินคุ้มครอง  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผลประโยชน์ ประกันความ
เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

ประกันภัย
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

ประกันภัยความเสี5ยงภัยทรัพย์สิน 25 เม.ย.63 – 25 เม.ย.64  144.56 - สถาบันการเงินตาม
ภาระผูกพนั 

ประกันอัคคีภัย สําหรับที5อยู่อาศัย 
(สิ5งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)) 

10 ก.ย.61 – 10 ก.ย.64 29.38 - สถาบันการเงินตาม
ภาระผูกพนั 

ประกันอัคคีภัย สําหรับที5อยู่อาศัย 
(ทรัพย์สินภายในสิ5งปลูกสร้าง) 

1 ส.ค.62 – 10 ก.ย.64 9.56 - สถาบันการเงินตาม
ภาระผูกพนั 

ป ร ะ กั นภั ย ค ว า ม รับ ผิ ด ชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

25 เม.ย.63 – 25 เม.ย.64 - 5.00 บริษัท 

นอกจากสัญญาประกันภัยในทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์เพื5อการลงทุน บริษัทมีการทําประกันภัยกลุ่มให้กับ
พนักงานแต่ละหน่วยงาน โดยมีวงเงินคุ้มครองครอบคลุมความสูญเสียอวัยวะ การเสียชีวิต การทุพพลภาพของพนกังาน 
และคุ้มครองบุคคลภายนอก  

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที5จะลงทุนในบริษัทที5มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ
ที5สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซึ5งจะทําให้บริษัท มีผลประกอบการเพิ5มขึ Qน หรือลงทุน
ในธุรกิจที5เอื Qอประโยชน์ให้กับบริษัท เพื5อเพิ5มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  ทั Qงนี Q บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื5นเพิ5มเติมหากเป็นธุรกิจที5มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ5งสามารถสร้างผลตอบแทนที5ดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัท 
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บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั Qน  บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและ
ปัจจัยความเสี5ยงจากการลงทุน โดยมีขั Qนตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ5งจะต้องได้รับความเห็นชอบและ/
หรือการอนุมติัจากที5ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที5ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  ทั Qงนี Q ในการขออนุมติัการ
ลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื5อง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที5มีนยัสําคัญที5เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ5งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ5งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื5นที5มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ในปัจจุบนั ทั Qงนี Qการ
ลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผน  
กลยุทธ์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มทีOบริษัทได้จัดทํา 
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ส่วนทีO 1 
บททัOวไป 

 

วิสัยทัศน์ (SO VISION) 

สยามราชธานี คือ ผู้ให้โซลูชั5นที5พลิกการดําเนินชีวิต และการทําธุรกิจให้เป็นเรื5องง่าย (Siamrajathanee All Solutions 
One Outsource : Simplify Your Life) 

 

พันธกิจ (SO MISSION) 

1. ข้าใจปัญหา นําความรู้มาพฒันา สร้างนวตักรรม ลดภาระและเกิดประโยชน์เพื5อให้ลกูค้าทําธุรกิจง่ายขึ Qน 

2. มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพ สร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที5คุ้มค่าทั Qงต่อพนกังาน องค์กรและผู้ ถือหุ้น 

3. สร้างวฒันธรรมองค์กร ดําเนินการด้วยธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4. ร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื5อเพิ5มประสิทธภิาพและสร้างสรรค์ความสําเร็จร่วมกัน 
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ส่วนทีO 2 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีOดี (Corporate Governance) 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที5ดีว่าเป็นสิ5ง
สําคัญที5จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั5งยืน ซึ5งจะนําไปสู่
ประโยชน์สงูสุดต่อผู้มีส่วนเกี5ยวข้องทุกฝ่าย ตั Qงแต่พนกังาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื5น ๆ ดงันั Qนคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที5ดีขึ Qน โดยครอบคลุมเนื Qอหาหลักการสําคัญตั Qงแต่
โครงสร้าง บทบาท หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง
โปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื5อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื5อมั5นว่าการดําเนินงานใด 
ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื5อให้บริษัทมีความน่าเชื5อถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื5อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั5งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทั Qงภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที5ดีโดยยึดหลักปฏิบติัตามหลักการกํากับดูแลกิจการที5ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ซึ5งจดัทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื5อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที5ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ñ หลกัปฏิบติั ดงันี Q 

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2  วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที5มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี5ยงและการควบคุมภายในที5เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื5อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู  

หลักปฏิบัติ 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสื5อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1 
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที5ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมี

การบริหารจดัการที5ดี ซึ5งครอบคลมุถึง 
1. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสําคัญเพื5อให้บรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 
3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 
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หลักปฏิบัติ 1.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที5ดี (governance outcome) อย่างน้อย 

ดงัต่อไปนี Q 
(1) สามารถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบการที5ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธแิละมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ5งแวดล้อม  

(4) สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี5ยนแปลง  

ทั Qงนี Q คณะกรรมการจะยึดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี Qในการกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที5ดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะคํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ5งแวดล้อมเป็นสําคัญ นอกเหนือจากผล
ประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นําในการกํากับดูแลกิจการเพื5อขบัเคลื5อนวฒันธรรม
องค์กรที5ยึดมั5นในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที5แสดงถึงหลกัการและแนวทาง
ในการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการสื5อสารเพื5อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไก
เพียงพอที5เอื Qอให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจํา 

 

หลักปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบติัหน้าที5ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) 

และซื5อสัตย์สจุริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที5ประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที5ได้กําหนดไว้รวมทั Qงมีกระบวนการอนุมติัการดําเนินงานที5สําคัญ เช่น การลงทุน 
การทําธุรกรรมที5มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที5เกี5ยวโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซึ5ง
ทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
 
หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที5และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าที5ตามที5ได้รับมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที5ระบุหน้าที5และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื5อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที5ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎ
บตัรดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั Qง รวมทั Qงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที5คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 
และฝ่ายจดัการ อย่างสมํ5าเสมอเพื5อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

1.4.2 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที5ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่าย
จัดการ โดยทําการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื Qองหน้าที5ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที5ตามที5ได้รับมอบหมาย ทั Qงนี Q 
ขอบเขตหน้าที5ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี Q 
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เรื5องที5ควรดูแลให้มีการดําเนินการ  

หมายถึง เรื5องที5คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทั Qงนี Q คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้เสนอเรื5องเพื5อพิจารณาได้ ซึ5งได้แก่เรื5องดงัต่อไปนี Q 

ก. การกําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสร้างวฒันธรรมองค์กรที5ยึดมั5นในจริยธรรม รวมทั Qงประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบติัของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักใน
การประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที5เป็นเครื5องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
หลกัขององค์กร 

เรื5องที5ดําเนินการร่วมกับฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื5องที5คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และฝ่ายจดัการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจดัการเสนอ
ให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ5งคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั Qงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที5เหมาะสม ซึ5งได้แก่ เรื5องดงัต่อไปนี Q 

ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี5ยงและการควบคุมภายใน  

ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที5เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ  

ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจดัการบุคคล 
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื5อถือ 

เรื5องที5คณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ  

หมายถึง เรื5องที5คณะกรรมการจะกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และฝ่าย
จดัการเป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการดําเนินการ ซึ5งได้แก่เรื5องดงัต่อไปนี Q 

ก. การจดัการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที5คณะกรรมการอนุมติัแล้ว  

ทั Qงนี Q คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซื Qอจัดจ้างการรับบุคลากร
เข้าทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที5กําหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 

ข. เรื5องที5ข้อกําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมติัรายการที5กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
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ในการนี Q บริษัทได้กําหนดให้เรื5องดงัต่อไปนี Qเป็นอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาและ/หรือ อนุมติั 

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั Qงบุคคลที5มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที5กําหนดใน พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคับ และ/หรือ
ระเบียบที5เกี5ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที5ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื5นนอกจากการออกตามวาระ 

2. พิจารณาแต่งตั Qงกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที5เกี5ยวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที5ประชุมผู้ถือหุ้น เพื5อพิจารณาแต่งตั Qงเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไป 

3. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี5ยนแปลงกรรมการ ซึ5งมีอํานาจผูกพนับริษัท ได้ 

4. แต่งตั Qงบุคคลอื5นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื5อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที5คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ5งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี5ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั Qนๆ ได้ 

5. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ5งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที5รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที5ประชุมผู้ถือหุ้น ทั Qงนี Q ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบที5เกี5ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที5เกี5ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที5รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที5
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั Qงนี Q ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที5ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที5เกี5ยวข้องกับ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื5อเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรที5จะทํา
เช่นนั Qน และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที5ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

8. พิจารณาแต่งตั Qงบุคคลที5มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร กรณีที5ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ว่างลง 

9. มีหน้าที5กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี 
และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที5กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื5อเพิ5มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั5งยืน 

10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ5าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที5
เป็นสาระสําคญัต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

11. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจําทุกปี 

12. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี5ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

13. พิจารณาตัดสินในเรื5องที5มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ
บริหาร การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ5งทรัพย์สิน และรายการอื5นใดที5กฎหมายกําหนด 
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14. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ที5เกี5ยวข้องกับงานของ
บริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกฎหมายที5เ กี5ยวข้องโดยจัดทําเป็นคู่มืออํานาจ 
ดําเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั Qง 

15. จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ Qนสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื5อเพื5อรับรอง
งบ การเงินดงักล่าว เพื5อนําเสนอต่อที5ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื5อพิจารณาอนุมติั 

16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั Qงผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพื5อนําเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั Qง 

17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื5องที5สําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที5ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

18. กํากับดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรที5กําหนดไว้ 

19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบติัด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติัโดยรวม 

20. ดําเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนําระบบงานบญัชีที5เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั Qงจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

21. จัดให้มีนโยบายเกี5ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที5เป็นลายลักษณ์อกัษร และการปรับ
ใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื5อให้เชื5อมั5นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี5ยวข้องทุกกลุ่มด้วย
ความเป็นธรรม  และสนบัสนุนให้มีการสื5อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทราบและยึดถืออย่างจริงจัง 

22. กรรมการที5เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั Qงกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั Qงพร้อมที5จะคดัค้านการกระทําของฝ่าย
จดัการหรือกรรมการอื5น ในกรณีที5มีความเห็นขดัแย้งในเรื5องที5มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

23. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื5อถือได้
ทนัเวลา และเท่าเทยีมกัน 

24. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี5ยงที5เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ5งสามารถประเมินติดตาม และ
บริหารความเสี5ยงที5สําคญัได้ 

25. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื5อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที5เกี5ยวข้อง 

26. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื5อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

27. จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

28. จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานที5สําคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจอย่างสมํ5าเสมอ 

29. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นประจําทุกปี 
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30. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี5ยวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที5ปรึกษาภายนอกด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

31.  ปฏิบติัหน้าที5อื5นใดเกี5ยวกับกิจการของบริษัท ตามที5ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

32. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

33. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร การอบรมสําหรับกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื5อให้มี
การปรับปรุงและการปฏิบติังานอย่างต่อเนื5อง ทั Qงหลกัสตูรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน
ต้องได้รับการฝึกอบรม เพื5อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที5ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูงให้
ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ หรือพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วน
ใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Audit Committee Program 
ทั Qงนี Q บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที5 IOD และสถาบันอื5นๆ จัดขึ Qนอย่าง
ต่อเนื5อง 

หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัททีOเป็นไปเพืOอความยัOงยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื5อความ
ยั5งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที5สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั Qงบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคม
โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที5รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกั (objectives) ที5ชดัเจน 
เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื5อสาร ให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคลื5อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจดัทําเป็นวิสยัทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือ
วตัถุประสงค์และหลกัการ (principles and purposes) หรืออื5น ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที5
สามารถสร้างคุณค่าให้ทั Qงแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี5ยนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทั Qงการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

(2) ความต้องการของลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

(3) ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

(4) วตัถุประสงค์ในการจดัตั Qงบริษัท 

(5) กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท 

(6) ความสามารถในการทํากําไร หรือแข่งขนัด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลกูค้า (value proposition) 
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(7) ความสามารถในการดํารงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั Qงโอกาสและความเสี5ยงที5 มี
ผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้ 

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกํากับดูแลกิจการที5ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการ
กระทํา (accountability) ความเที5ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (dueconsideration 
of social and environmental responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื5อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อน
อยู่ในการตดัสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ 

ประจําปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีที5สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั Qน ตลอดจนโอกาสและความเสี5ยงที5ยอมรับได้
และสนับสนุนให้มีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื5อให้
มั5นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้คํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที5ยาวขึ Qน และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย
และความเสี5ยงต่าง ๆ ที5อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที5เกี5ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั Qงปัจจัยต่าง ๆ ที5อาจมี
ผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของบริษัท โดยมีกลไกที5ทําให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื5อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท ไว้ชัดเจน เพื5อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้
อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที5สุด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที5เกี5ยวข้องของบริษัท ทั Qงภายในและภายนอก ทั Qงที5เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กร เช่น พนกังาน ผู้ลงทุน ลกูค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื5อนําไปวิเคราะห์และจัดระดบัประเด็นดังกล่าว
ตามความสําคัญและผลกระทบที5จะเกิดขึ Qนต่อทั Qงบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั Qงนี Q เพื5อเลือกเรื5องสําคัญที5จะเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล 

2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ์คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่
บนพื Qนฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อม 

2.2.4 คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดย
คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเป้าหมายทั Qงที5เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี Q คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความ
เสี5ยงของการตั Qงเป้าหมายที5อาจนําไปสู่การประพฤติที5ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั5วทั Qง
องค์กร 
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2.2.6 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที5เหมาะสม
และติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผู้ทําหน้าที5รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีOมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการมีหน้าที5รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั Qงในเรื5องขนาดองค์ประกอบ 

สดัส่วนกรรมการที5เป็นอิสระที5เหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัที5กําหนดไว้ 
3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที5ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที5มีคุณสมบติัหลากหลายทั Qงในด้าน

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน เพื5อให้มั5นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที5มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั Qงต้องมีกรรมการที5ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คนที5มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที5บริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการที5เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที5เป็นผู้บริหารและกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารที5สะท้อน
อํานาจที5ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารที5สามารถให้ความเห็นเกี5ยวกับการทํางานของ
ฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั Qง
ดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการทั Qงหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดําเนินการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที5มีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนปีที5ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื5น ในรายงานประจําปีและบน website ของบริษัท 

 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที5เป็นผู้บริหาร กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ

อิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และมีกรรมการที5มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและ
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื5นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Qงหมดและต้องไม่ตํ5ากว่า 3 คน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท เพื5อกํากับดูแลให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส 
และเพื5อให้การบริหารและดําเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที5ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั Qง
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการ
บริหารความเสี5ยง และ (4) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทั Qงนี Q คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั Qงหมด
และมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที5มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินเพื5อ
ทําหน้าที5ในการสอบทานความน่าเชื5อถือของงบการเงิน 

หลักปฏิบัติ 3.2 
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที5เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั5นใจว่า องค์ประกอบและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการเอื Qอต่อการใช้ดุลพนิิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 
3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
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3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที5บริหารมีหน้าที5ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกําหนด
อํานาจหน้าที5ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที5บริหารให้ชัดเจน และเพื5อไม่ให้คนใดคนหนึ5งมีอํานาจโดยไม่
จํากัด บริษัทจะแยกบุคคลที5ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที5ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร  

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าที5ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื5อง
ดงัต่อไปนี Q 

(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั5นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที5ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

(2) การดูแลให้มั5นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที5มีจริยธรรม 
และการกํากับดูแลกิจการที5ดี 

(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และมี
มาตรการที5ดูแลให้เรื5องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็น
ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที5ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื5องและมากพอที5กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั5วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที5รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ 

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที5เป็นผู้บริหารและกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร 
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

(6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื5นๆ ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที5กําหนดไว้ 

(7) เป็นผู้ลงคะแนนชี Qขาดในกรณีที5ที5ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียและคะแนนเสียง
ทั Qงสองฝ่ายเท่ากัน 

3.2.4  ในกรณีที5ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที5บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะทํางาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที5ความรับผิดชอบด้านการบริหารคณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุล
อํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ5งหนึ5ง (1/2) หรือ 
(2) แต่งตั Qงกรรมการอิสระคนหนึ5งร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

3.2.5  คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเนื5องไม่เกินเก้า (9) ปีนับจาก
วนัที5ได้รับการแต่งตั Qงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั Qงแรก ในกรณีที5จะแต่งตั Qงกรรมการอิสระนั Qนให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดงักล่าว  

3.2.6 เพื5อให้เรื5องสําคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั Qง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื5อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื5อง กลั5นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 
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3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที5ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จํานวนครั Qงของการประชุมและจํานวนครั Qงที5กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที5ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1 คณะกรรมการควรจดัตั Qงคณะกรรมการสรรหา ซึ5งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุม เพื5อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื5อให้ได้
กรรมการที5มีคุณสมบัติที5จะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญที5เหมาะสมรวมทั Qงมีการพิจารณา
ประวติัของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนําเสนอที5ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั Qงกรรมการ 
นอกจากนี Q บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี5ยวกับบุคคลที5ได้รับการเสนอชื5อเพื5อประกอบการ
ตดัสินใจ 

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที5จะมีการสรรหากรรมการที5
ครบวาระ และในกรณีที5คณะกรรมการสรรหาเสนอชื5อกรรมการรายเดิม   คณะกรรมการสรรหาจะคํานึงถึงผลการปฏิบติั
หน้าที5ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบด้วย 

3.3.4 ในกรณีที5คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Qงบุคคลใดให้เป็นที5ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาในกระบวนการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที5ปรึกษานั Qนไว้ในรายงานประจําปี รวมทั Qงความเป็นอิสระ หรือไม่
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทั Qง
ระยะสั Qนและระยะยาว  

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั Qงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ5งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ เพื5อทําหน้าที5พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน  

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที5 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที5คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั Qงนี Q อยู่ในลกัษณะที5เปรียบเทียบได้กับระดบัที5ปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั Qงรูปแบบที5เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั Qงค่าตอบแทนในอัตราคงที5 (เช่น 
ค่าตอบแทนประจํา เบี Qยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บําเหน็จ) โดยเชื5อมโยงกับมูล
ค่าที5บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดบัที5สงูเกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั Qน 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที5สะท้อนถึงภาระหน้าที5
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั Qงรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั Qงนี Q จํานวนเงินค่าตอบแทนที5เปิดเผย 
ให้รวมถึงค่าตอบแทนที5กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

3.4.5 ในกรณีที5คณะกรรมการได้แต่งตั Qงบุคคลใดให้เป็นที5ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมี
การเปิดเผยข้อมลูของที5ปรึกษานั Qนไว้ในรายงานประจําปี รวมทั Qงความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
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หลักปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการมีหน้าที5กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที5และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั5นใจว่า มีกลไกสนบัสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที5ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื5นของกรรมการโดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที5ดํารงตําแหน่งหลายบริษัท และเพื5อให้มั5นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบติัหน้าที5ในบริษัทได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที5กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกินห้า (5) บริษัทจดทะเบียน ทั Qงนี Q เนื5องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าที5ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทที5กรรมการไปดํารงตําแหน่งมีมาก
เกินไป และควรให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอื5นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที5
รับทราบ 

3.5.4  ในกรณีที5กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจการอื5นที5มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื5อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้
มั5นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั Qงหมดที5ได้จดัให้มีขึ Qนในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที5มีเหตุจําเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการมีหน้าที5กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

(ถ้ามี) และกิจการอื5นที5บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที5เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั Qงบริษัทย่อยและ
กิจการอื5นที5บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ5งรวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตั Qงบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั Qงเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที5เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั Qงก็ได้  

(2) กําหนดขอบเขตหน้าที5และความรับผิดชอบของบุคคลที5เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ (1) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที5บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื5น 
คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหน้าที5อย่างดีที5สุดเพื5อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที5เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ที5เกี5ยวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที5เกี5ยวโยงกัน การได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ5งทรัพย์สิน การทํารายการอื5นที5สําคญั การเพิ5มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื5นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงตั Qงแต่
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ5มเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัทในกรณีที5จําเป็น
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื5นเพื5อให้เกิด
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ความชัดเจนเกี5ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื5องสําคัญ การติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื5อสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจัดทํางบการเงินของบริษัทได้มีตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7    
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานของกรรมการทั Qงคณะ รวมทั Qงประเมินผลการทํางานของ

กรรมการรายบุคคล เพื5อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื5อสามารถนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานในด้านต่าง ๆ ได้  

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ5ง (1) ครั Qง เพื5อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื5อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที5จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบติังานอย่างมีหลกัเกณฑ์ 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั Qงแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมิน
ด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ 
รวมทั Qงเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั Qนตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัให้มีที5ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ  สาม (3) ปี และเปิดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจําปี 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี5ยวกับบทบาทหน้าที5

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที5เกี5ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบติัหน้าที5กรรมการอย่างสมํ5าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั5นใจว่า บุคคลที5ได้รับแต่งตั Qงเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนําและมีข้อมูลที5
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที5 ซึ5งรวมถึงความเข้าใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร 
ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ที5จําเป็นอย่างต่อเนื5อง 

3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจเกี5ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี5ยง และสภาพแวดล้อมที5
เกี5ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั Qงได้รับทราบข้อมลูที5เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ5าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื5องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจําปี  

หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการจะดูแลให้มั5นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล

ที5จําเป็น และมีเลขานุการบริษัทที5มีความรู้และประสบการณ์ที5จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื5อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
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3.9.2 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 6 ครั Qง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั Qงต่อปี เพื5อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทั Qงปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ5มตามความจําเป็นและเรื5องที5มีความสําคญัเร่งด่วน 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั Qงฝ่ายจัดการมีอิสระที5จะเสนอเรื5องที5เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสูว่าระการประชุม 

3.9.4 เลขานุการบริษัททําหน้าที5จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื5อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนบัสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเชิญผู้บริหารระดับสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื5อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ5มเติมในฐานะที5เกี5ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื5อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที5จําเป็นเพิ5มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผู้บริหารอื5นที5ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที5กําหนด และในกรณีที5จําเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็น
อิสระจากที5ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที5จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็นเพื5ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี5ยวกับการจดัการที5อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดย
แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทําหน้าที5เป็นประธานที5ประชุม มี
หน้าที5ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสําหรับกรรมการที5จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระใน
ประเด็นที5สําคญั โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี5ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

3.9.9 ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ผู้ที5มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรื5องที5
พิจารณาต้องออกจากที5ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื5องนั Qน ๆ 

3.9.10 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคําคดัค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม 

3.9.11 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที5เหมาะสมที5จะปฏิบติัหน้าที5ใน
นามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบติัหน้าที5ตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ5งมีผลบังคับใช้ในวันที5 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื5อสตัย์สุจริต รวมทั Qงต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
มติคณะกรรมการตลอดจนมติที5ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้คําแนะนําเกี5ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที5
คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั Qงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี Q คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท 

3.9.12 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื5องที5จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที5และใน
กรณีที5มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสตูรดังกล่าวด้วย ทั Qงนี Q หน้าที5ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดงันี Q 
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1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี Q 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(3) หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที5รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื5นๆตามที5คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที5มีความเกี5ยวข้อง ซึ5งเป็นส่วนได้
เสียที5เกี5ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษทั หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที5บริษัทได้รับรายงานนั Qน 

5. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที5เกี5ยวข้อง และข้อพึ5งปฏิบติัด้านการกํากับดูแลในการดําเนินกิจการ
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

6. ทําหน้าที5ในการดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที5ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที5กํากับดูแล เช่น สํานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมลู และ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที5กํากับดูแลสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

9. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการที5ได้รับการแต่งตั Qงใหม่ 

10. ปฏิบัติหน้าที5ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื5อสัตย์สุจริต รวมทั Qงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที5ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. หน้าที5อื5น ๆ ตามที5ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะดําเนินการให้มั5นใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้บริหารระดบัสงูให้มี
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที5จําเป็นต่อการขบัเคลื5อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ  สรรหา
บุคคลที5มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื5อดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร  

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที5เหมาะสมโดยอย่าง
น้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที5บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรร
หาและแต่งตั Qงบุคคล เห็นชอบบุคคลที5ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู 

4.1.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื5อให้มีการเตรียมการ  สืบ
ทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
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4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้บริหารระดบัสงูให้ได้รับการอบรม
และพฒันา เพื5อเพิ5มพูนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

4.1.5 คณะกรรมการมีการกําหนดกฎบตัร เพื5อใช้เป็นแนวปฏิบติั 

ด้านการสรรหา 

1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที5เหมาะสมเพื5อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชํานาญแต่ละด้านที5ต้องการให้มี แล้วนําเสนอต่อที5ประชุม
คณะกรรมการเพื5อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาในแต่ละครั Qง 

2. สรรหากรรมการ เมื5อถึงวาระที5จะต้องเสนอชื5อกรรมการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา
จากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื5อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัท ภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื5อบุคคลที5เหมาะสม เป็นต้น 

3. ในกรณีที5คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื5อกรรมการท่านที5ครบวาระการดํารงตําแหน่งในครั Qงนั Qน
ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกครั Qงหนึ5ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องนําผลการดําเนินงานในปีที5ผ่านมา
ของกรรมการท่านนั Qนมาเป็นเงื5อนไขประกอบการพิจารณาด้วย 

4. พิจารณารายชื5อบุคคลที5ได้รับการเสนอชื5อมาและคัดเลือกบุคคลที5มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที5
กําหนดไว้ 

5. ตรวจสอบว่าบุคคลที5จะถูกเสนอชื5อนั Qนมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง 

6. ดําเนินการทาบทามบุคคลที5มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที5กําหนดไว้ เพื5อให้มั5นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที5จะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั Qงจากผู้ถือหุ้น 

7. เสนอชื5อให้คณะกรรมการเพื5อพิจารณาและบรรจุชื5อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้ น เพื5อให้ที5ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณาแต่งตั Qง 

8. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน เพื5อความต่อเนื5องในการบริหารที5เหมาะสม
และอย่างเป็นระบบสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูง ตั Qงแต่ผู้อํานวยการสายงานขึ Qนไป 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง เพื5อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที5ใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื5นที5อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษัท และกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื5อให้เกิดผลงานตามที5คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบ
แทนบุคคลที5ช่วยให้งานของบริษัท ประสบผลสําเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ
ค่าเบี Qยประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที5อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทและ
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที5บริษัทต้องการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที5บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสงู ตามที5
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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4. กําหนดค่าตอบแทนที5เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ผู้บริหารสายงาน 
และผู้บริหารระดับสูง ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื5ออนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการนําเสนอให้ที5
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติั 

5. พิจารณาทบทวนกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ Qนเงินเดือนประจําปี โบนัสประจําปี 
ตลอดจนผลประโยชน์อื5นๆ ดงัต่อไปนี Q 

-  พิจารณาภาพรวมและกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ Qนเงินเดือนประจําปี และ โบนสั
ประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื5นใดของผู้บริหารระดบัสงูและพนักงาน  
ตามข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพื5อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที5คาดหวงั มีความเป็นธรรมและเป็น
การตอบแทนพนักงานที5ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

-  พิจารณางบประมาณการขึ Qนเงินเดือนประจําปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื5นๆ ที5บริษัทกําหนดให้พนกังาน 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1.   กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที5ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบาย
การดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื5อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื5อพิจารณาอนุมัติ 

2.    กํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื5อให้เป็นไป
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที5ดีและแนวปฏิบติัที5ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

3.    ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที5มีจริยธรรม กํากับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการที5ดีของบุคลากรของบริษัทฯ เพื5อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที5ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

4.    ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที5ดีให้มีความเหมาะสม เพื5อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.    ดําเนินการอื5นใดตามที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเกี5ยวเนื5องกับการกํากับดูแลกิจการที5ดีของบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทนและการประเมินผลที5เหมาะสม 
4.2.1 คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที5เป็นเครื5องจูง

ใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาวซึ5งรวมถึง 

(1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที5เป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั Qน เช่น 
โบนสั และผลการดําเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

(2)  การกําหนดนโยบายเกี5ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคํานึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า
หรือเท่ากับระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ 

(3)  การกําหนดนโยบายเกี5ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื5อสารให้เป็นที5รับทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการที5ไม่รวมกรรมการที5เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี5ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร อย่างน้อยในเรื5องดงัต่อไปนี Q 
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(1)  เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที5บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูง
ใจให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกั  

กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื5อสารให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารทราบ
เกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

(2)  ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นประจําทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาลเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป็นผู้สื5อสารผลการพิจารณา รวมทั Qง
ประเด็นเพื5อการพฒันาให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารทราบ 

(3)  อนุมัติค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติ
หน้าที5ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และปัจจยัอื5นๆ ประกอบด้วย 

4.2.3 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับ
หลกัการประเมินดงักล่าว 

4.2.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั Qงองค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที5อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดําเนินงานของบริษัท 
4.3.1 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ5งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ5งมีผลต่อ
อํานาจในการควบคุมการบริหารจดัการบริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิติัหน้าที5ของคณะกรรมการ เช่น 
การมีบุคคลที5เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที5มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.4 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที5

เหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที5สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนกังานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที5เหมาะสม และได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมเพื5อรักษาบุคลากรที5
มีความสามารถขององค์กรไว้ 

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั Qงกองทุนสํารองเลี Qยงชีพหรือกลไกอื5นเพื5อดูแลให้พนักงานมีการออม
อย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั Qงสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที5สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดบัความเสี5ยง 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 
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คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที5 ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลกูค้าหรือผู้ที5เกี5ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อม 

5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจดัการนําไปเป็นส่วนหนึ5ง
ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสริมการดําเนินการ เพื5อเพิ5มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจยัแวดล้อมที5เปลี5ยนแปลง
อยู่เสมอ ซึ5งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า
และบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั Qงการร่วมมือกับคู่ค้า 

ทั Qงนี Q การดําเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื5อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั Qงแก่บริษัท ลกูค้า คู่ค้า สงัคมและ
สิ5งแวดล้อม และไม่สนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมที5ไม่เหมาะสม กิจกรรมที5ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื5อให้มั5นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท  

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที5ทําให้มั5นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ5งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื5อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลกั ที5เป็นไปด้วยความยั5งยืน โดยจดัทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื5องดังต่อไปนี Q 

(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที5
เกี5ยวข้องและปฏิบติัต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและค่า
ผลประโยชน์อื5นๆ ที5เป็นธรรม การจดัสวัสดิการที5ไม่น้อยกว่าที5กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทํางานในด้านอื5นๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที5เกี5ยวข้อง และคํานึงถึง
สขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ 
การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื5อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั Qงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
การส่งเสริมการขายต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิด
ของลกูค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจดัซื Qอจดัจ้างและเงื5อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที5เป็นธรรม 
การช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี Qแจงและดูแลให้คู่
ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ5งแวดล้อม รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื5อพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั5งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที5สามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ5งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั5นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ5งแวดล้อม ซึ5งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้นํ Qา การใช้ทรัพยากร
หมนุเวียน การปลดปล่อยและจดัการของเสียที5เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
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(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั5น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที5เกี5ยวข้อง
และกําหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั5นต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้า
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั5น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื5น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั5น รวมทั Qงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื5อให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยั5งยืน 
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจําเป็นของทรัพยากรที5ต้องใช้ รวมทั Qงตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ

ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที5ต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ที5ต่างกันด้วย ดงันั Qน ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที5จะเกิดขึ Qนต่อทรัพยากร โดย
ยงัคงอยู่บนพื Qนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั5งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั5นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการมี
การทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการเปลี5ยนแปลงของ
ปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

ทั Qงนี Q ทรัพยากรที5บริษัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร 
(Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการจะจดัให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที5สอดคล้อง

กับความต้องการของบริษัท รวมทั Qงดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ5มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี5ยง เพื5อให้บริษัทสามารถบรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายในเรื5องการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ5ง
ครอบคลมุถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื5อรองรับในกรณีที5ไม่สามารถ
จดัสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที5กําหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี5ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี5ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั5นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั Qงนี Q 
กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ได้แก่ 

(1) บริษัทได้ทําตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ  ที5เกี5ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รักษาความน่าเชื5อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั Qงป้องกันมิให้มี
การนําข้อมลูไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี5ยนแปลงข้อมลูโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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(3) บริษัทได้พิจารณาความเสี5ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความ
เสี5ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื5องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที5ส่งผลกระทบต่อความมั5นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเท ศ ( Incident Management)  การบ ริหา ร จัดก า ร ท รัพ ย์ สิน ส า ร สน เ ท ศ ( Asset 
Management) เป็นต้น 

(4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนด
หลกัเกณฑ์และปัจจัยในการกําหนดลําดบัความสําคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้
งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีOยงและการควบคุมภายในทีOเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความสําคัญในเรื5องการบริหารความเสี5ยงในระบบการบริหารงานและการปฏิบติังานโดย
มุ่งหมายให้การบริหารความเสี5ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ5งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์หลกั และเป้าหมายที5ตั Qงไว้แล้วยังเป็นการสนบัสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานที5สร้างมูลค่าเพิ5มให้องค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มั5นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี5ยงและการควบคุมภายในที5จะทําให้
บรรลวุตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที5เกี5ยวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจความเสี5ยงที5สําคญัของบริษัทและอนุมติัความเสี5ยงที5ยอมรับได้ 

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี5ยง (ซึ5งประกอบด้วย นโยบายการบริหาร
ความเสี5ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี5ยง) ที5สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความ
เสี5ยงที5ยอมรับได้ของบริษัท สําหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี5ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน ทั Qงนี Q คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสี5ยงเป็นประจํา  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี5ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั Qงภายนอกและภายในองค์กรที5
อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ที5กําหนดไว้ 

ทั Qงนี Q ความเสี5ยงหลกัที5คณะกรรมการจะให้ความสําคัญ แบ่งออกเป็นดงันี Q ความเสี5ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี5ยงด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) ความเสี5ยงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความ
เสี5ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั5น (Fraud Risk Governance) ความเสี5ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Risk) ความเสี5ยงของระบบบัญชีและการเงิน (Financial Risk) และความเสี5ยงด้านเศรษฐกิจ (Economic Risk) สังคม 
(Social Risk Management) และการเมือง (Political Risk)  

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั5นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที5เกิดขึ Qนของความเสี5ยงที5ได้
ระบุไว้เพื5อจดัลําดบัความเสี5ยง และมีวิธีจดัการความเสี5ยงที5เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลั5นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะกํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี5ยงที5สําคัญ พร้อมทั Qงให้
คําแนะนําและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี5ยง มาตรการจดัการความเสี5ยง และแผนจดัการความเสี5ยงที5เหลืออยู่
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ของบริษัท เพื5อให้มั5นใจว่ามีการบริหารจดัการความเสี5ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
และสามารถบริหารจดัการความเสี5ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที5ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี5ยง 

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที5ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที5เกี5ยวข้อง ทั Qง
ของในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีที5บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื5นที5บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น มีสดัส่วนการถือหุ้ นที5มี
สิทธิออกเสียงตั Qงแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี5ยงมาเป็นส่วนหนึ5งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย 

6.1.9 เพื5อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ในบริษัท มีแนวทางในการบริหารความเสี5ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที5เกี5ยวข้อง จึงได้พิจารณาแต่งตั Qงคณะกรรมการบริหารความเสี5ยง โดยให้มี
ขอบเขตอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบ ดงันี Q 

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี5ยงโดยรวมของบริษัท ซึ5งครอบคลมุถึงความเสี5ยง
ประเภทต่าง ๆ ที5สําคัญ เช่น ความเสี5ยงด้านการเงิน ความเสี5ยงด้านการลงทุน และความเสี5ยงที5มี
ผลกระทบต่อชื5อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื5อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี5ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี5ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี5ยง เพื5อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี5ยงแต่ละประเภทให้อยู่ใน
ระดบัที5ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี5ยง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี5ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที5ได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วดัความเสี5ยงและเพดานความเสี5ยงที5บริษัทจะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการที5จะใช้ในการจดัการความเสี5ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ประเมินความเสี5ยงในระดบัองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี5ยงนั Qนให้อยู่ในระดบัที5ยอมรับได้ 
รวมทั Qงควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี5ยงตามวิธีการที5กําหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี5ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ 
ที5จะควบคุมความเสี5ยง 

8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที5เกี5ยวข้องมาชี Qแจง หรือแต่งตั Qงและกําหนดบทบาทที5ให้ผู้ปฏิบติังานทุก
ระดบัมีหน้าที5บริหารความเสี5ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี5ยงเพื5อให้การบริหารความเสี5ยงบรรลุวตัถุประสงค์ 

9. รายงานผลเกี5ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี5ยงของบริษัทและการ
เปลี5ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ5งที5ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื5อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที5กําหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื5อสอบทาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ5าเสมอ 
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10. จดัทําคู่มือการบริหารความเสี5ยงระดบัองค์กร ประจําปี 

11. จดัวางระบบบริหารความเสี5ยงแบบบูรณาการ โดยเชื5อมโยงระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการจะจดัตั Qงคณะกรรมการตรวจสอบที5สามารถปฏิบติัหน้าที5ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ5งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที5ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยมีหน้าที5ดงันี Q 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื5อให้มั5นใจว่า มีความถูกต้อง และเชื5อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที5รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Qงรายไตร
มาสและประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Qง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื5นใดที5
รับผิดชอบเกี5ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที5เห็นว่าจําเป็นและ
เป็นสิ5งสําคัญ พร้อมทั Qงนําข้อเสนอแนะเกี5ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที5สําคัญและจําเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั Qงบุคคลซึ5งมีความเป็นอิสระเพื5อทําหน้าที5เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั Qงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั Qง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที5ยอมรับโดยทั5วไป 

6. พิจารณารายการที5เกี5ยวโยงกัน หรือรายการที5อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในเรื5องดงักล่าวให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนทั Qงนี Qเพื5อให้มั5นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

7. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี5ยงที5เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 
ครั Qง 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ5งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดงัต่อไปนี Q 

(ก) ความเห็นเกี5ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที5เชื5อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี5ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี5ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที5เกี5ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี5ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี5ยวกับรายการที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที5คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที5ตามกฎ
บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื5นที5เห็นว่าผู้ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั5วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที5และความ
รับผิดชอบที5ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดทํารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั Qง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที5ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าที5 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร 
หรือพนกังานของบริษัท ที5เกี5ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที5เห็นว่าเกี5ยวข้องหรือจําเป็น 

12. ให้มีอํานาจว่าจ้างที5ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้
คําปรึกษากรณีจําเป็น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั Qงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที5อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั Qง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั Qง ปฏิบติังานอื5นตามที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที5และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื5องมือที5จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมลูที5จําเป็นต่อการปฏิบติัหน้าที5ที5ได้รับมอบหมาย เช่น เอื Qออํานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที5เกี5ยวข้อง
มาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที5เป็นอิสระจากที5ปรึกษาทางวิชาชีพอื5นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที5มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที5เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี5ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั Qงรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี5ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 
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หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที5อาจเกิดขึ Qนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย

จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของ
บริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ที5มีความสมัพนัธ์เกี5ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที5ไม่สมควร  

6.3.1   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ5งรวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบติัในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื5อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั Qงการจัดการข้อมูลที5อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี Q 
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที5เกี5ยวข้อง อาทิ ที5ปรึกษาทาง
กฎหมาย ที5ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

6.3.2    คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที5อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั Qง
ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื5อให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั Qนตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูล 
ตามที5กฎหมายกําหนดและเป็นไปเพื5อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยที5ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัให้มีข้อกําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที5มีส่วนได้
เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที5อาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมี
ส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั Qน 

หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจดัทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั5นที5ชัดเจนและสื5อสาร

ในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื5อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที5ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที5เกี5ยวข้อง 

 
หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื5องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี Qเบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มี
การจัดช่องทางเพื5อการรับข้อร้องเรียนที5มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ5งช่องทาง รวมทั Qงเปิดเผยช่องทางการรับเรื5อง
ร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจําปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที5ชัดเจนในกรณีที5มีการชี Qเบาะแส โดยจะกําหนดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง คือ (1) ต่อคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรงผ่านเลขานุการบริษัท และ/หรือ (2) ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางดงัต่อไปนี Qโดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลบั 

 

 

 

 
สําหรับพนักงานของบริษัท เนื5องด้วยบริษัท เชื5อว่าพนกังานเป็นปัจจยัหลักและเป็นทรัพยากรที5มีคุณค่าในการ

ดําเนินธุรกิจ ดังนั Qน เพื5อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้พนกังาน

หน$วยงานเลขานุการบริษัท 
            -  โทรศัพท4 : 02-363-9300 ต7อ 9300 - 9302 

-  E-mail : cs@siamraj.com 
-  หรือทางไปรษณีย4ไปยังฝOายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู7ของบริษัท 
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สามารถยื5นเรื5องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั Qงให้ความคุ้มครองแก่พนกังานผู้ยื5นเรื5องร้องทุกข์หรือร้องเรียน และ/หรือ 
พยานผู้ให้ข้อมลูจากการปฏิบติัที5ไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที5การงาน การลงโทษทางวินยั เป็นต้น โดยระบุวิธีการ
ปฏิบติัไว้ในคู่มือพนักงานและระเบียบข้อบงัคบัเกี5ยวกับการทํางาน และประกาศให้พนกังานทราบโดยทั5วกันทาง E-mail 
ของพนกังาน และในระบบ DIGIDOCS 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที5เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที5แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต 

 
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชืOอถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูสําคญั
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัที5เกี5ยวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที5เ กี5ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที5เหมาะสมกับหน้าที5ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหาร
สงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคํานึงถึงปัจจัยที5เกี5ยวข้องโดยในกรณีที5เป็น
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี Qด้วย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี5ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทั Qงข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผ่านการสื5อสารในช่องทางอื5น ๆ (ถ้ามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ5งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั Qงสนับสนุนให้บริษัทจดัทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื5อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั Qงนี Q เพื5อให้นัก
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึ Qนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตร
มาสได้ดียิ5งขึ Qน นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที5การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเกี5ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ5งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั Qน
จะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที5
เกี5ยวเนื5องกับสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี Q 
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ5าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ5มมี
สญัญาณบ่งชี Qถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี Q 
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7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที5ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาให้มั5นใจได้ว่า การทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื5องในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน 
หรือความสามารถในการชําระหนี Q 

หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที5บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั5นใจได้

ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื5นที5จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั Qงนี Q ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1 ในกรณีที5บริษัทมีแนวโน้มที5จะไม่สามารถชําระหนี Qหรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามข้อกําหนดเกี5ยวกับการเปิดเผยข้อมลู 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ5งรวมถึงเจ้าหนี Q ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอย่างสมํ5าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั5นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
บริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการจะพิจารณาจดัทํารายงานความยั5งยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั5น การปฏิบติัต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ5งรวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม 
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั Qงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที5ได้รับการ
ยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั Qงนี Q อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็นเล่มแยก
ต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที5เปิดเผยเป็นเรื5องที5สําคัญและสะท้อนการปฏิบัติที5จะนําไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่บริษัทอย่างยั5งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ที5ทําหน้าที5ใน

การสื5อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื5น เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื5อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(Disclosure Policy) เพื5อให้มั5นใจได้ว่า การสื5อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกัน ทนัเวลา ใช้ช่องทางที5เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมูลที5มีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทั Qงมีการสื5อสารให้
เข้าใจตรงกันทั Qงองค์กรในการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกําหนดผู้ที5รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที5มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที5 เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั Qงวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื5อสารกับ
ตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนบัสนุนงานด้านนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น การจัดให้
มีหลกัปฏิบติัในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั Qงกําหนดหน้าที5และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์
ให้ชดัเจน เพื5อให้การสื5อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.5.4 บริษัทให้ความสําคัญกับความคิดเห็นที5นักลงทุนและประชาชนทั5วไปมีต่อบริษัทจึงได้จัดตั Qงฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ขึ Qน เพื5อทําหน้าที5เป็นสื5อกลางในการสื5อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ซึ5งรวมถึงผู้ถือหุ้ น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั Qงนี Qฝ่ายลงทุนสัมพันธ์เป็นสื5อกลางของการสื5อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) 
โดยด้านหนึ5งคือ การนําข้อมูลบริษัท เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ5งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดําเนินงาน ผล
ประกอบการ และเหตุการณ์สําคัญๆ ที5มีผลกระทบกับผลประกอบการ ทั Qงนี Qข้อมลูที5เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
ต่อเวลาสําหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ5งคือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุน 
นําเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื5อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที5มีต่อบริษัท โดยรายงาน
เป็นรายไตรมาส 

 ทั Qงนี Q ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์มีแผนการดําเนินงานที5ชัดเจน มีการจดัทําดชันีชี Qวดัผลการดําเนินงานเพื5อให้เห็น
การพัฒนาของงาน เช่น จํานวนครั Qงการประชุมกับนักลงทุน จํานวนครั Qงกิจกรรม Roadshow ที5เข้าร่วม การจัดประชุม
นกัวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอพัเดทข้อมูล
เว็บไซต์ นอกจากนี Q ยงัมีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจประจําปี เพื5อนําข้อมลูไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
แก่กลุ่มนกัลงทุนได้ดียิ5งขึ Qน 

 กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสยัและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อมายัง 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ที5หมายเลขโทรศพัท์ : 02-363-9300 ต่อ 7101 E-mail Address : nattanont.k@siamraj.com 

หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที5กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั Qงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื5นด้วย เช่น Website ของ
บริษัท โดยกระทําอย่างสมํ5าเสมอ พร้อมทั Qงนําเสนอข้อมลูที5เป็นปัจจุบนั 

ทั Qงนี Q บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี Qบน Website ของบริษัท 

(1) วิสยัทศัน์และค่านิยมของบริษัท 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รายชื5อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกี5ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั Qงฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ที5สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมลูหรือเอกสารอื5นใดที5บริษัทนําเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทุน หรือ สื5อต่างๆ 

(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose enterprises/vehicles 
(SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั Qงทางตรงและทางอ้อมที5ถือหุ้นตั Qงแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที5จําหน่ายได้แล้วทั Qงหมดและมี
สิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู 
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(11) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธ ิ

(13) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั5น นโยบายรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี5ยง  

(14) กฎบัตร หรือหน้าที5ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื5องที5ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที5ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ข้อมลูติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที5รับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื5อบุคคลที5
สามารถให้ข้อมลูได้ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสืOอสารกับผู้ ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดูแลให้มั5นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื5องสําคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื5องสําคัญ ทั Qงประเด็นที5กําหนดในกฎหมายและประเด็นที5อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดําเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื5องสําคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

(1) การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ5มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื5อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน ที5มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั Qงหมดของบริษัท สามารถเสนอ
วาระการประชุมและชื5อบุคคลเพื5อเข้ารับการเลือกตั Qงเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดย บริษัท จะนํา
หลกัเกณฑ์นี Qเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื5อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที5บริษัท กําหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
บรรจุเรื5องที5 ผู้ถือหุ้ นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ5งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื5องที5 ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที5ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

(2) หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื5อบุคคลเพื5อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ทั Qงนี Q คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที5ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ5งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทเป็นผู้ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที5เกี5ยวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบริษัท (www.siamrajathanee.com) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั 
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8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที5เกี5ยวข้องจะถูกจัดทําเป็นภาษาองักฤษทั Qงฉบับ และเผยแพร่พร้อม
กับฉบบัภาษาไทย  

ทั Qงนี Q หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดงัต่อไปนี Q 

(1) วนั เวลา และสถานที5จดัประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) วาระการประชุมและเรื5องที5จะเสนอต่อที5ประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื5อทราบหรือเพื5ออนุมัติ รวมทั Qง
แบ่งเป็นเรื5องๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระที5เกี5ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื5องการเลือกตั Qงกรรมการและการอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วตัถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที5เสนอซึ5งรวมถึง 

ก. วาระอนุมติัจ่ายเงินปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที5เสนอจ่ายพร้อมทั Qงเหตุผล
และข้อมลูประกอบ ในกรณีที5เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้อธิบายเหตุผลและข้อมลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตั Qงกรรมการ – ระบุชื5อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทํางาน จํานวนบริษัทจดทะเบียน
และบริษัททั5วไปที5ดํารงตําแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที5
เสนอ และในกรณีที5เป็นการเสนอชื5อกรรมการเดิมกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกครั Qงให้ระบุข้อมูลการ
เข้าร่วมประชุมปีที5ผ่านมา และวนัที5ได้รับการแต่งตั Qงเป็นกรรมการของบริษัท 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละตําแหน่ง  และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทั Qงที5เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์
อื5น ๆ 

ง. วาระแต่งตั Qงผู้สอบบัญชี – ชื5อผู้สอบบัญชี บริษัทที5สงักัด ประสบการณ์ทํางาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื5น 

(4) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที5กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

(5) ข้อมลูประกอบการประชุมอื5น ๆ เช่น รายงานประจําปี ขั Qนตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจ้งผล
คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมลูของกรรมการอิสระที5บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น เอกสารที5ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที5ของสถานที5จดัประชุม 
เป็นต้น  

หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

และเอื Qอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวนั เวลา และสถานที5ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ

ผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที5เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที5จดัประชุมที5สะดวกต่อการเดินทาง เป็น
ต้น 
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8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทําใด ๆ ที5เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือ
หุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที5กําหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกํากับดูแลที5เกี5ยวข้อง ทั Qงนี Q เพื5อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที5ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
บริษัทจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสาร
หลกัฐานที5ต้องให้ในการมอบฉันทะอย่างชดัเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชุม 
ถึงรายชื5อกรรมการอิสระที5ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี Q บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นและหนงัสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ พร้อมทั Qงรายละเอียดและขั Qนตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี Q บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งมอบฉันทะเพื5อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จําเป็นต้อง
ส่งในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั Qน และเพื5อสนบัสนุนให้นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือ คสัโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื5อ ข้อมลูและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื5อเข้าร่วมการประชุมก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น รวมทั Qงการจดัเจ้าหน้าที5ของบริษัทไปรับหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หาก
ผู้ถือหุ้นร้องขอมายงับริษัท 

8.2.3 คณะกรรมการจะ ส่งเส ริมการนํ าเทคโนโลยีมาใ ช้ กับการประชุม ผู้ ถือหุ้ น  ทั Qงการลงทะ เ บี ยน 
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื5อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โดยบริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั5วโมง พร้อมทั Qงใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื5อความโปร่งใส นอกจากนี Q ผู้ถือหุ้ นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้
ตลอดเวลาการประชุม เพื5อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที5ยงัไม่ได้พิจารณาลงมติ 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที5ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที5ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที5
เกี5ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมที5กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั Qงคํานึงถามต่อที5ประชุมในเรื5องที5เกี5ยวข้องกับบริษัท  

8.2.5 เพื5อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเรื5องสําคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือ
หุ้นไม่สนบัสนุนการเพิ5มวาระการประชุมที5ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที5ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที5เกี5ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื5อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที5เกี5ยวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ5มการประชุม เลขานุการที5ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และที5ปรึกษากฎหมายซึ5งทําหน้าที5เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนน จากนั Qนให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึง
จํานวนและสดัส่วนของผู้ถือหุ้นที5เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที5มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียง การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามลําดับวาระที5ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการ
เปลี5ยนแปลงหรือเพิ5มเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายแสดงความคิดเห็น 
ซกัถาม ได้อย่างมีอิสระเท่าเทียมกันและตอบคําถามอย่างตรงประเด็น อีกทั Qงให้เวลาอภิปรายพอสมควร 

8.2.8 ในกรณีที5วาระใดมีหลายรายการ ประธานที5ประชุมจะจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิในการแต่งตั Qงกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั Qงกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที5สําคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที5เป็น
อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที5เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
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ออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที5ประชุมทราบพร้อมทั Qงบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการ
แต่งตั Qงกรรมการและวาระที5ประชุมที5ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นนั Qน บริษัท ได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั Qงกรรมการได้ทีละคนโดยใช้บตัรลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที5ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ5งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัท ซึ5งเปิดเผย
ต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที5 www.siamrajathanee.com หรือ สามารถติดต่อ
นกัลงทุนสมัพนัธ์ที5หมายเลขโทรศพัท์ 02-363-9300 ต่อ 7101 หรือ Email Address : nattanont.k@siamraj.com  

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที5ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัเดียวกัน
กับวนัประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวนัทําการถัดไป 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในสิบสี5  (14)  วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้ น รวมทั Qง เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที5   
www.siamrajathanee.com  

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี Q 

(1) รายชื5อกรรมการและผู้บริหารที5เข้าประชุม และสดัส่วนกรรมการที5เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการ
ประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที5ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที5ประชุม รวมทั Qงชื5อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

เ พื5 อ ใ ห้ เ ป็น ไปตามนโยบายการกํา กับ ดูแลกิจการที5 ดี ของบ ริษัท สยามราชธานี  จํ า กัด  ( “ บ ริษัท ” )  
บริษัทจึงมีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้ผู้บริหารและพนกังานยึดถือและปฏิบติัตาม ควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและ
ระเบียบของบริษัท โดยมุ่งหวงัให้การบริหารและการปฏิบติังานมีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติ
และศกัดิÇศรี ควรแก่ความเชื5อมั5นและไว้วางใจของคู่ค้า ลกูค้าและประชาชน โดยมีเนื Qอหาครอบคลมุในเรื5อง ดงันี Q 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทจะปฏิบติัและดูแลให้พนกังานที5เกี5ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี Q 

(1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื5อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ทั Qงทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั5นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิ5งแวดล้อม 

(2) ปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเรื5องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที5มีมาตรฐานและมีการควบคุมที5ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที5ด้วยความระมัดระวงั ด้วยข้อมลูที5เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั Qงถือปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายและข้อกําหนดที5เกี5ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(4)  ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที5ตนได้ล่วงรู้มาเนื5องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที5ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที5ตามกฎหมาย 

(5) เปิดให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เกี5ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ 

(6) เปิดเผยข่าวสารข้อมลูของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

(7) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื5อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื5อนไขไม่ได้ 
ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื5อหาทางออกร่วมกัน 

2. ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั5งต่างๆ ของบริษัทและของ
ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึ Qนไป กล่าวคือ 

(1)  ต้องสนบัสนุนนโยบายและการปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั5ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของ
บริษัท ซึ5งประกาศให้พนกังานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที5ด้วยความซื5อสัตย์สุจริตและเที5ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที5อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื5อเสียง และทรัพย์สินของบริษทั โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ร่วมงาน 

(4)  ต้องปฏิบัติหน้าที5ด้วยความตั Qงใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื5อ
เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั5วไป เพื5อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม 
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(5)  ต้องรักษาไว้ ซึ5 งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที5 เ กี5ยวกับกิจการใด ๆ ที5 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี5ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางที5ถูกต้องเหมาะสมที5ได้รับอนุญาตเท่านั Qน และต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันั Qน ตลอดระยะเวลาที5เป็นพนกังานของบริษัท และภายหลงัจากพ้นสภาพ
ของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็น
ความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื5นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื5องอื5นใดนอกเหนือจากการปฏิบติั
หน้าที5ให้กับบริษัท  พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที5เกิดขึ Qนจริงทุก
ประการ 

(6)  ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ  เท่าที5สามารถจะทําได้อย่างเต็มที5  รวมทั Qงไม่นําสิ5งของใด ๆ  ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื5อประโยชน์ของผู้อื5นที5ไม่ได้เกี5ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(7)  บริหารงานโดยยึดมั5นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั Qงส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของ
บริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที5อาจเกิดขึ Qนในบริษัท 

(8)  ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด  มีความยุติธรรม  ไม่มีอคติ 

(9)  ต้องพร้อมที5จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื5น 

(10)  ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินยั และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์  ข้อมลูจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื5อให้การใช้เครื5องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิÇ หรือกฎหมายอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื5อเสียง
และภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 
3. ข้อไม่พึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทางที5จะนําไปสู่ความเสื5อมเสียของบริษัท 
และของตนเอง  กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอื5น  หรือใช้ประโยชน์ส่วนตวั 

(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื5อประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื5น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที5มีอํานาจครอบงําการจัดการ  ซึ5งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที5อาจทําให้เสื5อมเสียต่อตําแหน่งหน้าที5และเกียรติคุณของบริษัท  

(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที5เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที5ควรแจ้งต่อบริษัท 

(5) ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที5ของผู้บริหารที5 ดี 
เพื5อให้งานลลุ่วงไปโดยถูกต้องและสจุริต 
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(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื5อให้ได้มาซึ5งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื5น ซึ5งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อ
บริษัท  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(7) ขัดขวาง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าที5ในบริษัท  
หรือออกคําสั5งใด ๆ ให้พนกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

(8) ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื5น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน  อตัราการขึ Qนเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื5น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื5นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื5นใด ที5ทํา
ธุรกิจกับบริษัท  หรือการเลี Qยงรับรอง ซึ5งพิสจูน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลี Qยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันํามาซึ5งชื5อเสียงทางการ
ค้า เพื5อเป็นการแลกเปลี5ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ5งเหล่านั Qนมีมลูค่าเกินกว่า  20,000 บาท  ต้องแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตั Qงแต่ผู้บงัคบับัญชาทราบทนัที 

(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที5สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ  ลูกค้า
หรือคู่ค้า ซึ5งนบัว่าเป็นการขดัแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12) กระทําการเพิ5มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื5อเปลี5ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบนัทึกบญัชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื5อจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม 

(13) ชําระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ5งของการชําระเงิน  หรือการจดัการ
ทางธุรกิจนั Qน ๆ มีจุดประสงค์อื5นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที5ได้ระบุในเอกสารเพื5อการชําระเงินหรือการ
จดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที5มีหนี Qสินล้นพ้นตวั หรือมีเหตุผลอย่างหนึ5งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนี Qสินล้น
พ้นตวั 

(15) ไม่รักษาข้อมลูทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที5บริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าที5ของพนกังาน  

(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื5น 

(17) กระทําการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื5นโดยมิชอบ 

(18) ให้หน่วยงานที5ไม่ใช่สายจัดซื Qอขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นที5จะต้องขอการ
สนับสนุนดังกล่าวเพื5อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซื Qอเพื5อเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้รับผิดชอบ) 

(19) กระทําการอันเป็นการละเลย หรือเอื Qออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ที5จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
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ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนบัสนุน ยินยอมให้เกิดขึ Qนหรือมีอยู่ซึ5งการกระทําผิดของผู้ให้บริการ  
ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  หรือกฎหมายลิขสิทธิÇ  หรือกฎหมายอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้อง 

 
4. การกําหนดโทษผู้บริหาร 

(1) การฝ่าฝืนที5ไม่ร้ายแรง:  ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร  ซึ5งจะระบุลักษณะของการฝ่า
ฝืนรวมทั Qงมูลเหตุที5อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั Qน โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหา
ดงักล่าวต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเรื5องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื5อ
พิจารณา และให้ถือคําตัดสินของคณะกรรมการบริษัทเป็นที5สิ Qนสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั Qงที5สอง หรือ
ผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั Qงแรกตามที5ได้รับหนังสือเตือนนั Qน ผู้บริหารดังกล่าวจะถูก
ลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด ซึ5งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ5งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี Q  เช่น การให้หรือการรับสินบน  การฉ้อโกง  การเปิดเผย
ข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที5สาม และการกระทําใดๆ ที5เสื5อมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใดๆ ต่อผู้บงัคับบัญชา 
บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์
อกัษรก่อน 

 
5. ข้อพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

เพื5อเป็นการเสริมสร้างการทํางานที5ดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี Q 

(1) พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื5อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั5นเพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ5งขึ Qน ทั Qงนี Qเพื5อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

(2) พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

(3) พนกังานพึงให้ความเคารพและเชื5อฟังผู้บังคบับัญชาที5สั5งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท 

(4) พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน และเอื QอเฟืQอช่วยเหลือซึ5งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
ซึ5งจะนําไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื5น และบริษัท 

(5) พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ5งกันและกันหลีกเลี5ยงการนําข้อมลูหรือเรื5องราวของผู้อื5นทั Qงในเรื5อง
เกี5ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื5องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที5จะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั Qงต่อพนกังาน และต่อบริษัท 

(6) พนักงานพึงหลีกเลี5ยงการรับของขวัญใด ๆ ที5อาจทําให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที5ในภายหน้า 
หากหลีกเลี5ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาทราบในทนัท ี

(7) พนักงานไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที5 หรือประโยชน์จากหน้าที5การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรค
พวก หรือทําธุรกิจแข่งขนักับบริษัท 

(8) พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลกูค้า คู่ค้า ด้วยความซื5อสตัย์สจุริต และด้วยความเสมอภาค 
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(9) พนกังานพึงรักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 

(10) พนกังานพึงรายงานเรื5องที5ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื5อเรื5องที5รับทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน หรือชื5อเสียงของบริษัท 

(11) พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที5 
ประหยดั มิให้สิ Qนเปลือง สญูเปล่า เสียหาย หรือเสื5อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 
6. บทกําหนดโทษพนักงาน 

กรณีที5พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที5ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจดัองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบงัคับเกี5ยวกับการทํางาน ทั Qงนี Q ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองใน
เบื Qองต้นและสรุปเรื5องส่งต่อให้ผู้บังคบับัญชาระดับสงูและสายงานที5เกี5ยวข้องต่อไป เพื5อตดัสินความผิดพร้อมทั Qงระบุโทษ
ตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที5เกิดขึ Qนรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 
ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสงักัดได้ ก็ให้นําเรื5องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื5อพิจารณาหาข้อสรุปและกําหนดโทษต่อไป  

การกําหนดโทษ 

(1) ตกัเตือนด้วยวาจา 

(2) ตกัเตือนด้วยหนงัสือ 

(3) ตดัค่าจ้าง 

(4) พกังาน 

(5) เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

(6) ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็น
อิสระ จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ  มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  
โดยมี นายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย์ชัย  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา  และนายแพทย์ศุภกิจ     
ปาจริยานนท ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต ้ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอรวม 6 ครั้ง 
และใน 1 ครั้งของการประชุม เป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝา่ย
บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ประชุมหารือร่วมกันแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่าง
อิสระตามที่พึงจะเป็น ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

�      การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัท พร้อมทั้งงบ

การเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สําคัญ รายการที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
เชื่อถือได้ เหมาะสม ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ถือหุ ้นและบุคคลอื ่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 
 
�      การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับ และสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยให้การกํากับดูแลกิจการ 
และระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือก บริษัท        
สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจําปี รายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมกับให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
�     การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และการกํากับดูแล

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบและนโยบายต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบรษัิทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องแล้ว 
 



 บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
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�      การกํากับดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้

มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว  ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการทําธุรกิจ
ตามปกต ิ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 
�      การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส  
โดยได้ข้อเสนอแนะที ่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 
 
�      การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซ่ึงไม่พบประเด็นสําคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงินและ
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว สําหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 โดยเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่ออีกวาระหน่ึง  โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง ได้แก่ นางสาว
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที ่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสพร        
เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659  เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เน่ืองจาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง
ดี และมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อเวลาโดยสม่ําเสมอ 

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  ทั้งน้ี 
สํานักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2563  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน มีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน 
ครบถ้วน เช่ือถือได ้
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