
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี 

 

แบบ 56-1  One Report 

 

สําหรับรอบปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 
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สารจากกรรมการและผู้บริหาร 

 
 

ในปี 2564 การดําเนินธุรกิจยังคงเผชิญกับความผันผวนและความเส่ียงใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องสงครามการค้าระหว่าง

ประเทศ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที ่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศ ในขณะเดียวกัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ทุกบริษัทต้องปรับตัวและพัฒนาจุดแข็ง

ของตัวเองเพื่อรักษาความได้เปรียบในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ Outsource งานสนับสนุนที่ไม่ใช่หน่วยธุรกิจหลัก  

  

คณะกรรมการบริษัทสยามราชธานี ได้ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ Outsource บุคลากรและการจ้าง

เหมาบริหาร ก้าวทันต่อโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยจุดแข็งด้านประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามากกว่า 40 ปี 

และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานทั้งส่วนการทํางานของบริษัทและความต้องการของลูกค้า นํามาต่อ

ยอดกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจและกระบวนการใหม่ๆ เพิ่มโอกาสให้บริษัท

เติบโตต่อไปในอนาคต 

  

ในปี 2564 ที ่ผ ่านมา บร ิษัทมีรายได้ 2,086.1 ล้านบาท และกําไรส ุทธิ 168.26 ล้านบาทเต ิบโตจากปีก ่อน

หน้า 20.6% สาเหตุจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นทําให้กําไรต่อสัญญาเพิ่มขึ้น และโครงการ Lean ที่บริษัทได้ดําเนิน

อย่างต่อเน่ือง และการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ทําให้สามารถลดทั้งเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

บริหารให้คงที่ในขณะที่เพิ่มยอดขายและลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น กอปรกับประสบการณ์ที่เป็นมือ

อาชีพและมีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

  

บริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิเช่น การที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมี

ความแข็งแกร่งด้านการเงินและเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีบริษัทต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อหาโอกาสการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ 

ตั้งแต ่Start-up จนถึงบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับกลยุทธ์ โดยตั้ง
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แผนกที่ดูแลเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจ และเทคโนโลยี แยกจากหน่วยธุรกิจปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและลงทุนในธุรกิจและ

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่โลก Digital Disruption 

  

ในนามคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณผู ้ถ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยขอให้เชื ่อม่ัน

ว่า บริษัทจะย ึดหลักการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภ ิบาลและการกํากับกิจการที ่ดี เพ ื ่อให ้บริษ ัทเต ิบโตอย่าง

มั่นคง ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างความสําเร็จ

ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

( นายณัฐพล  วิมลเฉลา )  ( นายเวทย์  นุชเจริญ ) 

ประธานเจ้าหน้าที>บริหาร ประธานกรรมการบริษัท 
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1. การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแบบแสดงรายการข้อมูล 

การใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายตราสารทุน 

 

การใช้เงิน 
 

จํานวนเงินที่ใช้

โดยประมาณ 

 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน

โดยประมาณ 

 

รายละเอียด/ความคืบหน้า

ของการใช้เงิน/เหตุผลและ

มาตรการดําเนินการกรณีใช้

เงินไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค ์
 

 

 

1. ใช้ชําระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบัน

การเงิน รวมทั้งใช้ชําระคืนภาระหน้ี

อ่ืนที่บริษัท อาจมีขึ้นในอนาคต 

 

334.65 ล้านบาท 
 

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 

31 ธันวาคม 2564 

 

ชําระหน้ีคืนที่มีกับสถาบัน

การเงิน 

 

 2.ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยาย

กิจการที่มีอยู่ 
177.23ล้านบาท 

 

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 

31 ธันวาคม 2564 

 

ได้ใช้ไปเป็นทุนหมุนเวียน

ตามวัตถุประสงค์ 

รวมท้ังส้ิน 511.88 ล้านบาท   

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทสําหรับป ี2562 - 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร /1 1,726.34 88.26 1,793.92 86.76 1,834.79 86.83 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 201.66 10.31 241.84 11.70 251.31 11.89 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอ

การขายและอุปกรณ์/2 
20.15 1.03 24.34 1.18 16.37 0.77 

รายได้อ่ืน 7.83 0.40 7.48 0.36 10.59 0.50 

รายได้รวม 1,955.98 100.00 2,067.58 100.00 2,113.06 100.00 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ   

กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ โดยให้บริการบริหารจัดการที ่สามารถตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร และช่วยลด

ต้นทุน โดยบริษัทได้นําความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้านิติ

บุคคลทั้งภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยบริษัทให้บริการบริหารจัดการภายใต้

การบริการ 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

1.2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์   

 

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรตั้งแตป่ี 2562-2564 ดังน้ี 

 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 

รายได้ค่าบริการบริหารจัดการ 1,588.28 81.20 1,653.18 79.96 1,694.22 80.18 

รายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทัศน์ 138.06 7.06 140.74 6.81 140.57 6.65 

รวมรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 1,726.34 88.26 1,793.92 86.76 1,834.79 86.83 
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1.1ธุรกิจบริการบริหารจัดการ แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

 1.1.1 การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานธุรการประจําสํานักงาน 

 1.1.2 การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 

 1.1.3 การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

 

1.1.1 การบริหารจัดการพนักงานขบัรถยนต์และพนักงานธุรการประจําสํานักงาน  
การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์  โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งภาคเอกชน 

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระบวนการตั้งแต่การจัดหาและคัดเลือกจนถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าซ่ึงใน 

บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทําหน้าที่ให้บริการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์แก่ลูกค้า ทั้งตามจํานวน และคุณสมบัติ

ตามที่ตกลงกันในสัญญา ซ่ึงในการบริหารจัดการบุคลากรดังกล่าว บริษัทให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การคัดสรร การ

คัดกรอง และทดสอบพนักงานขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ได้

พนักงานขับรถยนต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ลูกค้ากําหนด เช่น อายุ เพศ ความสามารถในการใช้ภาษา เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดเตรียมพนักงานสํารองเพื่อเข้าทํางานแทนพนักงานที่ลาออก ลางาน หรือขาดงานในกรณีฉุกเฉิน 

และมีการจัดทีมผู้ประสานงานคอยดูแลการทํางานของพนักงาน และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าตลอดอายุสัญญา เพื่อให้ม่ันใจ

ว่าการดําเนินงานของลูกค้าไม่หยุดชะงักไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรก็ตาม โดยบริษัทจะมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการให้กับพนักงานขับรถยนต์ตามกฎหมายแรงงาน และตามอัตราและเง่ือนไขที่บริษัทเสนอ

ต่อพนักงาน  
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การบริหารจัดการพนักงานธุรการประจําสํานักงาน 

บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน อาท ิงานธุรการ งานเอกสารภายใน พนักงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและ

การเงิน และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยบริษัทจะบริหารจัดการพนักงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยัง

มีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง โดยส่วนใหญ่มีระยะสัญญาจ้าง 12 เดือนขึ้นไป พนักงานของบริษัทผ่าน

การคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตําแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการ  

 

1.1.2 การบริหารจัดการพนักงานชา่งเทคนิค 
บริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค ซ่ึงมีขอบเขตงานบริการด้านระบบไฟฟ้า

ครอบคลุม  
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1.1.3 การบริหารจัดการงานบนัทึกข้อมูล 
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  บริษัทจึงพร้อมที่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

หรือกลุ่ม Startup รวมถึงพันธมิตรร่วมธุรกิจ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความ

รวดเร็ว และง่ายต่อการทํางานในแต่ละวันของลูกค้า  

และเพื่อความไว้วางใจของลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสําคัญกับระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย (Information Security Management System)  

 

การให้บริการจะแบ่งออกเป็น 
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1.สแกนข้อมูล และ บันทึกข้อมูล (Data Entry) หรือ งานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) พร้อม

ระบบซอฟต์แวร์ 
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2. งานบริหารระบบโปรแกรมทําเงินเดือนสาํหรับพนักงาน 
 จากการเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มงานจ้างเหมาแรงงานที่เพิ่มจํานวนพนักงานทุกปี จึงทําให้บริษัทต้องพัฒนาและ

ก้าวนําในเรื่องของเทคโนโลย ี  โดยการพัฒนาระบบ Next และ ERP ให้รองรับการจ่ายเงินเดือนของบริษัท จุดน้ีทําให้บริษัท

สามารถทําเงินเดือนจ่ายพนักงานภายใต้เง่ือนไขตามความต้องการของลูกค้าครอบคลุมกว่า 600 เง่ือนไข ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งที่สร้างความหลากหลายและแตกต่างเหนือคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด 

 

 
 

3. ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ (Flow)  

 บริษัทมีการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ (Flow)  ภายในองค์กร เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือโควิด-19  โดยระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ (Flow) ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ทั้งในเรื่องการอนุมัติและการ

ตรวจสอบแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ทําให้สามารถดําเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา บนความหลากหลายของ

กระบวนการการทํางานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละหน่วยงาน 

 ด้านของลูกค้า ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ (Flow) มีจุดเด่นด้วยตัวระบบเองคือ ลูกค้าสามารถกําหนดรูปแบบ 

และขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร ได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทั้ง

ยังสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้อีกด้วย 
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1.2 ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์   
บริษัทให้บริการดูแลภูมิทัศน์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และ

รัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทให้บริการดูแลภูมิทัศน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงาน การสรรหาพนักงาน การจัดซ้ือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพือ่ใช้ในการให้บริการ ตลอดจนการดูแลการทํางานของพนักงาน การตรวจไซด์งาน 

และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าตลอดอายุสัญญา โดยรูปแบบของงานดูแลภูมิทัศน์  ที่บริษัทให้บริการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 รูปแบบ ได้แก่  

 

 
 

ทั้งนี้ ขอบเขตของงานดูแลภูมิทัศน์แต่ละงานจะขึ้นอยู่กับสัญญาที่บริษัทได้ทําการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทมี

ความพร้อมในการดูแลสวน ด้วยมาตรฐานการทํางานและบริการที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมด้วยเครื่องมือ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการให้บริการของบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ ่งแวดล้อมที่ด ีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐาน ISO 

14001:2015 ซ่ึงเป็นการรับรองคุณภาพเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

บริษัทให้บริการออกแบบจัดสวนตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทสามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับสไตล์สวนและ

นําเสนอไอเดียการจัดสวนให้กับลูกค้าได้อย่างลงตัว พร้อมนําเสนอในรูปแบบสามมิติด้วยผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสวนมือ

อาชีพ นอกจากน้ี บริษัทยังให้คําปรึกษาในการเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่สําหรับลูกค้าอีกด้วย 
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                                          (ภาพประกอบของธุรกิจบริหารจัดการภูมิทัศน์ ระหว่างปฎิบัติงาน) 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ   

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจให้เช่าและบริการ 
ธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามลักษณะการให้บริการ ได้แก่  

2.1 ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

2.2 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

โดยมีโครงสร้างรายได้ของธุรกิจให้เช่าและบริการตั้งแต่ป ี2562-2564 ดังน้ี 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 

รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ 195.43 9.99 234.86 11.36 245.47 11.62 

รายได้จากการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 
6.23 0.32 6.98 0.34 5.84 0.28 

รวมรายได้ค่าเช่าและบริการ 201.66 10.31 241.84 11.70 251.31 11.89 

 

2.1 ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เชา่  
บริษัทบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถยนต์ดัดแปลง เพื่อลด

ความยุ่งยากและตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ กําหนดการตกแต่งตามสเปคให้

เหมาะสมกับการใช้งาน และระยะเวลาการเช่าที่ตรงความต้องการได ้

 

2.1.1บริการรถยนต์ให้เชา่   
บริษัทให้บริการรถยนต์ให้เช่า โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่รายวันจนถึง 5 ปีต่อสัญญา ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่

เป็นลูกค้านิติบุคคลทุกประเภทที่ต้องการใช้บริการเช่ารถยนต์ โดยลูกค้าสามารถใช้รถยนต์อย่างยืดหยุ่น และสามารถลดภาระ

ในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นําความต้องการของ

ลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท ซ่ึงการใช้บริการรถยนต์ให้เช่า ลูกค้าสามารถบอกความต้องการในการ

เช่ารถ โดยสามารถเลือกรุ่นรถยนต์และยี่ห้อตามความต้องการได้ รวมถึงสามารถให้บริษัทออกแบบและตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม 

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจของลูกค้า 

- บริการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ัน มีระยะเวลาการเช่าเป็นรายวัน หรือไม่เกิน 3 ป ี 

บริการรถยนต์ให้เช่ารายวัน : บริการรถเช่ารายวัน เพื่อใช้งานติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว รถเช่ารายวัน มีหลายแบบ

หลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีบริการในการรับส่ง

รถยนต์ถึงผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

บริการรถยนต์ให้เช่าไม่เกิน 3 ปี : เป็นบริการที่เหมาะสําหรับการใช้งานในองค์กรทุกประเภท โดยมีระยะเวลาการ

เช่าหลายรูปแบบ อาท ิการเช่ารายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีที่ไม่เกิน 3 ปี เพื่อช่วยลดภาระการบริหารจัดการยานพาหนะ

ในองค์กร 
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- บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว มีระยะเวลาการเช่าต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป  

เป็นบริการที่เหมาะสําหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการลดภาระในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร และ

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะได้เป็นอย่างดี 

สําหรับรถยนต์ทั่วไปที่เป็นมาตรฐาน บริษัทจะทําการจัดหารถยนต์เม่ือได้รับความต้องการจากลูกค้า โดยบริษัทจะ

ดําเนินการติดต่อตัวแทนจําหน่ายรถยนต์หรือดีลเลอร์รถยนต์ ที่อยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท เพื่อทํา

การจัดหารถยนต์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า  

ปัจจุบัน บริษัทมีประเภทรถที่ให้บริการ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถยนต์ดัดแปลง (Modified 

Car)  รวมถึงมีความหลากหลายของรุ ่นและยี ่ห้อ ได้แก่ TOYOTA , HONDA, NISSAN, ISUZU, HYUNDAI, Volkswagen, 

BMW และ HINO เป็นต้น 

 
 

สําหรับรถยนต์ดัดแปลง (Modified Car) เป็นรถยนต์ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ เพื่อให้ตรงจุดประสงค์การใช้

งานและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทลูกค้า โดยบริษัทจะดําเนินการจัดหารถยนต ์ตามประเภท รุ่น และยี่ห้อที่ต้องการ แล้วาวไป

ยังตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต์ ที่อยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ขาย (Vendor List) ของบริษัท เพื่อทําการตกแต่งหรือ

ติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตามที่ลูกค้ากําหนด อาท ิตดิตั้งตู้บรรทุก ,เครื่องทําความเย็น ,วิทยุเครื่องเสียง, จอ LCD, ผ้าม่าน, 

ฟิล์มกรองแสง การดัดแปลงช่วงล่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการตกแต่งหรือติดตั้งประมาณ 30 – 

180 วัน ขึ้นกับความยากหรือง่ายในการดําเนินการ ประเภทรถยนต์ดัดแปลงที่บริษัทให้บริการ ได้แก่ รถตู้เย็น  รถตู้แห้ง รถ

ดัดแปลง 4 ล้อ เป็นต้น ทั้งน้ี สําหรับรถยนต์ดัดแปลง จะเป็นบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่ตํ่ากว่า 

3  ปี  

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  

(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 ส่วนที่ 1.1  หน้า  20 

การซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์ 

ในช่วงระหว่างระยะเวลาของสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทมีบริการตรวจสภาพบํารุงรักษารถยนต์ ได้แก่ การ

ตรวจเช็คระยะทุก 10,000 กม.  การเปล่ียนยาง การเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น ซ่ึงลูกค้าสามารถแจ้งกับบริษัทเม่ือรถถึง

กําหนดตรวจเช็คระยะ หรือหากครบ 6 เดือนแล้ว ลูกค้ายังไม่มีการนํารถเข้าตรวจเช็คระยะ ทางบริษัทจะดําเนินการติดต่อ

ลูกค้าให้นํารถเข้าตรวจเช็คระยะ โดยลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์บริการเอง หรือให้บริษัทดําเนินการแทน ซ่ึงบริษัทมีเครือข่าย

ศูนย์บริการทั่วประเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการศูนย์บริการใกล้บ้านได ้  ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทมี

ทีมงานดูแลประสานงาน ตลอด 24 ช่ัวโมง  (Call Center 24 ชม.)  และให้คําปรึกษาและแนะนํา ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิด

เหต ุพร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน  

 

การจัดหารถทดแทน 

ในระหว่างการซ่อมกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสภาพและบํารุงรักษารถยนต์ เพื่อให้การใช้

งานรถยนต์ของลูกค้าดําเนินไปอย่างปกติ บริษัทมีการจัดหารถทดแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทําให้ลูกค้าได้รับความ

สะดวกสบายในระหว่างที่รถเช่าอยู่ระหว่างการซ่อมหรือบํารุงรักษา โดยบริษัทจะนํารถทดแทนที่มีรุ ่นหรือลักษณะเทียบเท่า

หรือสูงกว่า กับรถเช่าที่ลูกค้าใช้งานอยู่มาทดแทนให้ใช้เป็นการช่ัวคราว ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทจะติดตามการซ่อม

และการตรวจสภาพต่าง ๆ ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อส่งต่อให้ลูกค้านําไปใช้งานได้ตามปกต ิ

 

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและการต่อป้ายภาษีรถยนต์ 

เม่ือรถเช่าถึงกําหนดการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือภาษีรถยนต ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทจะดําเนินการต่อ

อายุกรมธรรม์ประกันภัยและภาษีรถยนต์ ให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยบริษัทจะมีระบบตรวจเช็คกรมธรรม์ประกันภัย

และภาษีรถยนต์ ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการต่อประกันภัยหรือภาษีป้ายรถยนต์ไม่เกินกําหนดระยะเวลา รวมถึงเป็นการลด

ภาระด้านเอกสารให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ทั้งน้ี หลังจากหมดสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว บริษัทจะพิจารณาสภาพของรถเช่า โดยพิจารณาจากอายุการ

ใช้งาน สภาพทางกายภาพ ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงระยะทางที่ใช้ในการว่ิงของรถดังกล่าว หากรถเช่ายังคงมีสภาพการ

ใช้งานที่ด ีบริษัทอาจพิจารณาโอนย้ายทรัพย์สิน เพื่อไปใช้เป็นรถเช่าระยะส้ัน หรือใช้เป็นรถทดแทนในกรณีที่ลูกค้านํารถซ่อม

บํารุงหรือตรวจเช็คสภาพรถ เป็นต้น ในทางกลับกัน หากรถเช่ามีอายุใช้งานค่อนข้างนาน บริษัทอาจพิจารณาในการจําหน่าย

รถดังกล่าวออกไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายจะไม่ใช้งานรถเช่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี ทั้งน้ี บริษัทจะพิจารณาถึง

แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังวันที่สิ้นสุดสัญญา และมีนโยบายให้

จําหน่ายยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้พิจารณาแนวทางของยานพาหนะ 

การจําหน่ายรถยนต์ให้เช่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. จําหน่ายผ่านวิธีการประมูล โดยให้บริษัทรับประมูลขายทอดตลาด เช่น บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน),  บริษัท 

แอพเพิล ออโต้ ออคช่ัน (ไทยแลนด)์ จํากัด ,  บริษัทสยามอินเตอร์ การประมูล จํากัด , บริษัท  มอตโต ้อ๊อคช่ัน (ประเทศไทย) 

จํากัด  เป็นต้น จัดการประมูลรถยนต์ให้กับบริษัท  

2. บริษัทเปิดจําหน่ายเอง บริษัทจะให้บริษัทที่รับซ้ือรถมือสองเข้าร่วมประมูลรถยนต์ โดยส่วนมากจะเป็นการขายรถจํานวน

หลายคัน โดยบริษัทรับซ้ือรถมือสองหลายบริษัท จะส่งราคาเข้ามาที่บริษัท และบริษัทจะทําการคัดเลือกบริษัทที่ให้ราคาที่ดี

ที่สุดในการประมูลรถยนต์น้ัน โดยปกติจะมีการประมูลทุกไตรมาส   
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ตั้งแต่ปี 2562-2564 บริษัทมีการจําหน่ายรถยนต์ให้เช่า ดังน้ี   

 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564 

 
 

จํานวนคัน 
 

มูลค่าขาย 

(ล้านบาท) 

 

จํานวนคัน 
 

มูลค่าขาย 

(ล้านบาท) 

 

จํานวนคัน 
 

มูลค่าขาย 

(ล้านบาท) 
 

รายการจําหน่ายรถยนต์ให้เช่า 101 45.83 143 55.94 89 32.00 

 

 

2.1.2 บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ  
บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมพนักงานขับรถ เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากบริการรถเช่า บริษัทให้บริการในการจัดหารถยนต์และพนักงานขับรถ  ตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับบริการอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับบริการรถยนต์ให้เช่า ผู้ใช้บริการ

สามารถเลือกรุ่นรถยนต์และยี่ห้อ รวมถึงสามารถเลือกพนักงานขับรถที่ตรงกับความต้องการได้อีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานขับ

รถยนต์ของบริษัทที่ได้ผ่านการทดสอบทางด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเช่า

รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ  

 

จํานวนรถยนต์ให้เช่าแยกตามประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562-2564  
 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ประเภทรถ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 

 
 

ปี 2562 
 

 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

 

รถเก๋ง 109 79 74 

รถกระบะ 401 425 432 

รถตู ้ 256 368 358 

รถบรรทุก 4 111 118 

รวมรถยนต์ให้เช่า 770 983 982 
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2.2 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
บริษัทให้บริการให้เช่าพื้นที่อาคารชุด คันทรี ่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ัน 11 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 223 ถนนสรรพาวุธ แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 รวมถึงการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา ให้กับผู้เช่าด้วย   การกําหนดราคาของธุรกิจให้

เช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษัทจะกําหนดราคาเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าและค่าบริการ  โดยคิดคํานวณจากจํานวนพื้นที่การเช่าคูณ

ด้วยค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตร นอกจากน้ี บริษัทยังมีการเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายจากผู้เช่า ประมาณ 2-3 

เดือนของราคาค่าเช่า 

บริษัทมีพื้นที่ให้เช่า จํานวนรวม 1,158 ตารางเมตร รายละเอียดการเช่า ณ  31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 
 

จํานวนพื้นที่รวม 

(ตารางเมตร) 

จํานวนพื้นที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่คงเหลือ 

(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่า 

(%) 
 

1,158 1,158 - 100 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) 

กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ใน

หลากหลายประเภทธุรกิจครอบคลุม สถาบันการเงิน ประกันภัย โรงพยาบาล ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและ

เครื่องดื่ม เหล็ก อสังหาริมทรัพย์ พลังงานและปิโตรเลียม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการไฟฟ้าภูมิภาค และการ

ประปาภูมิภาค เป็นต้น โดยเน้นลูกค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บริษัท

ให้บริการเฉพาะการบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะส้ัน เท่าน้ัน  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสําหรับธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร คือ บริษัทที่ต้องการใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจาก

ภายนอก เพื่อบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน

ประเภทธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทให้บริการอยู่ และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก กลุ่มบริษัทขนส่ง

และโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค สถาบันการเงิน ประกันภัย เป็นต้น  
 

 

ตัวอย่างลูกค้าธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร (SO People) 
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ตัวอย่างธุรกิจบริหารจัดการข้อมูล (SO Next) 

 

 

ตัวอย่างลูกค้าธุรกิจธุรกิจบริหารจัดการภูมิทัศน์ (SO GREEN) 

 

 
 

โดยบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาในธุรกิจให้บริหารจัดหาบุคลากร  ตามลักษณะของลูกค้า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน และกลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังน้ี 

กลุ่มลูกค้างานเอกชน 

 บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ โดยกําหนดราคาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อใช้ในการ

คํานวณต้นทุนในเบื้องต้น ซ่ึงต้นทุนการคิดค่าบริการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นส่วนของต้นทุนบุคลากร บริษัท

จะพิจารณาสถึงจํานวนบุคลากร คุณสมบัติของพนักงาน ทักษะการใช้ภาษา ระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงค่าล่วงเวลาและ

สวัสดิการที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการคํานวณต้นทุน  และส่วนที่สองเป็นส่วนของต้นทุนอุปกรณ์ (ถ้ามี) บริษัทจะประเมินว่าใน

ไซด์งาน จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการให้บริการหรือไม่ หากมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ บริษัทจะพิจารณาอุปกรณ์ที่

สอดคล้องกับความต้องการ โดยบริษัทจะพิจารณาอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อน หากลูกค้าไม่ได้กําหนดว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ แต่

หากลูกค้ามีการกําหนดว่าต้องซ้ืออุปกรณ์ใหม่ บริษัทจะทําการส่ังซ้ืออุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ 

นอกจากต้นทุนค่าบริการทั้ง 2 ส่วนข้างต้นแล้ว บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และกําหนดอัตรากําไรที่

เหมาะสม เพื่อนําเสนอราคาค่าบริการต่อลูกค้าต่อไป 

กลุ่มลูกค้างานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ตามปกติการได้รับงานจากหน่วยราชการ บริษัทจะต้องเข้าร่วมการประมูล โดยจะมีกําหนดลักษณะงานและ

งบประมาณอย่างชัดเจนในข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ดังนั้น บริษัทจะต้องยื่นข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคและด้านราคา เพื ่อประมูลงานดังกล่าว ซึ ่งบริษัทจะมีการคํานวณต้นทุน ทั ้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

เช่นเดียวกับการคํานวณต้นทุนของบริษัทเอกชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แต่จะต้องไม่เกินงบประมาณของทาง

หน่วยงานราชการกําหนดไว้ และมีกําไรที่สมเหตุสมผล  

 

บริษัทมีช่องทางการนําเสนอบริการ  โดยฝ่ายการตลาดของแต่ละธุรกิจ ติดต่อเพื่อเสนอบริการให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางและ

วิธีการในการเข้าเสนอบริการหลักตามลักษณะของลูกค้า ดังน้ี 
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กลุ่มลูกค้างานเอกชนและบุคคลธรรมดา : บริษัทจะเข้าเสนองานโดยตรงกับลูกค้า ซ่ึงบริษัทอาจเป็นฝ่ายติดต่อเข้าไปหาลูกค้า

เอง หรือโทรเข้ามาติดต่อใช้บริการเอง โดยฝ่ายการตลาดของบริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อเข้าไปเสนอบริการและราคา รวมถึง

เง่ือนไขในการให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

กลุ่มลูกค้างานราชการและรัฐวิสาหกิจ : ลูกค้าในกลุ่มน้ี บริษัทต้องเสนอบริการผ่านขั้นตอนการยื่นซองประกวดราคา และ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยลูกค้าในกลุ่มน้ีจะประกาศความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว็บไซด์ของ

บริษัท หรือผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง หรือหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดให้เข้ายื่น

ข้อเสนอ หรือผ่านหนังสือพิมพ์ประกวดราคาของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดย

หน่วยงานที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้าง จะระบุประเภทลักษณะของงาน จํานวนที่ต้องการคุณสมบัติของพนักงาน ค่าตอบแทน และ

เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลหรือเสนอบริการ  ทั้งนี้ฝ่ายการตลาดของแต่ละธุรกิจ จะติดตาม

ข่าวสารการประมูลอย่างสมํ่าเสมอ โดยฝ่ายการตลาดจะคัดเลือกโครงการที่บริษัทมีคุณสมบัติสามารถเข้าประมูลงาน  หรือ

นําเสนอบริการ เพื่อนําเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และนําเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป หากผู้บริหารพิจารณาให้ประกวด

ราคา ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายธุรการจะทําการจัดเตรียมเอกสาร ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านราคา เพื่อเข้าประกวดราคา 

และเม่ือบริษัทได้รับคัดเลือกในการประกวดราคาแล้ว บริษัทจะเข้าทําสัญญาจ้าง และดําเนินการจัดหาและคัดสรรพนักงานให้

ตรงกับความต้องการและเงื่อนไขในสัญญา ฝึกอบรม และส่งมอบพนักงานให้กับลูกค้าตามระยะเวลาของสัญญา รวมถึง

ประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอดอายุสัญญาที่ให้บริการอีกด้วย 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจให้เช่าและบริการ 
 

ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่ารถยนต์ 
กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ได้แก่ กลุ่มลูกค้างานราชการและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มลูกค้างานเอกชน  

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ  ลูกค้านิติบุคคล ปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังน้ี  

กลุ่มลูกค้างานราชการและรัฐวิสาหกิจ  : ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจหลากหลายหน่วยงาน 

เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน องค์การจัดการน้ําเสีย เป็นต้น ซ่ึงส่วนมากเป็นการเช่ารถเพื่อใช้ในการโดยสารภายในองค์กรหรือใช้เพื่อ

ดําเนินธุรกิจเป็นหลัก อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน มีระยะเวลาสัญญาประมาณ 1-5 ปี โดย

ปกติภาครัฐจะกําหนดให้บริษัทคู่สัญญาวางหนังสือคํ้าประกัน ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา เพื่อเป็น

หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  

กลุ่มลูกค้างานเอกชน   : ลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชนมีหลากหลายขนาดและหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมีทั้งการเช่ารถสําหรับให้

ผู้บริหาร และพนักงานใช้เดินทาง  ซ่ึงรถดังกล่าวเป็นรถที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐาน หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆไม่มาก มีระยะเวลา

สัญญาประมาณ 1 วัน – 5 ปี และ การเช่ารถยนต์สําหรับใช้ในการขนส่งสินค้า  ซ่ึงเป็นรถยนต์ที่ต้องมีการกําหนดสเปครูปแบบ

ให้เหมาะสมกับสินค้าของบริษัทลูกค้า มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป สําแหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชน บริษัทมี

นโยบายในการเก็บเงินมัดจําการเช่ารถยนต์โดยเฉล่ียประมาณ 2 เดือนของราคาค่าเช่าต่อคัน  
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ตัวอย่างลูกค้าธุรกิจให้เช่าและบริการ (SO Wheel) 

 
 

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ด้านให้

คําแนะนํา ธุรกิจขนส่ง พลังงาน กฎหมาย เป็นต้น 

 

ซึ่งในการดําเนินการของธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทก็ได้มีนโยบายการกําหนดราคาเหมือนกันตามลักษณะของธุรกิจ คือ 

นโยบายการกําหนดราคาของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า และนโยบายการกําหนดราคาของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ดังน้ี 

 

นโยบายการกําหนดราคาของธุรกิจให้เช่ารถยนต์ 
บริษัทได้แบ่งตามลักษณะของลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าเอกชน และ กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มลูกค้าเอกชน 

 บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ โดยมีการกําหนดรายการต้นทุนหลัก เพื่อใช้ในการคํานวณต้นทุนใน

เบื้องต้น โดยมีการขออนุมัติข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีการทบทวนทุกครั้งก่อนเสนอราคา โดยต้นทุน

การคิดค่าบริการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

- ต้นทุนค่าจัดหารถยนต์ และการดูแลรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน : บริษัทจะพิจารณาถึงลักษณะของ

รถยนต์ รูปแบบ รุ่น ยี่ห้อ ปริมาณรถยนต์ ระยะเวลาในการให้บริการ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการบริหาร

จัดการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ประกันภัยรถยนต ์พ.ร.บ. รถยนต์และการซ่อมแซมรถ เป็นต้น 

- ต้นทุนค่าอุปกรณ์ตกแต่ง (ถ้ามี) บริษัทจะพิจารณาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซ่ึงหากลูกค้ามีความ

ประสงค์ให้เพิ่มเติม หรือตกแต่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดําเนินงาน บริษัทจะพิจารณาจัดหาจากตัวแทน

จําหน่ายเพื่อตกแต่งเพิ่มเติมอุปกรณ์ดังกล่าว 

นอกจากต้นทุนค่าบริการทั้ง 2 ส่วนข้างต้นแล้ว บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาค่าซาก

ของรถยนต์ ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการกําหนดราคาบริการรถยนต์ให้เช่า โดยหากบริษัทคาดว่าราคาค่าซากของรถยนต์จะมีราคา

ตํ่า บริษัทอาจพิจารณากําหนดราคาบริการรถยนต์ให้เช่าจากผู้ใช้บริการในราคาที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวใน

อนาคต  
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กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ตามปกติบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประมูล  โดยจะมีกําหนดลักษณะงานและงบประมาณอย่างชัดเจนในข้อกําหนดของผู้

ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR)  ดังน้ันบริษัทจะต้องยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา เพื่อประมูลงานดังกล่าว 

ซ่ึงบริษัทจะมีการคํานวณต้นทุน ทั้งด้านการจัดหารถยนต ์ อุปกรณ์ตกแต่ง (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่า

ซากของรถยนต์ เช่นเดียวกับการคํานวณต้นทุนของบริษัทเอกชน 

 

นโยบายการกําหนดราคาของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  

การกําหนดราคาของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะกําหนดราคาเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าและค่าบริการ  

โดยคิดคํานวณจากจํานวนพื้นที่การเช่าคูณด้วยค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเรียกเก็บค่า

ประกันความเสียหายจากผู้เช่า ประมาณ 2-3 เดือนของราคาค่าเช่า 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

 
 

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร 
ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจการบริหารจัดการบุคลากร (SO PEOPLE) 
 หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 องค์กรหลายๆ แห่ง หันมาให้ความสนใจในการใช้บริการ Outsource เพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะตําแหน่งงาน Support ต่าง ๆ เช่น พนักงานขับรถ , พนักงานธุรการ , ช่างเทคนิค รวมถึงพนักงาน IT Support 

ส่งผลให้ธุรกิจ SO People มีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น 11% อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจภาคการเกษตร ภาคชิ้นส่วนยาน

ยนต์ การอุตสาหกรรมโครงข่าย กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น  ทําให้ธุรกิจ SO People มองเห็นถึงโอกาสในการขยายการ

ให้บริการในตําแหน่งงาน Support อ่ืน เช่น งานรับ-ต่อสายโทรศัพท ์ การให้บริการข้อมูลทางออนไลน์ รวมถึงงานรบัทําความ

สะอาด ซ่ึงคาดว่าจะทําให้ธุรกิจ SO People เพิ่มรายได้ถึง 3% ในปี 2565 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นเพื่อเป็นผู้ให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ชั้นนําของประเทศไทยภายใต้คํากล่าว

ที่ว่า “สยามราชธานี คือ ผู้ให้โซลูช่ันที่พลิกการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย (Siamrajathanee All Solutions 

One Outsource : Simplify Your Life)” โดยบริษัทเน้นสร้างงานบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ และบริษัทได้นําความ

ต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท 

จึงสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่น ด้วยความชํานาญของบุคลากรที่มีคุณภาพ  รวมถึงมีอุปกรณ์และ

ระบบการจัดการที่มีมาตรฐานระดับสากล ผ่านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

 

- ด้านบุคลากร ท้ังความเพียงพอของจํานวนพนักงานท่ีให้บริการและคุณภาพพนักงาน 

 บริษัทมีระบบสรรหาที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ทําให้บริษัทสรรหาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว  การบริหารจัดการ

บุคลากรในการให้บริการถือเป็นหัวใจสําคัญของบริษัท  โดยบริษัทสามารถสรรหาและคัดสรรพนักงานในการให้บริการตาม

จํานวนและคุณภาพในเวลาที่ต้องการ 

 บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรจํานวนมาก โดยมีการสรรหาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ ทั้งจากการ

คัดรายช่ือจากกรมจัดหางาน  การเข้าร่วมนัดพบแรงงาน การลงประกาศทางอินเตอร์เน็ต  เฟสบุ๊ค  เว็บไซด ์ การออกบูทตาม

สถานที่ต่าง ๆ  ประกาศที่บอร์ดรับสมัครงาน ติดป้าย แจกใบปลิว และการสร้างเครือข่ายการบอกต่อ เป็นต้น  บริษัทยังมีศูนย์

ฝึกอบรม “พนักงานขับรถมืออาชีพ) ภายใต้ชื่อ “SO ACADEMY”  ซึ่งศูนย์อบรมดังกล่าวถือเป็นอีกช่องทางในการสรรหา

บุคลากรในส่วนบริการพนักงานขับรถยนต์   

บริษัทสามารถสรรหาพนักงานได้ภายใน 3-7 วัน ทําให้บริษัทเป็นอันดับหนึ่งในด้านจํานวนการให้บริการจัดหา

พนักงานขับรถในประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทยังมีรายช่ือพนักงานสํารอง (Waiting List Database) ของพนักงานขับรถยนต์

เป็นจํานวนมาก เพื่อรองรับการทดแทนงานได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทสามารถจัดส่งพนักงานทดแทนได้ภายใน 2 ช่ัวโมง 

 

บริษัทมีพนักงานที่มีคุณภาพ  การมีกระบวนการคัดสรรที่ตรวจสอบได้: บริษัทมีกระบวนการคัดสรรที่มีมาตรฐาน ทั้งการตรวจ

ประวัติอาชญากรรม, การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น, การทดสอบเชิงพฤติกรรม (DISC Model)  เพื ่อคัดกรอง

พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีลักษณะโดดเด่น  ซึ่งสามารถจําแนกบุคลิกเพื่อจัดหางาน หรือลักษณะของงานให้ตรงกับบุคลิกของ

บุคคล, การทดสอบขับรถในสนามจริง, การทดสอบขับรถในระบบเสมือนจริง (Virtual Reality : VR), การสัมภาษณ์เบื้องต้น

และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ, การสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพ เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีการควบคุมคุณภาพ

ด้วยการตรวจสอบแบบสุ่มกับพนักงานขับรถในเรื่องของการตรวจสารยาเสพติดและตรวจแอลกอฮอล์ 

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรม โดยหน่วยงานภายในขององค์กร   ที่จัดอบรมและเพิ่มทักษะให้กับพนักงานทั้งการ

ขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving), การขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving), ความรู้ด้านความเสี่ยง (Hazadous Test) เพื่อ

ป้องกันการเกิดเหตุ 

 

บริษัทจัดให้มีแผนกการฝึกอบรม โดยหน่วยงานภายในขององค์กร ที่จัดอบรมและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ทั้งการขับขี่

ปลอดภัย (Safety Driving), การขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving), ความรู้ด้านความเส่ียง (Hazadous Test) เพื่อป้องกัน

การเกิดเหต,ุ Service Mind, กฎจราจร, กฎหมายที่ควรรู้, เส้นทาง และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน 
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- ด้านการบริการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการบริการด้วยการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้บุคลากร 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 บริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร มากกว่า 40 ปี ทําให้บริษัทมีความรู้ ความ

เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  และนําความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการ

และขยายธุรกิจของบริษัท  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีทั้งการขยายบริการเดิมให้ครอบคลุมการบริการที่มากขึ้น 

และมีการขยายการให้บริการประเภทใหม่อย่างต่อเน่ือง 

 บริษัทมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ โดยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กร 

อาท ิระบบการจัดการเอกสาร (Flow), ระบบรับสมัครงาน  การคัดกรอง และติดตามสถานการณ์จัดส่งพนักงาน (iRecruit), 

ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน, การลางาน, การเบิกค่าล่วงเวลาทํางาน (Tik track) และระบบบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง  

 

Vehicel management system (VMS) เป็นต้น  ซ่ึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการทํางานภายในแต่ละ

ฝ่ายของบริษัท และลดปัญหาในกระบวนการที่สําคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมถึงตอบโจทย์เง่ือนไขของบริษัทใน

ด้านต่างๆ อีกด้วย  นอกจากน้ี บริษัทยังมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนําระบบ Lean เข้ามาใช้ในการบริหารงานในองค์กร

เพื่อสร้างเป็น Office Automation มากขึ้น  เป็นการลดต้นทุนในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ทันสมัย 
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คุณภาพการให้บริการ     คุณภาพการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ และกลับมาใช้บริการซ้ํา  รวมถึงบอกต่อ

ถึงบริการของบริษัทต่อลูกค้ารายใหม่  ดังน้ันในทุกประเภทบริการของบริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ คอยดูแล

ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญา หาแนวทางการป้องกันเป็นผู้ดูแลพนักงานในไซด์งาน

โดยตรง  รวมถึงบริษัทยังเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทุกฝ่าย พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลคุณภาพการให้บริการดังน้ี 

- ธุรกิจบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต ์: 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานพิเศษ (Departmant of Suppression and investigation : DSI) ที่ควบคุม

และดูแลทั้งในส่วนงานเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่มีเครือข่ายครอบคลุม เพื่อความรวดเร็วและอํานวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าในการระงับเหตุต่าง ๆ และประสานงานในการให้ความช่วยเหลือด้านงานกู้ภัย ติดต่อ

โรงพยาบาล รถฉุกเฉิน รถยก และเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

- ธุรกิจบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล : 

เน่ืองจากปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความสําคัญกับการ Transform องค์กรใน

รูปแบบ Digital Transformation มากขึ้น ทําให้ตลาดของงานบริการด้านข้อมูลขยายกว้างขึ้น เช่น การ

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ, การเก็บเอกสารในรูปแบบของ Digital รวมไปถึงเรื่อง Data privacy  และ KYC 

(Know You Customers)  เป็นต้น  บริษัทจึงมีความม่ันใจในการขยายตลาดในส่วนของหน่วยงาน SO Next 

โดยบริษัทสามารถนําเสนอบริการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมา

เฉพาะงาน  รวมถึงระบบที่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013  ซ่ึงเป็น

มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล จึงมองว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ

บริษัท 

 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ  โดยในแต่ละประเภทธุรกิจได้จัดให้มีแผนกต่าง ๆ  เพื่อรองรับการให้บริการ  อาทิ แผนกการตลาด (Marketing) 

แผนกสรรหา (Recruitment) แผนกคัดสรร (Select Quality) แผนกปฏิบัติการ (Operation) แผนก Department of 

Suppression and investigation (DSI) เป็นต้น และได้มีการนําระบบมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร อาทิ ระบบ

การจัดการด้านเอกสาร , iRecruit , Tik Track เป็นต้น  รวมถึงได้มีการใช้ BI Dashboard  เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์

ข้อมูล  และประมวลผลในรูปแบบ Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ซ่ึง

จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และกลุ่มบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันได้ 

 

ตัวอย่างลูกค้าท่ีให้ความไว้วางใจและใช้บริการกับทางบริษัท 
 

กลุ่มลูกค้างานเอกชน จํานวนปีท่ีใช้

บริการ 

 กลุ่มลูกค้างานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ 

จํานวนปีท่ีใช้

บริการ 
 

กลุ่มโตโยต้า 15 years  การไฟฟ้านครหลวง 17 years 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 14 years  การประปาส่วนภูมิภาค 16 years 
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กลุ่มลูกค้างานเอกชน จํานวนปีท่ีใช้

บริการ 

 กลุ่มลูกค้างานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ 

จํานวนปีท่ีใช้

บริการ 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 13 years  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 15 years 

กลุ่มฮอนด้า 12 years  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 years 

 

รวมทั้งอาจได้รับโอกาสในการแนะนําจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซ่ึงจะช่วยขยายฐานลูกค้า  และสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทได้ในอนาคต  บริษัทยังได้ตระหนัก และให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จากการบริหารจัดการของบริษัทที่ได้รับการรองรับคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 

9001:2015  และISO 39001:2012  อีกทั้งมีการให้ลูกค้าประเมินผลการให้บริการของกลุ ่มบริษัททุกครั้ง  เพื่อนําไปใช้

ปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ และกระบวนการทํางานของกลุ่ม โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า   

 

- ด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจ 

 ในแต่ละธุรกิจของ SO ต้องหา Partner ในสายงานมีที่ความเก่ียวข้องกับธุรกิจ และ Partner ยินดีจะร่วมมือร่วมใจ

กันในการสร้างเสริมธุรกิจด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เสริมกันทั้ง 2 ฝ่าย ได้ทั้งในระยส้ันและระยะยาว การมีพันธมิตร

ทางธุรกิจ การเสาะแสวงหาและการสร้างพันธมิตรธุรกิจ จะทําให้ธุรกิจสามารถป้องกันกลยุทธ์สู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่าง

รวดเร็ว  เช่น  การขยายงานจากกลุ่มลูกค้าเดิม หรือกลุ่มที่ยังมีความต้องการในตลาด เช่น กลุ่มงานบริการ Call Center ซ่ึง

ปัจจุบันในหลายๆ องค์กร มีความจําเป็นต้องการใช้งาน Call Center ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวมสายเข้าและโทรออกภายใน

สํานักงาน  เพื่อบริหารจัดการการโทรเข้า-ออกจํานวนมากในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งยังเป็นช่องทางในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล ทั้งเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และขอความช่วยเหลือเพื่อ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ติดต่อ หรือพนักงานในกลุ่มงาน แม่บ้าน ที่มีกลุ่มลูกค้าจํานวนมาก  หาแม่บ้านเพื่อมาช่วยจัดการเรื่อง

ความสะอาดบ้าน คอนโด หรืออาคารสํานักงาน ถือเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้สถานที่น้ันสะอาดและมีสุขลักษณะที่ดีต่อการอยู่

อาศัย  รวมไปถึงกลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เช่น ทักษะทางด้านภาษา , ทักษะทางด้านงานบริการ หรือทักษะ

ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ  ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก 

 

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล (SO Next) 
 องค์กรในปัจจุบัน หันมาให้ความสําคัญกับเรื่อง Digital Transformation เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ให้กับพนักงานในองค์กร รวมไปถึงการนํา Technology เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจ SO NEXT ได้รับความสนใจ

เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากธุรกิจ SO NEXT สามารถให้บริการในรูปแบบการ Implement ข้อมูล Analog to digital ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลในรูปแบบ Text Data entry หรือ การสแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ Digital เพื่อนําไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังให้

บริการในส่วนงาน Platform  E-signature E-workflow และการทํา Paper less ซ่ึงตอบสนองกับการทํางานรูปแบบใหม่ใน

ปัจจุบัน  ทั้งน้ีทําให้ธุรกิจ SO NEXT มีกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มในกลุ่มธุรกิจ ประกันภัย ลิสซ่ิง รวมไปถึงสถาบันการเงินช้ันนํา ทําให้

มีรายได้ปรับตัวสูงขึ้น 13.6% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา และลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 21% 
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กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทมุ่งเน้นเพื่อเป็นผู้นําการให้บริการการจัดการงานด้านข้อมูลเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนํา

แบบครบวงจร ซึ ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้รวดเร็ว , มีความ

แม่นยํา ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ  ช่วยทุ่นแรง ทุ่นเวลา เพิ่มกําไร ให้แก่

ธุรกิจได้มากขึ้น บริษัท จัดให้มีกลยุทธ์เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายตามผลิตภัณฑ์ดังน้ี  

1.สแกนข้อมูล และ บันทึกข้อมูล (Data Entry) หรือ งานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) พร้อมระบบ

ซอฟต์แวร์ (Implement)  

บริษัทมองเห็นถึงความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคต และ สามารถกําหนดกลุ่มในการเดินทางได้อย่างชัดเจน กลุ่ม

ลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ต้องการความต้องการแบบครบวงจร ทั้งงาน สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล และงานซอฟต์แวร ์ (DEV) เข้า

มาช่วยในการจัดการข้อมูล และ บริหารข้อมูลที่มีอยุ่อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผล นอกเหนือจากที่กล่าว บริษัทยัง

มุ่งเน้นในการให้บริการ ตลอดอายุสัญญา ในการบริหารงาน  พร้อม คัดสรรบุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางาน และยังมี

การ Training ก่อนเริ่มงาน  พร้อมอบรมพนักงาน ระหว่างสัญญา โดยมี Key Account Operation  ดูแลอย่างใกล้ชิด ในการ

ตรวจสอบ ,  ดูแลพนักงาน ควบคุมการทํางาน  ให้เป็นไปตาม SLA ที่ได้ตกลงไว้  บริษัทถือว่าเป็นการเน้นให้บริการจบใน

ทีเดียว ซ่ึงทําให้ลูกค้า  เกิดความประทับใจ รวมทั้งบริษัทยังเข้าใจในองค์กร และ ขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจน  และ ตอบ

โจทย์ลูกค้าหากระหว่างสัญญามีการ เปล่ียน หรือ เพิ่ม ในการให้บริการ บริษัทสามารถ ปรับเปล่ียน หรือ ยืดหยุ่น ตามหน้า

งานของลูกค้า ได้ 100  %   

  

2.งานบริหารระบบโปรแกรมทําเงินเดือนสําหรับพนักงาน  

จากความชํานาญในการทํางานที่ยาวนาน ทําให้บริษัทได้นําเครื่องมือที่พัฒนาตลอด มารวมเป็นระบบโปรแกรมทํา

เงินเดือนสําหรับพนักงาน ที่อยุ่ภายใต้เง่ือนไขที่มีการจ่ายยุ่งยาก ซับซ้อน โดยทางบริษัทรองรับมากถึง 600 เง่ือนไข  บริษัท

สามารถจัดการด้วยการใช้ เทคโนโลยี  Application Time Attendent (Tiktrack) จุดเริ่มต้นในการทํางานของพนักงาน ใน

การ Check in Check out  สามารถเรียกดูได้เรียลไทม์ แบบออนไลน์ จะแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงก็สามารถจัดการได้ทันทีเพียง

แค่กําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยดึงข้อมูลเข้าระบบ Next เพื่อจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ถูกกําหนด ใช้เวลา

เพียงแค่ 10 นาทีต่อ 300 ข้อมูล ซ่ึงถือว่าบริษัทสามารถบริหารเวลาให้กับลูกค้า ได้โดยลูกค้าจะได้รับ ดังน้ี  

• ทําให้ประหยัดเวลาในการทํางาน ได้ถึง 75%    

• สามารถควบคุมต้นทุน ด้านแรงงาน เอกสาร อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน   

• ลดความผิดพลาด Human error ที่จะเกิดขึ้น   

 

 

บริษัทได้นําร่องการนําระบบโปรแกรมทําเงินเดือน ไปให้บริการกับบริษัทที่มีเงื ่อนไขยุ่งยากและซับซ้อน ลูกค้าได้กําหนด

เง่ือนไข วันเวลา และรายได้ ให้กับบริษัทเท่าน้ัน และบริษัทก็สามารถจัดการในการทําข้อมูลให้กับลุกค้าด้วยระบบของบริษัท

ได้และตอบโจทย์ให้กับลูกค้า จากความสามารถของระบบบริษัทจึงมุ่งเน้นเจาะกลุ่มไปยังกลุ่มขนาดใหญ่เท่าน้ันที่มีเง่ือนไขใน

การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีความหลากหลาย เช่นกลุ่มรักษาความปลอดภัย บริษัททําความสะอาด ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็น

กลุ่มที่มีจํานวนพนักงาน และ มีสาขาในการทํางานทั่วประเทศ ซ่ึงจะทําให้บริษัทได้ Vulume จํานวนพนักงานในการทํา  

 

3.Flow (ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์) 

การทํางานของ ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ จุดเด่นที่เห็นได้หลักๆ ก็คือการลดปัญหาของทรัพยากรกระดาษที่

อาจส้ินเปลืองเกินความจําเป็น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์สํานักงานบางส่วนด้วยและยังลดปัญหาของความล่าช้าและ
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ความผิดพลาดในงานเอกสารได้อย่างด ี ซ่ึงในปัจจุบันการทํางาน การจัดการเอกสารออนไลน์ มีหลายรูปแบบ แต่ในส่วนของ

บริษัทเน้นในการให้บริการการทํางานด้วยระบบที่สามารถออกแบบเองได้  กําหนดอํานาจในเซ็นตเ์อกสาร ซ่ึงทางบริษัทจะเน้น

เรื่องการให้บริการกับลูกค้าที่ที่มีความแตกต่างกับที่อ่ืนอย่างเห็นได้ชัดน้ันคือการดูแลแบบ 2C2T1D  

1.Consult (ที่ปรึกษา)   เป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการให้คําปรึกษาและพูดคุยในการบริการกับลูกค้า ที่ไม่ใช่แค่การ

ขาย plaltform แต่เป็นการเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ที่จะให้ลูกค้ารับทราบถึงประโยชน์และวิธีการทํางาน

อย่างถูกต้อง ส่ิงที่ลูกค้าจะได้รับ   

2.Compare (เปรียบเทียบ)  การเปรียบเทียบและการชั่งนํ้าหนักให้กับลูกค้า เพื่อหาว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่ 

คุ้มค่าเงินหรือไม่ ความแตกต่างจากบริการอ่ืน ๆ ว่ามีจุดแตกต่างอย่างไร วิธีการอย่างไร   

3.Trial (ทดลอง)  จากการให้คําปรึกษา และ เปรียบเทียบให้ลูกค้ารับทราบแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การตัดสินใจของ

ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นในคือการทดลองใช้ ได้เวลาและสัมผัสในการใช้ ซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ในการใช้ที่ดีที่สุด   

4.Training (สอน)  บริษัทไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ เรามีทีมงานผู้เขี่ยวชาญในการประกบการสอนในการใช้

งานที่ถูกต้อง ด้วยการสอนกับบุคลลที่ใช้งานจริง   

5.Develop  (พัฒนา)  เมื่อลูกค้าได้ใช้งานและมีความรู้สึกอยากให้บริษัทพัฒนาระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ 

API เข้าสู่ระบบลูกค้า เรามีทีมงานพัฒนาโปรแกรม และ เข้าใจ algorithm ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด  

 

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจการบริหารจัดการภูมทัิศน์ (SO GREEN) 

 ปัจจุบันธุรกิจ รับจัดสวน ตกแต่งสวน ดูแลต้นไม้ใหญ่ รวมไปถึงดูแลพื้นที่สวนขนาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น จาก

เทรนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านและอาคาร ส่งผลให้ธุรกิจ SO GREEN ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเลียม กลุ่มธุรกิจยานยนต์ รวมไปถึง กลุ่มลูกค้าประเภทสินค้า

อุปโภค บริโภค ที่มีพื้นที่สวนขนาดใหญ่ หรือพื้นที่สีเขียวที่ต้องได้รับการบริหารจัดการดูแลตามมาตรฐาน ISO 14001 ทําให้

ยอดขายของธุรกิจ SO GREEN  ปรับตัวสูงขึ้น 6% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 20% 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 นอกเหนือจากงานดูแลสวน บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบริการงานดูแลสวน (SO Green)  ให้ก้าวสู่ความเป็นมือ

อาชีพที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกว่า “SO Green Plus”  ซึ่งนอกจากการนําเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยมา

ช่วยในการทํางาน  บริษัทยังได้พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น นําระบบ Tiktrack System (Online attendance)  มา

ใช้ในการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน  และระบบการจัดทํารายงานการทํางานประจําวัน (Google Form) เพื่อ

ใช้ในการรายงานข้อมูลการทํางานในแต่ละ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

- การดําเนินการแบบครบวงจร 

 บริษัทมีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการสรรหาและคัดสรรพนักงานได้อย่างรวดเร็ว มี

บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเช่ียวชาญในการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคําปรึกษา แนะนํา ดูแลบริหารจัดการพื้นที่

ขนาดใหญ่ การออกแบบภาพเสมือนจริง (3D)และการจัดสวน รวมถึงมีเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้

ครอบคลุมตรงตามความต้องการของลูกค้า 

- มีบุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ 

  บริษัทจัดให้มีผู้เช่ียวชาญที่คอยให้คําแนะนําและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ด้านไม้ใหญ่กับลูกค้าและทีมงาน อย่างอาจารย์

ธราดล ทันด่วน (ครูต้อ)  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ รวมถึงจัดให้มีทีมรุกขกรที่มีความรู้ ความชํานาญและผ่านการ
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อบรมด้านรุกขกรมาโดยเฉพาะอีกด้วย   เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า  ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น 

- ด้านพันธมิตร 

 บริษัทร่วมกับพันธมิตรด้านกลุ่มงานดูแลสวน  ซ่ึงบริษัทได้มีการให้บริการด้านการออกแบบจัดสวน และตัดแต่งไม้

ใหญ่แบบครบวงจร  จึงส่งผลให้ในการร่วมกับพันธมิตรเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกทางหน่ึงด้วย 

 

กลุ่มท่ี 2 ธุรกิจให้เช่าและบริการ 

การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจให้เช่าและบริการ (SO WHEEL) 
ภาพรวมของธุรกิจรถเช่า หรือ SO WHEEL  มีการแข่งขันสูงท่ามกลางเศรษฐกิจที่หดตัวของภาคอุตสาหกรรม และ

จากสถานการณ์โควิด-19 ความต้องการเช่ารถดัดแปลงกลับเริ่มมีแนวโน้มการเช่าสูงขึ้นตามการปรับตัวของเศรษฐกิจหลังกา

ระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ว่าการเติบโตของ SO WHEEL ในปี 2564 มีอัตราการเพิ่มขึ ้นของลูกค้าใหม่ในกลุ่มธ ุรกิจ

อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค ขนส่ง โลจิสติกส์ รวมไปถึงธุรกิจภาคการเกษตร ที่ปรับตัวและหันมาเลือกใช้บริการเช่ารถ เพื่อ

ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ทําให้ธุรกิจ SO WHEEL  มีรายได้จากการเช่าเพิ่มขึ้น 2.4% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา และ

มีลูกค้าใหม่เพิม่ขึ้น 28% ในป ี2564 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

- Professional 

บริษัทมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหารถยนต์ได้ตรงความต้องการของลูกค้า  สามารถ

แนะนํา และจัดหารถยนต ์รวมถึงพนักงานขับรถยนต์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพ ทั้งน้ีการบริการที่มี

คุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ  ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ํา รวมถึงมีลูกค้า

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน 

บริษัทเล็งเห็นและให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  จึงมีการให้บริการแบบครบวงจรให้กับ

ลูกค้าของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ รับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของลักษณะและปริมาณที่ต้องการ การทําประกันภัย 

การทําพ.ร.บ. และจัดการเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งหมด รวมถึงการซ่อมรถยนต์ การจัดหารถทดแทนให้กับ

ลูกค้า และมีแผนก Call Center เพื่อติดต่อและแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย ประกอบกับบริษัทมีบริการจ้างเหมา
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ประเภทคนขับรถ  ทําให้บริษัทสามารถให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับแก่ลูกค้าได ้ทั้งน้ี การบริการแบบครบวงจรดังกล่าวเป็น

การอํานวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

 

- Partnership 

 บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจําหน่ายรถยนต ์หรือดีลเลอร์รถยนต์รายใหม่หลายยี่ห้อ เช่น ตัวแทนจําหน่าย

รถยนต์โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ และตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งและดัดแปลงรถยนต์ตามความต้องการของ

ลูกค้า เช่น โดยบริษัทจะติดต่อตัวแทนจําหน่ายหลายราย เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการพึ่งพิงรายใดรายหน่ึง  ทั้งน้ีตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถจัดหารถในปริมาณและลักษณะตามที่ลูกค้ากําหนด โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทน

จําหน่ายเป็นอย่างดี  ทําให้สามารถจัดหารถยนต์ได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

 

- Platform 

 บริษัทมีนําระบบบริหารจัดการรถยนต์ Vehicle Management System (VMS) มาช่วยในการให้บริการ ทําให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ และสามารถทํางานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การบริการที่มีคุณภาพสามารถสร้างความพึง

พอใจให้แก่ลูกค้า ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ ลูกค้าเดิมใช้บริการซ้ํา รวมถึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งลูกค้าที่เป็น

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน 
 

 

 

จํานวนรถยนต์ให้เช่า 3 ปีย้อนหลัง (คัน) 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 ธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่ามีแนวโน้มซบเซาในปี 2564 ต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ส่งผลมาจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงทําให้เศรษฐกิจชะลอตัว ทําให้ภาคธุรกิจมีการปรับลดขนาดองค์กร ควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยการลด

จํานวนพนักงาน รวมไปถึงการลดพื้นที่เช่าของอาคารสํานักงาน  อย่างไรก็ดีคาดว่าความต้องการเช่าพื้นที่สํานักงานจะทยอย
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ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในป ี 2565  (ขอบคุณที่มาข้อมูล : www.krungsri.com > วิจัยแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ปี 2564-2566 : สํานักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : วันที่ 23 ตุลาคม 2564)  
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) 

ธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร  
เน่ืองจากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร มีความจําเป็นต้องจัดหาพนักงานจํานวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการให้

ทันท่วงที ดังนั้น บริษัทจึงมีช่องทางการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย อาทิ การสมัครงานผ่านสาขา การหาพนักงานจาก

สํานักงานจัดหางาน การลงประกาศทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซด ์การออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ ประกาศที่บอร์ดรับสมัคร

งาน ติดป้าย แจกใบปลิว เป็นต้น โดยบริษัทจะสรรหาพนักงานเป็นประจํา โดยบริษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร ์ iRecruit ซ่ึงเป็น

ระบบรับสมัคร คัดกรอง และติดตามสถานะการจัดส่งพนักงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

รวมถึงเป็นการป้องกันความเส่ียงในด้านการขาดแคลนพนักงานอีกด้วย โดยหลังจากที่สรรหาพนักงาน บริษัทจะดําเนินการคัด

สรรบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกระบวนการคัดสรรที่แตกต่างออกไปสําหรับพนักงานแต่ละตําแหน่ง  

โดยการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 แผนกย่อย ดังน้ี 

แผนกการตลาด (Marketing)  

ทําหน้าที ่หาลูกค้าใหม่ นําเสนอบริการของบริษัทให้กับลูกค้า และรับความต้องการของลูกค้า 

แผนกปฏิบัติการ (Operation)  

ทําหน้าที่ วางแผนการให้บริการ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญา หาแนวทางการ

ป้องกัน เป็นผู้ดูแลพนักงานในไซด์งานโดยตรง รวมถึงเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อให้สามารถให้บริการของลูกค้าได้อย่างราบรื่น 

แผนกสรรหาและคัดสรร (Recruitment & Select Quality) แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ 

- แผนกสรรหา (Recruitment) ทําหน้าที่ สรรหาผู้สมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามที่ต้นสังกัดส่งใบคําขอมา 

- แผนกคัดสรร (Select Quality) ทําหน้าที่ คัดกรองผู้สมัคร จัดส่งผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งาน รวมถึงจัดส่งพนักงาน

ทดแทน 

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

- แผนกสืบสวนสอบสวน ทําหน้าที่ รับเรื่อง ประสานงานอุบัติเหตุ สอบสวนพนักงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือทุจริต 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม และดูแลเรื่องความปลอดภัยการขับขี ่

- แผนกฝึกอบรม ทําหน้าที ่จัดอบรมและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน 
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กระบวนการคัดสรรบุคลากร สําหรับพนักงานขับรถยนต์ 

 

 

1. ผู้สมัครลงทะเบียน เพื่อรอสัมภาษณ์ พร้อมกับถ่ายรูป เพื่อแสดงตัวตนให้ตรงเพื่อสะดวกต่อการตรวจเช็ค 

2. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งภายในและส่งเช็คสอบกับหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทจะอ้างอิงการตรวจประวัติ
อาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติและการตรวจเช็คจากที่ทํางานเดิม รวมถึงตรวจเช็คชื่อของผู้สมัครจาก

ฐานข้อมูลบัญชีดํา (Blacklist) ของบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย โดยบริษัทจะทําการทดสอบทางสายตา ประกอบด้วย การทดสอบตาบอดสี การ
ทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง รวมถึงการทดสอบการตอบสนองของปฏิกิริยาทางเท้า 
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4. ทดสอบขับรถภาคปฏิบัต ิบริษัทจะให้ผู้สมัครทดสอบการขับรถในสนามทดสอบจริง ซ่ึงจะมีทั้งหมด 5 สถานีทดสอบ 

ได้แก่ การเดินรถซิกแซก การเดินหน้า-ถอยหลัง การจอดรถชิดขอบทาง การถอยหลังเข้าจอด และการเดินรถบน

ทางลาดชัน รวมถึงการทดสอบภาคทฤษฎีในเรื่องกฎหมายจราจรอีกด้วย โดยการทดสอบดังกล่าว จะทําให้บริษัท

ทราบถึงความสามารถในการขับรถของผู้สมัครแต่ละราย และสามารถบอกพฤติกรรมการขับขี่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมี

การทดสอบขับรถในระบบเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) ซ่ึงเป็นการจําลองการขับรถในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้

ในการทดสอบคุณภาพการขับรถยนต์ของพนักงานอีกด้วย 

5. ทดสอบ DISC Model ซึ่งเป็นโปรแกรมการคัดกรองพฤติกรรมมนุษย์ที่มีลักษณะโดดเด่น 4 ลักษณะ ซึ่งสามารถ

จําแนกบุคลิก เพื่อจัดหางานหรือลักษณะของงานให้ตรงกับบุคลิกของบุคคลน้ัน รายละเอียดดังน้ี 

Dominance : มุ่งม่ัน กล้าตัดสินใจ, กล้าเส่ียง ชอบความท้าทาย, ตรงไปตรงมา, ม่ันใจในตัวเอง 

Influence : ชอบเข้าสังคม, โน้มน้าวคนเก่ง, ร่าเริง เป็นมิตร, คล่องแคล่ว มีพลัง 

Steadiness : ใจเย็น เป็นผู้ฟังที่ด,ี เสมอต้นเสมอปลาย, ทําอะไรเป็นระบบมีการวางแผน, จงรักภักด ี

Compliance : มีความรับผิดชอบ, มีหลักการและเหตุผล, เป็นคนละเอียด ระมัดระวัง, ใช้เหตุผล

มากกว่าอารมณ์ 

6. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีวิทยากรที่มีความสามารถในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ  

7. สัมภาษณ์เบื้องต้นและการวัดความรู้ทางด้านการใช้ภาษา โดยจะจัดเก็บข้อมูล และสังเกตพฤติกรรมผู้สมัครแต่ละคน  
8. สัมภาษณ์เชิงวิเคราะห ์ เพื่อทดสอบความชํานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด และจิตวิทยาการ
ให้บริการ รวมถึงเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ทักษะการส่ือสาร ทัศนคติ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 

กระบวนการคัดสรรบุคลากร สําหรับพนักงานสํานักงาน 

1. ผู้สมัครลงทะเบียน เพื่อรอสัมภาษณ์ พร้อมกับถ่ายรูปเพื่อแสดงตัวตนให้ตรงเพื่อสะดวกต่อการตรวจเช็ค 

2. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งภายในและส่งเช็คสอบกับหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทจะอ้างอิงการตรวจประวัติ
อาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติและการตรวจเช็คจากที่ทํางานเดิม รวมถึงตรวจเช็คชื่อของผู้สมัครจาก

ฐานข้อมูลบัญชีดํา (Blacklist) ของบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

3. การทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

4. ทดสอบความเร็วในการพิมพ ์ โดยต้องมีความเร็วในการพิมพ์ภาษาไทย 55 คํา/นาท ีและภาษาอังกฤษ 45 คํา/นาที 

และการพิมพ์จดหมาย 

5. การทดสอบความรู้พืน้ฐานทางภาษา 
6. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีวิทยากรที่มีความสามารถในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ  

7. สัมภาษณ์เบื้องต้น โดยจะจัดเก็บข้อมูล และสังเกตพฤติกรรมผู้สมัครแต่ละคน  
8. สัมภาษณ์เชิงวิเคราะห ์ เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ และจิตวิทยาการให้บริการ รวมถึงเพื่อ
พิจารณาบุคลิกภาพ ทักษะการส่ือสาร ทัศนคติ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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งานบริหารระบบโปรแกรมทําเงินเดือนสําหรับพนักงาน 

 

 
 

งานระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจให้เช่าและบริการ 

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ 
บริษัทจะทําการจัดหารถยนต์ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการผ่านตัวแทนจําหน่ายรถยนต์แต่ละยี่ห้อ อาทิ TOYOTA 

HONDA ,ISUZU , NISSAN , BMW, FORD, HINO ที ่อยู ่ในทะเบียนรายชื ่อผู ้ขาย (Vendor List) ของบริษัท ซึ ่งบริษัทมี

ตัวแทนจําหน่ายหลายราย เพื่อความเส่ียงในการพึ่งพิงรายใดรายหน่ึง และสามารถเปรียบเทียบราคาได ้ 

สําหรับรถยนต์ดัดแปลง เป็นรถยนต์ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ เพื่อให้ตรงจุดประสงค์การใช้งาน และเป็น

เอกลักษณ์ของบริษัท ลูกค้า โดยบริษัทจะดําเนินการจัดหารถยนต์ตามประเภท ยี่ห้อและรุ่น  อาท ิTOYOTA , ISUZU , HINO 

โดยบริษัทจะจัดหารถยนต์ และส่งรถดังกล่าวไปยังตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต ์ที่อยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ขาย 

(Vendor List) ของบริษัท  เพื่อทําการตกแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตามที่ลูกค้ากําหนด 
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1. สําหรับลูกค้าเอกชน เจ้าหน้าที่การตลาดหาลูกค้า 2 วิธี คือ ลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อใช้บริการเอง (Call in) ผ่าน 

Google AdWords หรือ บริษัทโทรหาลูกค้า (Call out) ที่เป็นบริษัทเป้าหมายของบริษัท ทั้งน้ี หากเป็นลูกค้าใหม่

เจ้าหน้าที่การตลาดจะทําการวิเคราะห์ลูกค้า โดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สําหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่การตลาดหาข้อมูล โดยดูแบบในหนังสือพิมพ์ประกวดราคาหรือเว็บไซต์ของ

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ เพื่อคัดเลือกลักษณะงานที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประมูล  

2. เจ้าหน้าที่การตลาดรับความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะแจ้งลักษณะการใช้งานและปริมาณรถยนต์เช่าที่ต้องการ 
จากน้ันบริษัทดําเนินการวางแผนการให้บริการกับทีมงานที่เก่ียวข้องรวมถึงการนํา Platfrom และ Technology มา

ปรับใช้ในการบริหารงาน และ ประมาณการต้นทุนเพื่อเตรียมเสนอราคา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

3. เจ้าหน้าที่การตลาดจัดทําใบเสนอราคา เพื่อเสนอข้อมูลและราคาให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการเช่ารถยนต์ 
พร้อมจัดเตรียมร่างสัญญาบริการ 

4. เจ้าหน้าที่การตลาดส่งรายละเอียดรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการไปยังเจ้าหน้าที่จัดซื้อเพื่อจัดทําใบสั่งซื้อรถยนต ์โดยจะ
ติดต่อไปยังตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ เพื่อจัดเตรียมรถยนต์ตามรุ่นและยี่ห้อตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมกับติดต่อบริษัท

ลีสซิ่งและบริษัทประกันภัยรถยนต ์ทั้งนี้ กรณีเป็นรถยนต์ดัดแปลง บริษัทจะจัดส่งรถยนต์มาตรฐานที่ได้สั่งซื้อไป

ตกแต่งเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากําหนด 

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจเช็ครถยนต์ หรือรถยนต์ดัดแปลง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่การตลาดและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกําหนดวันส่งมอบรถให้กับลูกค้า 

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดําเนินการส่งมอบรถยนต์หรือรถยนต์ดัดแปลง ให้กับลูกค้าตามที่ตกลงในสัญญา พร้อมแนะนํา
การใช้รถยนต์ในเบื้องต้น 

7. ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะติดตามและดูแลลูกค้าในเรื่องการนํารถเข้าตรวจเช็คระยะ 
การซ่อมบํารุง หรือ การส่งรถทดแทน เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาการให้บริการ

ของบริษัท 

8. การวัดความพึงพอใจจากลูกค้าโดยการสร้างแบบฟอร์มการประเมินการให้บริการจากระบบ Flow  และนําส่งให้ทาง

ลูกค้าประเมิน แบบ Online เพื่อนําข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไขการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เม่ือใกล้ระยะเวลาครบกําหนดสัญญา เจ้าหน้าที่การตลาดจะติดต่อลูกค้า เพื่อทําการต่อสัญญาใหม่ หรือคืนรถกรณี
ลูกค้าไม่ต่อสัญญา 
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1. ฝ่ายธุรการรับความต้องการจากลูกค้า ในเรื่องของการเช่าพื้นที่อาคารคันทรี ่คอมเพล็กซ์ จากน้ันดําเนินการจัดเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่เช่า แผนผังการเช่า ราคาเช่า รวมถึงบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเช่า ได้แก่ การบริหารจัดการ การ

บํารุงรักษา และการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ 

ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลาง 

2. เม่ือลูกค้าตกลงเช่าพื้นที่ เจ้าหน้าที่ธุรการจะจัดทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการ เพื่อให้ลูกค้าลงนาม และลูกค้าต้อง
วางเงินมัดจําและเงินประกันค่าความเสียหาย ก่อนที่จะเข้าต่อเติมพื้นที่เช่า 

3. บริษัทให้บริการเช่าพื้นที่อาคารและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่า โดยลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นราย
เดือนตามสัญญา 

4. เมื่อใกล้ระยะเวลาครบกําหนดสัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการจะติดต่อลูกค้าล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อทําการต่อสัญญาใหม่ 

หรือกรณีลูกค้าไม่ต่อสัญญา บริษัทจะทําการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ต่อไป 

 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ 

          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ ่งของ จํานวนรวมไม่เกิน 126 คัน 

ลักษณะกระบะบรรทุก 108 คัน, ตู้บรรทุก 9 คัน, บรรทุกของเหลว 7 คัน และบรรทุกเฉพาะกิจ  2 คัน 

ได้รับการอนุญาตต้ังแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ 

          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางรถบรรทุก ต้องใช้รถที่มีลักษณะในการขนส่ง จํานวนรวมไม่เกิน 

5 คัน ลักษณะกระบะบรรทุก 1 คัน ,  ลักษณะ ตู้บรรทุก 4 คัน 

ได้รับการอนุญาตต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2569 

 

 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร          

          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารส่วนบุคคล  ต้องใช้รถที่ใช้ในการ

ขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ม.3 (จ) จํานวน 2 คัน   

ได้รับการอนุญาตต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน 2562 ถึง 8 เมษายน 2567 

 
 

ISO 9001 : 2015 

          ระบบการจัดการด้านคุณภาพ สําหรับการประมวลผลของข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Processing & Data Base), 

การจัดหาบุคลากร สําหรับการดูแลสวนและการจัดการของเสีย (ไม่รวมการออกแบบ), การให้เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ และ

การบริการด้านการขนส่ง 

ระยะเวลาการรับรองต้ังแต่วันท่ี 13 ตุลาคม 2563  ถึง 12 ตุลาคม 2566 
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ISO 14001 : 2015 

          ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม สําหรับการบริการทําความสะอาด, บริการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา, การ

จัดการของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและบริการบํารุงรักษาสนามหญ้า 

ระยะเวลาการรับรองต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน 2563 ถึง 12 กันยายน 2566 

 

 

ISO 27001  : 2013 

          ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล(Information Security Management System) 

ระยะเวลาการรับรองต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง  31 มกราคม 2567 

 

 

ISO 39001 : 2012 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการจราจรบนท้องถนน (Road Traffic Safety Management System) 

ระยะเวลาการรับรองต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 

 
 

Valet Parking Mobile 

          หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

          ประเภทงาน: วรรณกรรม      

          ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร ์    

          ช่ือผลงาน: Valet Parking Mobile 

          เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 

 

DIGIDOCS 

          หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

          ประเภทงาน: วรรณกรรม  

          ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

          ช่ือผลงาน: DIGIDOCS 

          เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
 

Tik Track 

          หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

          ประเภทงาน: วรรณกรรม  

          ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

          ช่ือผลงาน: Tik Track 

          เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
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งานที่อยู่ระหว่างสัญญา (BackLog) 

ประเภทธุรกิจ 

มูลค่างาน มูลค่าสัญญาขั้นตํ่าคงเหลือ 
 

ตามสัญญา 
 

 

ยังไม่ได้ให้บริการ

ตามสัญญา 

 

ปี 2565 
 

ปี 2566 

 

ปี 2567 

 

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร 3,427.18 945.41 662.11 219.54 48.75 

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 1,208.18 617.25 233.33 176.22 150.08 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

แผนภาพโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 

หมายเหต ุ  

 1. ครอบครัววิมลเฉลา ประกอบด้วย (1) นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ 10.79 (2) นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ  

2.88 (3) นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ  2.7  (4) นายวัชรพล วิมลเฉลา  ถือหุ้นร้อยละ  2.7 และ (5) นายพชรพล 

วิมลเฉลา ถือหุ้นร้อยละ  2.7  

2. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท สยามราช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที ่ 23 กันยายน 2559 

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระ

แล้ว 4.00 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 371,999,971 บาท     โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 371,999,971 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 
จํานวนหุ้น (หุ้น) % ของจํานวนหุ้นท้ังหมด 

 

1. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 189,720,000 51.00 

2. นายไกร วิมลเฉลา 40,140,000 10.79 

3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 16,898,000 4.54 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ 12,058,320 3.24 

5. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 10,695,600 2.88 

6. นายณัฐพล วิมลเฉลา 10,035,600 2.70 

7. นายพชรพล วิมลเฉลา 10,034,400 2.70 

8. นายวัชรพล วิมลเฉลา 10,034,400 2.70 

9. นายจารุพจน์ ณีศะนันท ์ 5,609,060 1.51 

10. นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล 4,071,100 1.09 
 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 309,296,480 16.85 

รวมจํานวนหุ้นท้ังหมด 62,703,491 100 

 

 

1.5  การออกหลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี- 

 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี  โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  และการจ่ายปันผลน้ันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมี

นัยสําคัญ  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่อง แผนการขยายธุรกิจ  ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคตและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของ

บริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท  โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

จะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

อนุมัติให้ดําเนินการได้เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้ว

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ที่ผ่านมาป ี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ 

วันที ่ 30 มิถุนายน 2563  จํานวนทั้งส้ิน 49.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท

ได้กําหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวันที ่  9 ธันวาคม 2563 

 

ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมตใิห้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปัน

ผลระหว่างกาล(Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที ่ 7 พฤษภาคม 2564 

 

1.  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคํานวณเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น 

รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62,000,000 บาท  

2.  จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตรา 0.02222222222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 

6,888,889 บาท 

 

และในป' 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2564  อนุมัติการจBายเงินปEนผลระหวBางกาลจากผลการดำเนินงาน

ของบริษัท ในงวดครึ่งป'แรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใหQแกBผูQถือหุQนในอัตรารQอยละ 0.20(ยี่สิบสตางคV)  โดยกำหนด

รายช่ือผูQถือหุQนที่มีสิทธิในการรับเงินปEนผลระหวBางกาล(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกำหนดจBายเงินปEนผล

ระหวBางกาลในวันที่ 10 กันยายน 2564 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง   

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการบริหารความเส่ียง (Risk management)  ในระบบการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยทางบริษัทได้นําปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมาพิจารณาประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทฯ มีการทบทวนความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองโดยคํานึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก โอกาส

ที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงที่มีต่อการดําเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความเส่ียงและ

ระบุความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ แล้วกําหนดกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสมเพื่อกํากับดูแลและควบคุมความเส่ียงด้านต่างzๆ 

ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  โดยในด้านการติดตามและประเมินผล บริษัทมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้อง

ติดตามผล  เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง

ภายหลังการติดตามและประเมินผลแล้ว  หน่วยงานต้องรายงานความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรคของการจัดการบริหารความ

เส่ียงให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวน หรือปรับปรุงแผนการจัดการบริหารความ

เส่ียงต่อไป  โดยปัจจัยความเส่ียงสําคัญที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมีดังน้ี 

 

2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร และความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีความชํานาญ 

จากการที่ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซ่ึง

มีการนําเสนอบริการหลากหลายประเภทงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกสําคัญที ่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษัทมีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีจํานวนลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรจํานวนมาก ทั้งใน

ส่วนแรงงานทั่วไปและบุคลากรที่มีความชํานาญ เช่น พนักงานช่างเทคนิคประเภทฝีมือและชํานาญพิเศษ รุกขกร  

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานหลัก 2 รูปแบบ ได้แก่ พนักงานประจําสํานักงานและพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 

โดย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีพนักงานประจําสํานักงานและพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า รวม  9,230 คน  

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสามารถจัดหาพนักงานเพื่อรองรับการบริการหรือทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผล

กระทบต่อการให้บริการและการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีนัยสําคัญ 

โดยปกติธุรกิจของการให้บริการจัดหาบุคลากร เป็นธุรกิจที่มีการเข้า-ออกของพนักงานในอัตราสูง เน่ืองจากพนักงานที่

ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า มีการลาออกและสมัครเข้างานกับบริษัทใหม ่ซึ่งอาจลาออกไปเพียง 10-15 วัน และพนักงานก็ไม่

สามารถระบุวันกลับมาทํางานได้อย่างชัดเจน พนักงานดังกล่าวจึงทําเรื่องลาออก และทุกครั้งที่มีการลาออก ทางบริษัทจะแจ้ง

ชื่อออกจากระบบของบริษัท รวมถึงแจ้งข้อมูลการลาออกต่อประกันสังคม ดังนั้น อัตราหมุนเวียนของพนักงานที่ส่งไป

ปฏิบัติงานกับลูกค้าที่แสดงตามตารางข้างต้น เป็นการนับรวมจํานวนพนักงานที่ลาออกแล้วกลับเข้ามาเป็นพนักงานในรอบปี

เดียวกัน จึงทําให้อัตราหมุนเวียนดังกล่าวมีสัดส่วนสูง  
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บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีมาตรการในการป้องกันความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร 

ดังน้ี  

(1) บริษัทมีการจัดทําแผนสรรหาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที่

ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า โดยบริษัทมีการสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านให้ตรงกับตําแหน่งงานและตรง

คุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีที่จะจัดหาพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บริษัทจะมีแผนกสรรหา ซ่ึงมีหน้าที่สรรหา

พนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาท ิการคัดรายช่ือจากกรมจัดหางาน แจ้ง

ตําแหน่งไปที่สํานักงานจัดหางานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เข้าร่วมนัดพบแรงงาน ลงประกาศ

ทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซด ์การออกบู๊ธตามสถานที่ต่าง ๆ ประกาศที่บอร์ดรับสมัครงาน ติดป้าย แจกใบปลิว การสร้าง

เครือข่ายการบอกต่อ รวมถึงการรับบริหารจัดการพนักงานเดิมที่อยู่ในไซด์งานของลูกค้าที่หมดสัญญากับบริษัทจัดหาบุคลากร

รายเก่าเพื่อให้โอนย้ายมาเป็นพนักงานของบริษัท จนทําให้บริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นศูนย์รวมของพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น 

แล้วแต่กรณีเพื่อให้ได้ผู้สมัครมากที่สุด รวมถึงการสรรหาพนักงานตามโซนงานที่รับผิดชอบหรืออยู่ใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน 

ทําให้บริษัทมีฐานข้อมูลผู้สมัครงานเพียงพอที่จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้มีความเหมาะสมกับบริการในแต่ละประเภท 

นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีอาคาเดม่ี  (ACADEMY by Siamrajathanee) เพื ่อรับเปิดสอนอบรมหลักสูตรขับรถผู้บริหาร

โดยเฉพาะ ด้วยผู้เช่ียวชาญของทางบริษัท เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลที่สนใจทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนขับรถผู้หญิง และ

กลุ่มผู้สูงอาย ุ(ผ่านเว็บไซด ์www.siamrajacademy.com) ซ่ึงการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นอีกช่องทางในการสรรหา

บุคลากรในส่วนบริการพนักงานขับรถยนต์ และได้พนักงานขับรถที่มีประสิทธิภาพ  

(2) ในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม

และเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งยังมีการนําข้อมูลจากการสํารวจค่าจ้าง

และสวัสดิการ (Salary & Benefits Survey) ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน มาประกอบการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ในส่วนของ

พนักงาน พนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน โดยรักษาคํามั่นในการ

ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงกับพนักงาน รวมถึงมีความโปร่งใสในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน อาทิ บริษัทจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานภายในระยะเวลาที่ตกลงกับพนักงาน และจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องหรือนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา

จ้าง 

(3) ในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าบริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน , ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิตและประกัน

อุบัติเหตุ , ตรวจสุขภาพประจําปี , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , รถรับ-ส่งพนักงาน , เงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม และ

สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน เช่น ทุนการศึกษาเรียนดีสําหรับบุตรพนักงาน  เงินช่วยเหลือ กรณีครอบครัว

เสียชีวิต   

(4) ในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าบริษัทมีการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้

มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน มีโครงการอบรมต่าง ๆ  ที่สนับสนุนพนักงานให้ได้รับการพัฒนาเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับ

บริษัท อาท ิ 

•  แผนฝึกอบรมและพัฒนาประจําปี (Training & Development Plan) บริษัทมีการสํารวจและวิเคราะห์ความ

จําเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อนํามาใช้ประกอบการวางแผนเป็นประจําทุกปี โดยจัดกลุ่มหลักสูตร ดังน้ี 

- Internal General Training (การจัดอบรมภายในบริษัท เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน/ทั ่วไป) เช่น หลักสูตร การ

ดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- Internal Competency Training (การจัดอบรมภายในบริษัท เก่ียวกับความสามารถด้านต่าง ๆ) เช่น หลักสูตร 

Google Adwords, การยิงแอดโฆษณา Facebook , Analyzing Data With Power BI 
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- External Competency Training (การส่งไปอบรมร่วมกับสถาบันภายนอก เก่ียวกับความสามารถด้านต่าง ๆ) 

เช่น หลักสูตร การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ, การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ , การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ 

•  Succession Plan บริษัทมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง โดยกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง

ตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตําแหน่งสําคัญ 

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทํา

แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDPs) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานด้วยวิธี

ต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม สอนงาน การให้คําปรึกษา เป็นต้น  

•   การอบรมโดยหน่วยงานภายในขององค์กร (SO Academy) ที่จัดอบรมและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ทั้งการขับขี่

ปลอดภัย (Safety Driving), การขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving), ความรู้ด้านความเส่ียง (Hazadous Test) เพื่อป้องกัน

การเกิดเหตุ, Service Mind, กฎจราจร, กฎหมายที่ควรรู,้ เส้นทาง และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน  เป็นต้น 

นอกจากความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความ

ชํานาญทั้งในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า เน่ืองจากพนักงานระดับบริหารของ

บริษัท ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจและทํางานกับบริษัทมานานกว่า 10 ปี ทําให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ

ของลูกค้า รวมถึงในส่วนของพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าน้ัน บริษัทได้มีการให้ความรู้ พัฒนาและอบรมทักษะก่อนเข้า

ทําการปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง จนทําให้เกิดความชํานาญการในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน  เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ บริษัทมีมาตรการดังน้ี  

(1) จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร มากกว่า 40 ปี มีประเภท

บริการที่หลากหลาย และมีการขยายประเภทบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ทําให้มีไซด์งานที่เป็นลูกค้าชั้นนํา จํานวนมาก ทําให้

บริษัทเป็นหน่ึงในผู้นําในธุรกิจ Outsourcing Services ที่สามารถนําเสนองานให้แก่บุคลากรที่ต้องการหางานได้ ซ่ึงสามารถ

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานอยู่กับบริษัท อย่างต่อเน่ืองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท  

(2) บริษัทมีการให้สวัสดิการที่ด ีดูแลพนักงานเป็นอย่างด ีทําให้พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่ทํางานกับบริษัทเป็น

ระยะเวลานาน 5-7 ปี และภายหลังจากการลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท พนักงานส่วนใหญ่ก็กลับเข้ามาร่วมงานกับ

บริษัทใหม่  ซ่ึงต่างจากบริษัทคู่แข่งที่ไม่ได้ดําเนินการตามที่ได้ให้ข้อตกลงกับพนักงาน ทําให้พนักงานลาออก ซ่ึงไม่เกิดลักษณะ

น้ีกับบริษัท ทําให้พนักงานอยู่นาน  

(3) บริษัทได้มีระบบการป้องกันการสูญเสียพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ และพนักงานที่มีทักษะและความ

ชํานาญในงานมาเป็นระยะเวลานาน 

•  การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะด้านและปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ได้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   (Career Path) ทั้ง

ในแนวดิ่ง (Vertical) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถได้เล่ือนตําแหน่ง(Promotion) หรือในแนวราบ (Horizontal) 

โดยการโอนย้าย(Transfer) หรือ สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อป้องกันการสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะด้าน อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ภายในบริษัท 

•  การจัดการองค์ความรู้ของพนักงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะ

เวลานาน โดยการมอบหมายให้เป็นพี่เล้ียงสอนงานให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้องค์ความรู้ที่มีถูกส่งต่อไปยังพนักงานรุ่นต่อไป  

•  การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ร่วมกับการกําหนดตัวช้ีวัดหลักในการทํางาน (KPI) เพื่อเป็นการ

รักษาพนักงานที ่มีความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้าน และปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นธรรม และมีมาตรฐาน  
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อย่างไรก็ด ีบริษัทไม่ได้มีการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญทั้งในส่วนของพนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานที่

ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ โดยบริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมและรองรับ

การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงมีแผนกสรรหาและแผนกคัดสรรโดยเฉพาะในการสรรหาและคัดกรองผู้ สมัคร  ประกอบกับ

มาตรการในการรองรับข้างต้น ทําให้ บริษัทมีความเช่ือม่ันว่า จะสามารถลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ

ได้ 

2.2.2  ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าจ้างพนักงานท่ีส่งไปปฏิบัติงานกับ 

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า เป็นธุรกิจที่จําเป็นต้องมีบุคลากร

จํานวนมากโดยเฉพาะพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าต่าง ๆ ที่เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้าเพื่อที่จะทําให้ลูกค้ามี

ความรู้สึกพึงพอใจ ดังน้ัน ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร จึงจัดเป็นประเภทต้นทุนที่มีความสําคัญเป็นลําดับ 1 ตลอด

ระยะเวลา 3 ปี (2562 - 2564) บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร เฉลี่ยร้อยละ 82.33 ของต้นทุนจากการ

ให้บริการจัดหาบุคลากร 

 สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร (ล้านบาท) 1,726.34 1,793.92 1,834.79 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร (ล้านบาท) 1,427.80 1,474.05 1,506.35 

ร้อยละต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร เปรียบเทียบรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 82.71 82.17 82.10 

 

ดังนั้น หากภาครัฐมีการออกมาตราการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า อาจส่งผลให้ค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นและบริษัทไม่

สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีเป็นสัญญาบริการเดิมเพื่อชดเชยกับต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือชดเชยได้เพยีง

บางส่วน อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงจากบริษัทได้จัดทําประมาณการไว้และส่งผลการดําเนินงานของบริษัทได้

อย่างมีนัยสําคัญ  

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า ทางบริษัทมีมาตรการในการ

ป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีฝ่ายกฎหมายเพื่อดูแล

ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง รวมถึงบริษัทมีการ

ทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรักษาผลการดําเนินงานของบริษัทไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

นอกจากน้ี ทางบริษัทได้มีมาตรการในกรณีที่มีการทําสัญญาจ้างกับคู่ค้า ในเรื่องค่าจ้างพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าโดย

มีการระบุเง่ือนไขไว้ในสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความเส่ียงไว้แล้ว โดยกรณีเป็นสัญญาบริการระยะส้ันไม่เกิน 1 ปี ทางบริษัทจะ

ระบุในเง่ือนไขในสัญญาให้บริษัทสามารถปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่กฎหมายระบุได ้และกรณีเป็นสัญญาบริการระยะยาว ทาง

บริษัทจะประมาณการเผื่อเกิดการปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน (Breakdown) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ

ประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นตํ่าในอนาคตได้ และกรณีกฎหมายมีการประกาศปรับอัตราค่าจ้าง ทางบริษัทจะเจรจากับลูกค้าเพื่อแจ้ง

ขอปรับอัตราค่าจ้างแก่พนักงานในสัดส่วนเดียวกับสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นตามกฎหมายเฉพาะกรณีที่ลูกค้าจ่ายค่าจ้างใหแ้ก่

บริษัทในอัตราที่ตํ่ากว่าค่าจ้างขั้นตํ่าตามกฎหมาย นอกจากน้ี ที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานสูงกว่าค่าจ้าง

ขั้นตํ่าตามกฎหมาย และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว  
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2.2.3  ความเส่ียงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ท่ีครบอายุสัญญาเช่า (มูลค่าซาก) ในราคาท่ีประมาณการไว้ 

บริษัทประกอบธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า โดยมีระยะเวลาเช่าทั้งระยะส้ัน (ไม่เกิน 3 ปี) และระยะยาว (ตั้งแต ่3-5 ปี) 

ในกรณีที่สัญญาให้เช่ายานพาหนะระยะยาวครบกําหนดอายุสัญญา ส่วนธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ของบริษัท จะพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังวันที่ ส้ินสุด

สัญญา โดยโอนย้ายบริการรถยนต์เพื่อให้เช่าไปเป็น (1) ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นหรือยานพาหนะ

สํารองรอการเช่า หรือ (2) ยานพาหนะเพื่อใช้ดําเนินงานในกิจการของบริษัท และ/หรือ (3) ยานพาหนะเพื่อรอการขาย ซ่ึง

บริษัทมีนโยบายให้จําหน่ายยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้พิจารณาแนวทางของยานพาหนะ 

และมีอาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี โดยในการจําหน่ายรถยนต์ บริษัทจะดําเนินการโดยเสนอขายให้บริษัทที่รับซื้อรถมือสอง 

และ/หรือจําหน่ายผ่านสหการประมูล  

บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ หรือขายรถยนต์ที่ราคาซากตํ่ากว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจาก

หลายปัจจัย อาท ิรุ่น ยี่ห้อ ประเภท สภาพรถยนต์ และอุปสงค์และอุปทานในตลาด รวมไปถึงราคาที่บริษัทคาดว่าจะเสนอขาย 

อย่างไรก็ด ีบริษัทเช่ือม่ันว่าความเส่ียงในการไม่สามารถขายรถได้หรือขายรถยนต์ได้ในราคาตํ่ากว่าที่ประมาณการไว้จะอยู่ใน

ระดับตํ่าเน่ืองจาก  (1) ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ป ี2562 - 2564) จํานวนรถยนต์ที่ให้เช่า  ส่วนใหญ่ เป็นรถ TOYOTA 

และ ISUZU ซึ่งเป็นยี่ห้อรถที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการจําหน่ายได้ในอนาคต (2) 

การกําหนดมูลค่าซากอย่างมีประสิทธิภาพ – ในการกําหนดมูลค่าซากในตอนเริ่มสัญญาเช่านั้น จะดําเนินการโดยมีทีมงาน

ธุรกิจรถเช่าที่มีประสบการณ์ในธุรกิจรถเช่าเป็นระยะเวลานานกว่า 18 ปี ซ่ึงบริษัทจะใช้วิธีประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะขาย

ได้เม่ือส้ินสุดอายุการใช้งาน หักด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่าย  ทั้งน้ี เพื่อให้การประมาณการราคาซากมีความถูกต้อง

และแม่นยํา บริษัทจะใช้วิธีประมาณการโดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาวะอุตสาหกรรม ราคาตลาดกลาง และรูปแบบ

และลักษณะสัญญาที่ทํากับลูกค้าที่จะส่งผลต่อสภาพรถยนต ์ณ วันที่ส้ินสุดอายุสัญญา โดยการพิจารณาดังกล่าวทางบริษัทจะ

พิจารณาเป็นรายคัน นอกจากนี้ การประมาณการราคาซากดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัททุกครั้ง  

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายกําหนดอัตราค่าซาก หรือมูลค่ายุติธรรมในอนาคตที่คาดว่าจะขายรถยนต์เม่ือครบกําหนดอายุสัญญา

เช่า ที่ร้อยละ 40-65 ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันที่เริ่มสัญญา ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ป ี2562 - 2564) บริษัท

สามารถทํากําไรจากการจําหน่ายรถยนต์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษัทคํานึงถึงการประมาณการค่าซากให้มีความแม่นยํา

มากขึ้น โดยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่าซากของสินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

รถยนต์มือสองและสภาวะการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน  โดยบริษัทเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว

ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นต้นไป ซ่ึงจะเป็นผลทําให้ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ให้เช่าลดลง และจะทําให้ใน

อนาคตผลกําไรจากการจําหน่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดการขาดทุนหรือกําไรก็จะมีจํานวนที่ไม่มากนัก 

 

2.2.4  ความเส่ียงของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่ามีการแข่งขันสูง 

ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้บริการเอาท์ซอร์สเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจเป็น

จํานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการเดิมมีการขยายการลงทุนอีกด้วย โดย (1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ันมีการแข่งขันที่

รุนแรง เน่ืองจากมีผู้ประกอบการที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทต่างประเทศ และ

ผู้ประกอบการรายเล็กอีกจํานวนมาก ประกอบกับฐานลูกค้าเช่ารถยนต์ระยะส้ันเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงจะพิจารณาจากราคาเป็น

หลัก ทําให้มีการแข่งขันทางด้านราคากันค่อนข้างสูง ในขณะที่ (2) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว มีการแข่งขันไม่รุนแรง

เท่ากับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ัน เน่ืองจากฐานลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

ซ่ึงเน้นพิจารณาบริการที่คุณภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการมากกว่าด้านราคา  
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บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ  

(1) การให้บริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพ ตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของลักษณะและปริมาณที่ต้องการ 

การจัดหารถยนต์ตามรูปแบบที่กําหนด การตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในรถยนต์ การทําประกันภัย การทํา พ.ร.บ. และ

จัดการเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งหมด รวมถึงการซ่อมรถยนต์ การจัดหารถทดแทนให้กับลูกค้า และมีแผนก 

Call Center เพื่อติดต่อและแก้ปัญหาตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบกับบริษัทมีบริการจ้างเหมา ประเภทคนขับรถ ทําให้บริษัท

สามารถให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถแก่ลูกค้าได้ (2) การสร้างการรับรู้ในการให้บริการทั้งจากโฆษณาแฝง จากบุคคลที่มี

ช่ือเสียง (Tie-in) จากการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และการทํากิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  (3) การเพิ่มความน่าสนใจในบริการ 

จากการจัดโปรโมช่ันในช่วงวันหยุด ราคาพิเศษเพื่อให้ทดลองใช้ การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  (4) การ

ใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์บริการ และ (5) การออกบู๊ทโฆษณาประชาสัมพันธ์  

 

2.2.5  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลักน้อยราย  

ในปี 2562-2564 บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 1,955.99 ล้านบาท 2,067.58  ล้านบาท 2,113.06 ล้านบาท โดยเป็น

รายได้จากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 760.74 ล้านบาท 838.95 ล้านบาท 928.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 38.89 ร้อยละ 40.58 ร้อยละ 43.92 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลําดับ  

ลักษณะงานของลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีระยะเวลาของสัญญาทั้งระยะส้ันและระยะยาว (ตั้งแต ่1 ปี ถึง 

5 ปี) ซ่ึงการเริ่มและหมดอายุแต่ละสัญญาจะเป็นเวลาที่ต่างกัน และก่อนครบกําหนดสัญญา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิด

ประมูลงาน เพื่อให้เอกชนผู้ให้บริการเข้าร่วมประมูล ทางบริษัทก็จะเข้าประมูลงานใหม่ นอกจากน้ี ในงานบางประเภท การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ อย่างไรก็ตาม บริษัท

จําเป็นต้องหาความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถชนะการประมูลงานในรอบถัดไปและไม่ได้รับการแจ้งต่อสัญญากับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ     
รายได้ที่บริษัทได้มาจากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้ที่มาจากหลายส่วนงาน คือ 1) บริการบริหาร

จัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสํานักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 3) การบริหารจัดการงานบันทึก

ข้อมูล และ 4) บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งแต่ละสัญญานั้นจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุด

สัญญาที่ต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้บริษัทสามารถที่จะกระจายความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้ 

2.2.6  ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาบริการ  

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ในสัญญาบริการจะระบุเง่ือนไขที่

บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม อาทิ การส่งพนักงานตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงส่งพนักงานทดแทน

พนักงานที่ลาออก ลางาน หรือขาดงานในกรณีฉุกเฉิน หรือส่งพนักงานเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอได้อย่างรวดเร็วและทัน

กําหนดเวลา  การส่งรถทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง การส่งมอบงานทั้งจํานวนข้อมูล/ ข้อมูลการใช้น้ําแต่ละราย/จํานวนรายการ

บันทึกข้อมูล ครบถ้วนและทันกําหนดเวลา รวมถึงการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หากบริษัทไม่

สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญา อาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องชําระค่าปรับตามอัตราที่กําหนดในสัญญา หรือริบหลักประกันหรือ

หนังสือคํ้าประกันสัญญาบริการของธนาคาร และ/หรือ ลูกค้าบอกเลิกสัญญา 

อย่างไรก็ดี เนื ่องจากในการให้บริการ ทางบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที่

ปฏ ิบ ัต ิการ (Operation) รวมถึงหน่วยงาน Department of Suppression and Investigation (DSI)  ในการต ิดต่อ

ประสานงานกับลูกค้าทั้งรับรู้ปัญหาและความต้องการของลูกค้า ดูแลความปลอดภัยและการจัดอบรมต่าง ๆ แก่พนักงาน 

เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าไดต้ามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทางบริษัทจะมีการประชุมหารือ
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ร่วมกับลูกค้าในกรณีที่มีการประชุมตรวจรับงานประจําเดือน ในกรณีที่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้จะมีการตกลงในที่ประชุมให้

ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวันที่กําหนดและสามารถส่งมอบงานได้ปกติ อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความเช่ียวชาญและ

คุณภาพการให้บริการของบริษัท ทําให้ที่ผ่านมา ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นนัยสําคัญในการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

ที่ให้ไว้กับลูกค้า   

 

2.2.7  ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาบริการ 

ในสัญญาบริการจะระบุระยะเวลาการให้บริการซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาตั้งแต่รายวัน รายเดือน รายปี  โดย

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) ของบริษัทจะจัดทําสรุปรายงานส้ินสุดสัญญา

แต่ละเดือน เพื่อเตรียมวางแผนการต่อสัญญา โดยการรับความต้องการจากลูกค้า ในกรณีต่าง ๆ  ทั้งกรณียื่นซองประมูลงาน 

และกรณีเสนอราคาปกติ เพื่อทําการยื่นซองและ/หรือส่งใบเสนอราคาต่อลูกค้า  โดยในการต่อสัญญาแต่ละครั้ง อาจมีผู้ที่มีการ

ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทเข้ามาเสนอบริการเช่นเดียวกับบริษัทได้ และอาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาบริการ

จากลูกค้า 

บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาบริการ โดยบริษัทกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่

การตลาด (Marketing) และ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรับรู้

ปัญหาและความต้องการของลูกค้ารวมถึงประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา การ

ให้บริการและเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังจัดให้มีประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ให้บริการ อาทิ ประกันชั้น 1 ให้แก่ลูกค้า ประกันภัยรถชั้น 3 ประกันภัยบุคคลที่ 3 ประกันให้แก่พนักงาน และมีการจ้าง

พนักงาน จป. มาอบรมเรื่องความปลอดภัย แนะนําอุปกรณ์ป้องกัน ป้ายเตือน ป้ายประกาศ เป็นต้น เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่

ลูกค้าและพนักงานในด้านความคุ้มครอง นอกจากน้ี บริษัทเป็นหน่ึงในผู้นําด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและมี

ผลงานเป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถในการสรรหาพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า ในจํานวนมากได้ และกรณี

พนักงานลางาน บริษัทสามารถหาพนักงานทดแทนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ที่ผ่านมา จากประวัติการให้บริการกับลกูค้า 

บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 90 และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

– 12 ของรายได้   

 

2.2.8  ความเส่ียงจากข้อบกพร่องและความเสียหายจากการปฏิบัติงานโดยพนักงานท่ีส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้านั้น อาจมีในบางครั้งที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่

เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้ ซ่ึงบริษัทพิจารณาว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานภายใต้ตามคําส่ังของลูกค้า 

ดังน้ัน หากการให้บริการของพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าของบริษัทเน่ืองจากปฏิบัติตามคําส่ังของลูกค้า บางครั้ง เกิด

ข้อบกพร่องและความเสียหายเกิดขึ้น  ทางบริษัทและลูกค้าจะต้องทําการพิจารณาร่วมกันว่าผลของความเสียหายดังกล่าว เกิด

จากข้อผิดพลาดของพนักงานของบริษัทเองโดยตรง หรือเกิดจากความผิดพลาดเน่ืองจากเป็นการปฏิบัติตามคําส่ังของลูกค้า ซ่ึง

หากเกิดจากการปฏิบัติตามคําส่ัง ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เช่นเดียวกับ กรณีการ

ให้บริการพนักงานขับรถของบริษัท หากในระหว่างการปฏิบัติงาน เกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยความเสียหายดังกล่าวมิได้

เกิดจากความบกพร่องในการให้บริการของพนักงานของบริษัท ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจมีการเกิดข้อบกพร่องและความเสียหายจากการทํางานของพนักงานที่

ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า เน่ืองจากความบกพร่องของพนักงานของบริษัท โดยในสัญญาบริการระหว่างบริษัทและลูกค้าได้มี

การระบุหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเป็นการประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นวงเงินร้อยละ 5 -10 ของราคา

ค่าจ้างตามสัญญา รวมถึงบริษัทได้มีการจัดทําประกันภัยให้สอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละประเภทเพื่อให้ครอบคลุมหากเกิด
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กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานของบริษัท ซ่ึง ตัวอย่างประกันภัยที่บริษัทจัดทํา 

อาทิ (1)การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรณีการให้บริการพนักงานขับรถยนต์แก่ลูกค้า ซึ่งความคุ้มครอง

ของประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต ์บุคคลภายนอก ผู้โดยสาร (2) การประกันภัยพนักงานขับรถแบบไม่ระบุช่ือ 

ซ่ึงความคุ้มครองของประกันภัยดังกล่าวครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต ์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณี

ได้รับบาดเจ็บ (3) การประกันภัยกลุ่มแก่พนักงาน กรณี การให้บริการพนักงานช่างเทคนิคแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึง

ประกันภัยครอบคลุมการสูญเสียต่อพนักงาน (กรณีเกิดความเสียหายในงานที่ให้บริการ บริษัทมีเงินประกันตามสัญญากับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถหักค่าความเสียหายที่เกิดตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา) (4) การประกันภัย

รถยนต ์กรณี การให้บริการรถยนต์เช่าและพนักงานขับรถแก่ลูกค้า ซ่ึงความคุ้มครองของประกันภัยครอบคลุมความเสียหาย

ต่อรถยนต์ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกรณีได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา กรณีเกิด

ความเสียหายในการปฏิบัติงานที่เป็นข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท วงเงินประกันภัยที่บริษัททําเพื่อ

ป้องกันความเสียหายดังกล่าวค่อนข้างครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กรณีความเสียหายมากกว่าวงเงิน

ประกันภัยที่ได้จัดทําไว้ และเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานของบริษัทโดยตรง ทางบริษัทก็ต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมามูลค่าดังกล่าวเป็นจํานวนเงินน้อยมาก โดยในปี 2562 มูลค่าที่

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจํานวน 1.44 ล้านบาท สําหรับปี 2563 จํานวน 1.14 ล้านบาท และสําหรับปี 2564 จํานวน

1.36 ล้านบาท 

 

2.2.9  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี    

สังคมทั่วโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยปัจจุบันมีเทรนด์การเปล่ียนแปลงไป

ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการและวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและแบบ Real Time เพื่อให้ระบบการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได ้ดังน้ัน บริษัท

ในฐานะผู้ให้บริการจึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับในปัจจุบัน ทุกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทนําเสนอบริการต่อลูกค้า มี

การนําเทคโนโลยีทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร ์มาใช้ภายในองค์กรและให้บริการแก่ลูกค้า 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีใด ๆ อาจส่งผลกระทบการดําเนินงานและการให้บริการของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการ

ทดลองการใช้ Platform ใหม่ภายในองค์กรก่อนให้บริการแก่ลูกค้า เช่น โปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเอกสารภายใน

องค์กร และโปรแกรมลงเวลาการทํางานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Tik Track) เป็นต้น มีการอัพเกรดระบบ ERP ภายใน มีการจัดให้

มีแผนรองรับและระบบสํารองข้อมูล (BCP) มีการศึกษาฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ สมํ่าเสมอ และในส่วนของซอฟท์แวร์ บริษัทจัดใหมี้

การอบรมพนักงานในการพัฒนาโปรแกรม อบรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่องเป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของการ

ให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีและมีช่ือเสียง เช่น บริษัท อินเตอร์เน็ต 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้นําด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หรือแม้กระทั่ง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 

จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก 

 รวมถึง บริษัทมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมเทคโนโลยีใหม่ เพือ่สามารถม่ันใจได้ว่า การให้บริการของบริษัทจะ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2.10 ความเส่ียงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA) 
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ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับพระราช

กฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ซึ่งเหตุผลมาจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดน้ันมีรายละเอียดมากและซับซ้อน กับ

ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จํานวนมากทั่วประเทศยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม นั้น   ถึงอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ให้ความสําคัญกับพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว  ซ่ึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น 

ลูกค้า  คู่ค้า  พนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  การ

ได้มาของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ การโอนย้าย  และการทําลายข้อมูล เป็นต้น  โดยบริษัทได้กําหนด

มาตรการในด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับวิธีปฏิบัติงาน การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกําหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล  รวมถึงเอกสารสัญญาต่าง ๆ ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวก่อนวันมีผลบังคับใช้ 

เตรียมความพร้อมโดยการจัดส่งให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้

พนักงานคนดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานภายในองค์กรเพื่อรับทราบด้วยเช่นกัน  ปัจจุบันทางบริษัทได้จัดทํา

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

เรียบร้อยแล้ว  นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อมาช่วยในการ

ให้คําปรึกษา วางแผนและติดตั้ง ซอฟแวร์ หรือ โซลูชั่นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับกระบวนการในการทํางานของทุก

ขั้นตอนของบริษัท เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  

 

2.2.11 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า มีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน

จํานวนมากและในส่วนการประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายแรงงานซ่ึงมี

ส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

ดังน้ัน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งที่บังคับใช้ใน

ปัจจุบัน รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ซ่ึงบริษัท

ต้องมีการติดตามเพื ่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี ่ยนแปลง

กฎระเบียบต่าง ๆ อาจทําให้บริษัทมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี หากมีการตรวจพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง หรือบริษัทไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองใด ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อผลิตภัณฑ ์ ช่ือเสียง การดําเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจึงต้องให้ความสําคัญ

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมี 

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานกฎหมายคริษฐพงษ์ เจริญพานิช จํากัด 

เป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและอรรถคดี และยังมีฝ่ายกฎหมายภายในของบริษัทในการตรวจสอบและควบคุมสัญญาและ

เอกสารต่าง ๆ รับผิดชอบในการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการ
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เปล่ียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว สม่ําเสมอ เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมการเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงท ีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต   
 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ

และอุตสาหกรรม ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่องบการเงินในระดับที่จํากัด เน่ืองจาก ลักษณะลูกค้าของ

บริษัทที่ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของบริษัท 

และยังคงมีความประสงค์ที ่จะใช้บริการ บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื ่อง โดยสามารถพิจารณาได้จากผล

ประกอบการของบริษัททั้งในส่วนของรายได้และกําไรสุทธิที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโต

ดังกล่าวทําให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ในช่วง

สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าที่ผ่านมา เช่น ในป ี2540 ที่เกิดวิกฤตต้มยํากุ้ง ปี 2551 ที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร ์บริษัทส่วนใหญ่มัก

เลือกที่จะใช้บริการบุคลากรในรูปของสัญญาจ้างเหมาบุคลากรจากภายนอก   

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีระยะเวลาการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน บริษัท

คาดว่าอาจได้รับผลกระทบในเชิงรายได้ที่ลดลงในส่วนการใช้งานนอกเวลา (OT) ของลูกค้าโดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ

บริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ และทําให้มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้เสริมที่สําคัญของบริษัทลดลง  

สืบเน่ืองจากการชะลอหรือเล่ือนการใช้บริการ หรือการขอลดจํานวนบริการของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาที่มีการ

ประกาศเคอรฟ์ิว และมีการปิดสถานประกอบการหลายๆ ประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร โรงแรม จึงมีผลกระทบกับ

การให้บริการบริหารจัดการรับ-ส่งรถลูกค้า (Valet Parking) ในห้างสรรพสินค้า และการยกเลิกการให้บริการพนักงานขับ

รถยนต์กับสายการบินแห่งหน่ึง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวที่อาจกระทบผลการดําเนินงาน 

บริษัทได้มีการสื่อสารและหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี

มาตรการและนโยบายที่สําคัญ ทั้งในส่วนของการดูแลพนักงานและการให้บริการลูกค้า อาท ิ(1) มีการนําแอปพลิเคช่ันต่างๆ 

เช่น MicrosoftTeam, TikTrack, GoogleHangout, Digidocs, Onedrive เข้ามาใช้ในการทํางาน และให้บริการแก่ลูกค้า ทํา

ให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงานในบริษัท 

เสมือนทํางานได้ปกต ิ (2) มีการตรวจเช้ือโดยผู้เช่ียวชาญจากโรงพยาบาลช้ันนําเพื่อความม่ันใจก่อนส่งพนักงานขับรถทดแทน

ไปบริการลูกค้า ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน (3) งดการเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2563 และต้องกักตัว 14 วันหากพนักงานกลับมาจากต่างประเทศก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (4) พนักงานทุก

คนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน (5) พนักงานทุกคนต้องทําการล้างมือและวัดไข ้พร้อมติดสติกเกอร ์ ก่อนเข้ามา

ทํางานในอาคารทุกวัน (6) เลื่อนวันหยุดตามประกาศของรัฐบาล (7) ในส่วนของการช่วยเหลือสังคมจากเหตุการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลระยอง บริจาคส่ิงของและ

อาหารแห้งให้แก่ชุมชน และสนับสนุนส่งรถพร้อมคนขับให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยโรค COVID-

19 รวมถึงการให้ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook เป็นต้น 

ทั้งนี้บริษัท ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ได้แก่ 

1. แผนระยะส้ัน เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิท-19 

- การตรวจหาเชื้อในเชิงรุกทุก 2 สัปดาห์ และรายงานผลโดยตรงถึงผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการ

จัดเตร ียมวางแผนการจัดทํารายชื ่อโรงพยาบาลต ่าง ๆ ที ่สามารถเข ้าไปร ับการร ักษาและ

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเตรียมยาเพื่อให้สามารถบรรเทา
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อาการในเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย ์ อีกทั้งยังได้จัดตั้งทีมฉุกเฉินเพื่อรับปัญหาจากพนักงาน ติดตาม ให้

พนักงานได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน และคอยประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการขนย้าย

หากพบการติดเช้ือ  

- การให้พนักงานทํางานจากที่บ้าน เพื่อลดความเส่ียงจากการเดินทางหรือสัมผัสผู้คน โดยมีการเตรียม

ความพร้อมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการทํางานจากที่บ้าน เพื่อไม่ให้พลาด

การติดต่อกับทางลูกค้า และไม่พลาดในการบริหารงาน อาทิเช่น ระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อได้แม้

ทํางานอยู่ที่บ้าน, ระบบซอฟท์แวร์ภายในบริษัทให้สามารถทํางานได้อย่างอิสระจากที่ไหนก็ได ้รวมไป

ถึงยังวางระบบการทํางานให้พนักงานมีการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละวัน ซึ่งผู้บริหารจะ

สามารถรับทราบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ 

2. แผนระยะกลาง พัฒนาการทํางานระหว่างช่วงโควิดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด 

- พัฒนาศักยภาพของซอฟท์แวร์ภายในบริษัทฯ ให้รองรับการทํางานจากที่ไหนก็ได้ และเพิ่มมาตรฐาน

ความปลอดภัยให้สูงขึ้น ซ่ึงบริษัทได้พัฒนามาตรฐานและได้ผ่านเกณฑ์การรับรอง ISO:27001 ในส่วน

ของอินฟราสตรัคเจอร ์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ

มีการเฝ้าระวังและตรวจทานอย่างสมํ่าเสมอ รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในส่วนของฮาร์ดแวร์เพื่อ

รองรับกับระบบและเทคโนโลยีที่ต้องเปล่ียนไป 

- ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ํา ๆ หรือล่าช้าที่ต้องใช้พนักงานมาจัดการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน

การบริหารงาน ให้อยู่ในรูปแบบออโตเมช่ันมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยต้องใช้กระดาษที่เก็บสถิติการมา

ทํางานของพนักงาน มาคํานวนโดยใช้คน เปล่ียนมาเป็นการใช้ระบบเพื่อทําหน้าที่คํานวณค่าแรงของ

พนักงาน โดยบริษัทได้พัฒนาระบบ NEXT เพื ่อทําหน้าที่คํานวนรายละเอียดการทํางานโดยมา

เช่ือมต่อกับระบบ Tik Track ที่ทางบริษัทได้พัฒนาไปก่อนหน้าน้ีทําให้เพิ่มศักยภาพมากขึ้น 

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานผ่านออนไลน์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 

Microsoft Team, Zoom, Google Meet เป็นต้น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ

ระบบที่บริษัท ได้พัฒนาขึ้น  

- ลดการทํางานที่ต้องใช้กระดาษให้มากขึ้น โดยมาใช้งานบนระบบดิจิตอล ซึ่งจากเดิมบริษัทได้มีการ

พัฒนาระบบ DIGIDOCS เพื่อมาใช้ในการลดเอกสาร และลดขั้นตอนในการจัดการเอกสารโดยมีการ

เซ็นต์เอกสารแบบออนไลน์ด้วยระบบ E-Signature อยู่ก่อนแล้ว ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของ

ระบบให้เพิ ่มขึ ้นโดย ในอนาคตระบบจะสามารถสร้าง Business Flow ในการทํางานได้ ทําให้

กระบวนการ ต่าง ๆ จะถูกประยุกต์ขึ้นมาใช้บนระบบมากขึ้น 

3. แผนระยะยาว พัฒนาทุกส่วนระบบของธุรกิจของบริษัทที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าหลังแก้ปัญหา
วิกฤติเรื่องโควิดได้สําเร็จ 

บริษัท ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร ์ขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจที่จะเปล่ียนแปลง

หลังสถานการณ์ โควิท-19 ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าทั้ง เศรษฐกิจการเมือง 

พฤติกรรม กระแส การตลาด การเงิน ฯลฯ รวมถึงการมองหา Business Model ใหม่ๆ เพื่อที่จะ

ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 

2.2.13 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 
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ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา ซ่ึงถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท จํานวน 

270.66 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทําให้ผู้ถือหุ้นหลักดังกล่าว มี

อํานาจในการควบคุมบริษัท และสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบทั้งหมด ไม่

ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื ่นที ่ต้องใช้เสียงข้างมากของผู้ถ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน หรือมติพิเศษที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

ของบริษัท จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู ้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถ ือหุ้น

พิจารณา 

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ

บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทําให้บริษัท มีความโปร่งใสในการ

บริหารจัดการ  โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ในจํานวนน้ีมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

จํานวน   4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 

ท่าน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ้น 

นอกจากน้ี ในกรณีที่เข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กิจการที่เก่ียวข้อง รวมถึง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในกรณีที่มีการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน โดยใช้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่

มาร่วมประชุม รวมทั้งในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

 

2.2.14 ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจํากัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต 

แม้ว่าบริษัทมหาชนจํากัดอาจไม่จําเป็นเสนอสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเมื่อมีการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุน แต่บริษัทมหาชนจํากัดสามารถออกตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตราสารประเภทอ่ืนที่ออกโดย

บริษัท เช่น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) หรือหุ้นกู้

แปลงสภาพเป็นครั้งคราวโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

สามัญในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือสิทธิในรูปแบบใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการดําเนินการเสนอขายตราสารดังกล่าว

แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจไม่เสนอสิทธิในการจองซ้ือตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากน้ัน บริษัท

อาจถูกห้ามมิให้เสนอขายตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในบางประเทศภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ได้ดําเนินการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง เช่น บริษัทไม่อาจเสนอสิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ตาม

กฎหมาย Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที ่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) เว้นแต่ (ก) มีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว หรือ (ข) เป็นการเสนอขายสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญตัิ

หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของกฎเกณฑ์อ่ืนในบางประเทศอาจ

ทําให้ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิในการซ้ือตราสารตามสัดส่วนได ้ ซ่ึงอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัท

ไม่มีหน้าที่ต้องดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถใช้สิทธิในการ

ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนในอนาคต 
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2.2.15 ความเส่ียงจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 

 เนื่องจากเมื่อช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ทางบริษัทได้รับเหรียญ KUB  จากการเป็น Validator ซึ่งทางบริษัทให้

ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวจึงได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบในอนาคตของการถือครองสินทรัพย์

ดิจิทัล  ดังน้ี 

- ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคา    โดยถึงแม้ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความผันผวนในระดับสูง แต่อย่างไร

ก็ตาม เรื่องของ Node validator ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในเหรียญ KUB  แต่บริษัทได้รับเหรียญ KUB มาจากการเป็น 

validator ซ่ึงต้นทุนของการมีเหรียญดังกล่าว จะมีเพียงต้นทุนของค่าใช้จ่ายด้าน IT Server เท่าน้ัน 

- ความเส่ียงด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอาจเกิดการสูญหายได ้   เน่ืองจากสินทรัพย์ดิจิทัล  จะถูกเก็บไว้ใน digital wallet ที่มี

โอกาสสูญหายได้  อย่างไรแล้วทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท มีมาตรการการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมีความ

ปลอดภัยสูง 

- ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล   โดยถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่อนุญาตให้

ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน  แต่ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการรับรองตามกฎหมายไทยและสามารถ

แลกเป็นเงินสดผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน (Exchange Platform)  ที่ได้รับการรับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  

(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 ส่วนที่ 1.3  หน้า  65 

 

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
 

 

 

       บริษัทเช่ือว่าการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีการเติบโตได้

อย่างม่ันคง  บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะเป็นองค์กรที่คํานึงถึงสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และ

พันธมิตร  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งในการกําหนด

นโยบายด้านการพัฒนาการจัดการความยั่งยืน เพื่อให้การดําเนินงานของธุรกิจเติบโต มั่นคง ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม  เป็นการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

นอกจากน้ี  บริษัทให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดย

กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้

เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และบริษัทไม่สนับสนุน

การดําเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน

ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่า

ฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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กลยุทธ์เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ทิศทางกลยุทธ์ ด้านบรรษัทภิบาล ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

ยกระดับคุณภาพชีวิตท้ังชุมชน

และสังคม 

ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นพัฒนา 

สร้างการเติบโตของธุรกิจ 

สร้างสภาพแวดล้อมการ

ทํางานท่ีดี และคํานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชน 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

และคุ้มค่า 

 

เตรียมความพร้อมของ

บุคลากร เพ่ือรองรับการ

เติบโตของธุรกิจในอนาคต 

 

 

 ในแต่ละป ีบริษัทต้องทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย แต่ละปีสภาวะเศรษฐกิจและ

ผลกระทบที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน รวมถึงการตัดสินใจของลูกค้า  ดังน้ันบริษัทจึงยึด

หลักของการพัฒนาตามสถานการณ์  แต่ยังคงเดินตามแนวทาง Vision และเป้าหมายของบริษัท กล่าวคือ บริการด้าน 

Solution ที่พลิกการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย Simplify your Business 

บริษัทมุ่งดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้สร้างคุณค่าต่าง ๆ กับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ลูกค้าต้องการเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น Solution , New 

Services , New Product และนวัตกรรม เรามักจะค้นพบวิธีการ ความต้องการลูกค้า และความแตกต่างจากคู่แข่งขันเสมอ 

จึงทําให้บริษัทฯ สร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง โดยในปี 2564 บริษัทกําหนดกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์

ลูกค้าและมีความเป็นไปได้ในสถาการณ์ปัจจุบัน 
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3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทเน้นการสร้างคุณค่าที่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ี  ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมและปลอดภยั ตลอดจนการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายความเท่าเทียมกัน และการสร้างคุณค่าแก่ห่วงโซ่อุปทานในการดําเนินงานหลักเพื่อ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

 

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทกําหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องโดยพิจารณาจากขอบเขตของการมีส่วนร่วมและคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคล ที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมของบริษัททั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม  ดังน้ันการจัดหาช่องทางต่าง ๆ  ในการส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

และนําไปสู่การพัฒนากระบวนการ เพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การมีส่วนร่วมและช่องทาง 

การสื่อสาร 

 

ความสนใจและความคาดหวัง 
 

การตอบสนอง 

 

พนักงาน - การปฐมนิเทศสําหรับพนักงาน 

ใหม ่

- ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก 

รวดเร็วมีมาตรฐานกรปฏิบัติงานท่ี 

 

- พัฒนาแผนการยกระดับ

ทักษะความรู้และความ 

สามารถของพนักงาน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การมีส่วนร่วมและช่องทาง 

การสื่อสาร 

 

ความสนใจและความคาดหวัง 
 

การตอบสนอง 

 

  ชัดเจนเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีเกิด

กับลูกค้า 

- ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 

การทํางานท่ีปลอดภัย ไม่มีมลภาวะ

ในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

- มีสวัสดิการพ้ืนฐานอย่าง 

เหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจใน 

การทํางาน 

- ความก้าวหน้าในอาชีพ 

- มาตรการดูแลพนักงานภายใต้ 

สถานการณ์ โควิด-19 
 

- ทบทวนค่าตอบแทนและ 

สวัสดิการของพนักงานให้ 

เหมาะสมและเป็นธรรม 

- กําหนดมาตรการ 

ช่วยเหลือพนักงานท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ 

โควิด-19 

 

 

Suppliers  - การสื่อสารผ่านช่องทาง 

ออนไลน์และออฟไลน ์

 

 

- ชําระเงินตรงเวลา 

- ได้รับคําสั่งซื้อสมํ่าเสมอ 

- มีการวางแผนล่วงหน้าในการ 

สั่งสินค้า 
 

- เกณฑ์การคัดเลือก 

ภาครัฐ - การสื่อสารผ่านช่องทาง 

ออนไลน์และโทรสาร 

- การปฏิสัมพันธ์ขณะให้บริการ 
 

- ปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมาย - ปฏิบัติตามเกณฑ์ 

คุณสมบัติ 

ลูกค้า - การสํารวจความพึงพอใจ 

ของลูกค้าหลังการใช้บริการ 

- การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

ขณะให้บริการ 

- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับ 

เร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ 

- การสื่อสารผ่านช่องทาง 

ออนไลน ์
 

- บริการตามข้อตกลงของสัญญา 

- ราคาเหมาะสม 

- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ 

บริการ 

- คุณภาพการให้บริการภายใต้ 

สถานการณ์ โควิด-19 

- ความหลากหลายของบริการเพ่ือ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

- พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ 

ลูกค้าได้รับบริการท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

- นําเสนอข้อมลู ข่าวสาร

เกี่ยวกับบริการ 

ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

- พัฒนาการบริการอย่าง 

ต่อเนื่องและย่ังยืน 

ชุมชน - กิจกรรมชุมชนสมัพันธ์ผ่าน 

กิจกรรมจิตอาสา 

- รับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

และสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ 

- ไม่ได้รับผลกระทบท่ีเกิดจาก 

กิจกรรมการของบริษัท ด้านมลพิษ

หรือการขนส่งของ 

บริษัท 

- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

- พัฒนาชุมชนให้เติบโตไป 

พร้อมกันอย่างย่ังยืน 
 

- ส่งเสริม พัฒนาและสร้าง

สัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและ

สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกัน

อย่างมีคุณค่าและย่ังยืน 

- สร้างอาชีพและรายได้ 

ให้กับคนในชุมชน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การมีส่วนร่วมและช่องทาง 

การสื่อสาร 

 

ความสนใจและความคาดหวัง 
 

การตอบสนอง 

 

เจ้าของบริษัท /  

ผู้ถือหุ้น 

- กิจกรรมลงทุนสัมพันธ์ 

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

- เว็บไซต์ของบริษัท 

- สื่อออนไลน์ และสื่อสิง่พิมพ์ 

- ช่องทางการรังแจ้งข้อมูลของ 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

- มีผลกําไรจากการทําธุรกิจ 

มากข้ึน 

- มีการพัฒนาความหลากหลาย 

ทางธุรกิจ 

- ความทันสมัยของการบริการ 

- ความโปร่งใสในการทํางาน 

(ปราศจากการทุจริต) 

- มีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นต่อการดําเนิน

ธุรกิจ 

- มีกิจกรรมพบปะนักลงทุน 

นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นอย่าง

สมํ่าเสมอ 

- รับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่าง 

เท่าเทียม 

- นําเสนอข้อมลูผลการ 

ดําเนินงานขององค์กรพร้อม

ทิศทางและแผนงานในการ

ดําเนินธุรกิจ 
 

คู่ค้า - การสื่อสารผ่านช่องทาง 

ออนไลน์และออฟไลน ์

-การปฏิสัมพันธ์ขณะให้บริการ 

 

- การต่อยอดธุรกิจ 

- สร้างบริการใหม่ท่ีหลากหลาย 

- เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

- ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ในการบริการ 
 

- การทําบันทึกข้อตกลง 

ร่วมกัน 

- สร้างโอกาสซึ่งกนัและกัน 

 

และทั้งนี้บริษัทได้มีการทําแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนของลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึง

ผลกระทบหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างการใช้บริการ และเพื่อลดความเสี่ยงหรือเป็นแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไขให้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอีกด้วย โดยภาพรวมกลุ่มลูกค้า มี

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มอ่ืนน้ันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการดําเนินการในการจัดเก็บ

ข้อมูล 

 

กําหนดประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน  

 บริษัทได้มีการนําประเด็นที่สําคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัท จากข้อมูลทิศทางการเปล่ียนแปลงด้านความยั่งยืนที่

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ บริบทขององค์กร การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดําเนินการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นต่อบริษัททั้งทางตรงและ

ทางอ้อม และจะมีการทบทวนสาระสําคัญดังกล่าวทุกปี 
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1. การระบุประเด็นสาระสําคัญด้านความย่ังยืน   

บริษัทได้พิจารณาและนําประเด็นความเส่ียงที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและประเด็นสําคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสียจากกระบวนการส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ศึกษาเปรียบเทียบกับประเด็นความยั่งยืนของธุรกิจ จากนั้นนําประเด็นทั้งหมดที่

ประเมินความสําคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 

  

2. การจัดลําดับประเด็นท่ีสําคัญ      

บริษัทมีการจัดลําดับประเด็นที่สําคัญ โดยการดําเนินการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยแบ่งการ

พิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม และพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบและเป็นที่

สนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

3. การพิจารณาตรวจสอบ สอบทวนประเด็นท่ีมีนัยสําคัญและติดตามรายงานผลการดําเนินงาน     

บริษัทได้มีการทบทวนและตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ  โดยพิจารณาทบทวนลําดับ

ความสําคัญของประเด็นและเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทวนสอบประเด็นจากความคิดเห็นเพิ่มเติม และนํามารวบรวม

จัดทําเพื่อนําเสนอในรายงาน 56-1 One Report และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

ตามลําดับ   
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 มิติเศรษฐกิจ 
1 การพฒันาธุรกิจ 

2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการ  

   ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  

3 การกํากับดูแลกิจการที>ดี 

 

      มิติสังคม 
4 การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 

   และการฝึกอบรม 

5  การมีส่วนร่วมในสงัคมและชุมชน 

6  ความปลอดภัยและชีวอนามยั 

 

 มิติสิ1งแวดล้อม 
7 การจัดการขยะและของเสีย 
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ประเด็นสาํคญัด้านความยั่งยืน  
 

 

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ 

 

ขอบเขตของผลกระทบ 

(ภายใน/ภายนอกองค์กร) 

 

หัวข้อที่นําเสนอในรายงาน 

 

1 การพัฒนาธุรกิจ ทุกหน่วยงาน/คู่ค้า,ลูกค้า,ผู้ถือหุ้น การพัฒนาธุรกิจ 

 

2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ 

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ทุกหน่วยงาน/ลูกค้า 

 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการ

ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

3 การกํากับดูแลกิจการที่ดี ทุกหน่วยงาน/คู่ค้า,ลูกค้า,ผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

4 การพัฒนาความรู้ศักยภาพของ

พนักงานและการฝึกอบรม 

 

ทุกหน่วยงาน/พนักงาน 

 

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของ

พนักงาน และการฝึกอบรม 

 

5  การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน 

 

 

ทุกหน่วยงาน/พนักงาน,ชุมชน 

 

การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน 

 

6  ความปลอดภัยและชีวอนามัย 

 

 

ทุกหน่วยงาน/พนักงาน 

 

ความปลอดภัยและชีวอนามัย 

 

 

7 การจัดการขยะและของเสีย 

 

 

ทุกหน่วยงาน/พนักงาน,ชุมชน 

 

การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ 

 

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
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ผลการดำเนินงานป' 2564 ผลการประเมินระดับ “ดีมาก (Very Good)” เปeนป'แรก จากโครงการสำรวจการกำกับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป' 2564 (Corporate Governance Report of Thai LISTED COMPANIES (CGR) 

2021) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตQการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยVแหBงประเทศไทย (ตลท.) 

 

 

 

โครงการประเมินคณุภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) 
 

 
 

ผลการดําเนินงานปี 2564 ผลการประเมินร้อยละ 98 เป็นปีแรกจากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจําปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย 

 

3.3     การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ 
3.3.1   การพัฒนาธุรกิจ 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ให้ความสําคญักับ 

SDGs เพื่อเพิ่มคุณค่าและเติบโตไปด้วยกัน ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีการพัฒนาจากการเป็นบริษัท

ธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรแบบดั้งเดิม (Traditional Outsourcing) เป็นบริษัทที่เข้าสู่การใช้เทคโนโลยีและสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น หรือ Tech company เน่ืองจากบริษัทมีบุคลากรทางด้านการใช้เทคโนโลย ี(Peopleware) ทําให้

มีฐานข้อมูล (Database) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) มากกว่า 1 แสนคน ซ่ึงกลายเป็นจุดแข็งให้กับบริษัท

เพราะส่งผลให้สร้างนวัตกรรมอ่ืนเพิ่ม ตั้งแต่ด้าน Peopleware ด้าน Software และ Hardware ที่จะนําไปสู่การบริการที่

หลากหลายและครบวงจร (Fully Integrated Solution) และยังช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สะดวกสบาย 

รวมถึงช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาได้ 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการปรับผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นที่แผนกเทคโนโลยี 

(Technology) และแผนกการลงทุน ( Investment) แยกจากธุรกิจหลัก (Core Business) โดยเฉพาะ ทั ้งนี ้ เพื ่อให้

หน่วยงานดังกล่าวสามารถมุ่งม่ัน และโฟกัสในการสร้างธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้แบบก้าวกระโดดใหม่ (New S-Curve) ทั้ง

ทางด้าน Technology และ Digital Transformation  หลังจากได้ปรับการทํางานลดลําดับขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยใช้ Agile 
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มากขึ้น และที่ผ่านมาบริษัทยังได้มีการร่วมมือเซ็นสัญญา และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้

ที่ให้บริการครบวงจรเหมือนกัน สตาร์ทอัพ ต่าง ๆ อาทิเช่น ความร่วมมือเพื่อสร้าง IT Infrastructure ร่วมกันกับ Huawei 

Technology การไดQเปeนหน่ึงในผูQรBวมลงทุนพันธมิตร Strategic Partners ใน VC Fund ของ Krungsri Finnovate และ

ยังอยูBระหวBางการรBวมพัฒนา Outsourcing Solution รBวมกันกับสตารVทอัพ รวมถึงเริ่มตั้งคณะกรรมการ (บอรVด) ทางดQาน

ยุทธศาสตรVของบริษัท ที่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับสตารVทอัพและเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อนำไปสรQางโครงสรQางพื้นฐานที่

อนาคตจะรBวมกันพัฒนาเปeนแอปพลิเคชันตBาง ๆ ใหQเกิดขึ้นเพื่อใชQในหนBวยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

3.3.2   ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี โดยได้มีการจัดทํานโยบายด้านความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมด้วย  และได้รับการอนุมัติ

การทบทวนนโยบายจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เรียบร้อยแล้ว   

บริษัทยังมีการจัดทํานโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมด้วย ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที ่2/2564  เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เรียบร้อยแล้ว   นอกจากน้ีบริษัทยังได้การรับรองมาตรฐานระบบด้านความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  ISO27001 : 2013  ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

2567  และรายละเอียดในส่วนของกระบวนการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย การขอนุญาตใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

ถ ูกต ้อง มีอย ู ่ ในนโยบายค ุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคลสามารถด ูรายละเอียดได ้จาก  website ของบร ิษัท  www. 

siamrajathanee.com 

 

3.3.3   การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ

น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที ่ด ีและตระหนักถึง

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี โดยมีโครงสร้างการกํากับดูแลองค์กรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความสามารถ

ในการกํากับดูแลและบริหารงานด้วยความโปร่งใส และดําเนินงานตามกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยัง

ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้

อย่างต่อเน่ือง โซ่อุปทาน และมีการดําาเนินงานเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมความเส่ียง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ

ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการและหัวข้อการ

กํากับดูแลกิจการ ในรายงาน One Report) 

 

3.4  การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการ

ของการดําเนินธุรกิจรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล 

การจัดทํารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย โดยมีจัดทํารายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการดําเนินการด้านธุรกิจ ด้าน

สิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม รวมถึงจัดทําข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่

หลากหลาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

3.4.2  ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทส่งเสริมให ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ

เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู ้สนับสนุนและสร้างจิตสํานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

-  รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์, อนุมัติงานผ่านระบบแพลตฟอรม์ที่

ทางบริษัทออกแบบและสร้างขึ้นมาเองภายใต้ช่ือ “DIGIDOCS”  

- ลดกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินงานให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยการนําระบบ ” Lean” มาใช้ ซึ่งบาง

ขั้นตอนของบางแผนกก็สามารถช่วยลดการใช้กระดาษและลดการทํางานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

-  รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1. การจัดการพลังงาน   ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน จึงได้มีการจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้นํามาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุม แก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อทําให้พนักงาน

ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น มีการปิดไฟฟ้า และ

เครื่องปรับอากาศ เวลาช่วงพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. และหลังเลิกงานเวลา 17.00 น. 

2. การจัดการนํ้า   บริษัทมีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดจาก การล้างทําความสะอาดภาชนะ, ห้องนํ้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไปยัง

ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของอาคาร (บริษัทอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา) 

3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ   ทางผู้บริหารมีนโยบายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการขยะ ของเสีย 

และมลพิษ โดยประกาศแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทราบว่า บริษัทได้มีการแบ่งแยกถังขยะออกเป็น 3 ประเภท ให้พนักงาน

และผู้บริหารคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ถังขยะทั่วไป, ถังขยะขวดน้ําหรือแก้วพลาสติก และถังขยะรีไซเคิล  

ส่วนเศษอาหาร หรือขยะเปียกห้ามทิ้งภายในตัวอาคาร ต้องแยกแล้วนํามาทิ้งบริเวณภายนอกอาคารในที่ที่ทางผู้ดูแลได้

จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะอาด และสะดวกสําหรับผู้ดูแล 

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก   เน่ืองจากบริษัทเป็นออฟฟิตขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมากขึ้นอยู่

กับสภาพภูมิอากาศ และจํานวนวันทํางานในแต่เดือน มีรายละเอียดดังน้ี 

คําจํากัดความ 

Activity Data  เป็นข้อมูลของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

Emission Factor   เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คงที่ที่ใช้เปล่ียน Activity Data ให้เป็นค่าปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางการคํานวณ 

ข้อมูลของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Activity Data) คูณ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะ

ได้เท่ากับค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม (kgCO2e) 
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ตารางข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 
 

 
 

ปริมาณการใช้น้ํา ในปี 2564 
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ปริมาณการใช้กระดาษในป ี2564 

 
 

หมายเหตุ :  

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน) หรือ

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBiMjQ9 

อ้างอิงข้อมูลค่า Emission Factor CFP มีนาคม 2564 : กลุ่มไฟฟ้า ข้อ 59 Electricity, grid mix (ไฟฟ้า) : กลุ่มน้ําประปา

และน้ําอุตสาหกรรม (Tap water) ข้อ 60  น้ําประปา-การประปานครหลวง : กลุ่มเยื่อและกระดาษ ข้อ 592 กระดาษพิมพ์

เขียนแบบไม่เคลือบผิว 

 

ส่วนของเสีย เช่น ผงหมึกที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer น้ัน ทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มา

ดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการจัดทํานโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร 

ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    

 

3.5  การจัดการความย่ันยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลัก

พื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่

การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
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ซ่ึงบริษัทให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้ง

ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทหม่ันตรวจตรา และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 

(Child Labor) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ เพศ 

อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม 

ให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และ

คู่ค้า รวมถึงกลุ่มแรงงานผู้พิการ  บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการทํางาน ประกอบกับเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มบุคคลดังกล่าวอีกด้วย 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความสุขและยอมรับ

ซ่ึงกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในด้านการ

ดูแลพนักงาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การ

พัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการกําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการ

อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับของ

องค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทํางานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่หมาะสม 

ผลการดําเนินงานด้านสังคม 

1.  พนักงานและแรงงาน บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคคลากร

เพื่อให้พนักงานและบุคคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีการดําเนินงานด้าน

พนักงานดังน้ี 

1.1  การจ้างงาน 
 

 

 

1.2  การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

SO ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน โดยพิจารณาผลความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัดการประเมิน       

( Key Performance Indicators  : KPIs)  ที่สอดคล้องกับลักษณะงาน (Job Description)  ควบคู่ไปกับการทํา Predictive 

Index (Behavioral Assessment) ซ่ึงกําหนดเป็นหลักเกณฑ์และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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 บริษัทพิจารณาปรับตําแหน่งและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการ

ปฏิบัติงานประจําป ี ในป ี2564 โดยประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาร่วมกับผู้บริหารทุกส่วน

งานด้านสิทธิประโยชน์และการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ของพนักงาน 

 

1.3  การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม 

 SO มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเน้นทักษะในเรื่องการเรียนรู้จากการทํางานและ

ประสบการณ์จริง ซ่ึงต้องมีทักษะทั้ง 3 ด้านดังน้ี 

- ด้านเทคโนโลยี  เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทางบริษัทมีการนําเทคโนโลยี 

Program Work Tracking มาใช้ในการทํางาน เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้ทั้งที่สํานักงานและทํางานแบบ Work From 

Home 

- ด้านการคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา 

- ด้านการทํางานเป็นทีม มีการจัดอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดในแต่ละส่วนของธุรกิจเพื่อให้เกิดการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการ (upskill) เพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill)  ยกระดับทักษะ และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย (Multi  skill)  

ซ่ึงมีความจําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่ทํา รวมทั้งมีการสลับปรับเปล่ียน และการหมุนเวียนของงาน (Job Rotation)  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่หลากหลาย 
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บริษัทยังมีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานภายใต้ช่ือ “SO ACADEMY”  ซ่ึงศูนย์อบรมดังกล่าวถือเป็นอีกช่องทางในการสรรหา

บุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยมีการอบรมในส่วนของพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถ Valet  พนักงานขับ

รถโฟล์คลิฟท์  พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์  โดยมีหลักสูตรหลากหลาย ทั้งการขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving) การขับ

ขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ความรู้ด้านความเส่ียง (Hazadous Test) เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ Service Mind, กฎ

จราจร,  กฎหมายที่ควรรู้, เส้นทางและการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ

ความสามารถของพนักงาน 

 

 

 

โครงการ หลักสูตรพนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ “ SO ACADEMY ” 

คือ การอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการขับรถ สําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้หญิงและผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจงานขับรถ 

หรืออยากจะเปล่ียนสายงาน 

ซึ่งการอบรมจะใช้เวลา 3 วัน ผ่านเนื้อหาการเป็นพนักงานขับรถ อย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ด้วย

วิทยากรมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็นพนักงานขับรถผู้บริหารแบบมืออาชีพ 

 เหตุผลและวัตถุประสงค์โครงการ 

เนื ่องด้วยในปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) กําลังเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่อง ในสายงาน 

Outsource ซ่ึงตําแหน่งพนักงานขับรถ คือ ตําแหน่งที่ทางบริษัททําการจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เป็นอันดับ 1 

ทําให้บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที ่มีคุณภาพในสายงานนี ้เป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดโครงการ “SO 

ACADEMY”  ขึ้นมา  เพื่อการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้ามากขึ้น  รวมไปถึงสร้างโอกาสให้กับผู้สูงวัยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสทํางานเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างรายได้ ไม่เป็น

ภาระต่อสังคมและลูกหลาน 
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กลุ่มเป้าหมาย 

ส่ิงที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับหลังจากจบหลักสูตร คือ ทักษะในสายงานขับรถทั้งการขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการพัฒนาทางด้านงานบริการ และสิ่งสําคัญคือผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ คือการการันตีมีงานทําแน่นอน มีรายได้ที่

ม่ันคง รวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายงานขับรถ เช่น ตําแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูง   

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีดังน้ี 

- กลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่มีประสบการณ์งานขับรถ 

- กลุ่มผู้เกษียณ อาย ุ50 - 60 ที่ยังร่างกายแข็งแรง 

- ผู้หญิง ที่มีใจรักในการขับรถ อยากเปล่ียนสายงาน 

 

1.4  นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 ในปี 2564 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตของ

พนักงาน  บริษัทได้จัดหาหน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอล์ , วัคซีนต้าน COVID  รวมทั้งการตรวจ ATK ทุก 2 สัปดาห์ และ

การตรวจหาภูมิหลังจากการฉีดวัคซีน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวพนักงานของบริษัท และสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้า

ในการปฏิบัต ิจึงมีการจัดทําแผน Covid Peventive Measure การจัดตั้งทีมดูแลพนักงานในกรณีที่มีความเส่ียง รวมทั้งจัดหา

อุปกรณ์ ถุงยังชีพ ยา รถรับส่งพนักงานในกรณีที่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ  จัดสวัสดิการเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับ

พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงมีการทําประกันอุบัติเหตุและสุขภาพด้วย 

 

2.  ลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้ที่ซ้ือสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซ่ึงเป็นผู้ที่ใช้

สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค โดยยึดแนว

ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

2.1  บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่าง

เต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จํากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม

สําหรับผู้บริโภค 

2.2 บริษัทต้องไม่ทําการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทําให้หลงเช่ือในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท  

2.3  บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคน้ันมีความสําคัญ

ยิ่ง บริษัทต้องกําหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานใน

เรื่องความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเน่ือง 

 

3.  ชุมชนและสังคม 

บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท 
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บริษัทยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ําเสมอ โดย

ดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจําและสม่ําเสมอ 

 

 

 

การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของสังคมและชุมชน จึงได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมดังกล่าวที่บริษัทได้จัดทํา เช่น 

SO อาสาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์งานตรวจเชิงรุก เพื่อควบคุมการระบาดในเขต พื้นท่ีคลองเตย 

 

 
 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  SO ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือให้คนในชุมชนคลองเตยได้มีงาน

ทํา โดยการเป็นตัวแทนอาสาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ สธ.41   ซึ่งในขณะนั้นกําลังขาดผู้ช่วยทีมแพทย์ในการรับ

สายโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นจํานวนมาก 
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พ่นฆ่าเช้ือภายในรถยนต์เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
 

 
 
 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564  SO ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านสุขอนามัย และเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รวมถึงเป็นการตอกยํ้าให้ความม่ันใจแก่ลูกค้าทุกท่านในการให้บริการของพนักงาน  จึงได้

มีการทําความสะอาดพ่นฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์ของพนักงานทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว และรถยนต์

ทุกคันก่อนส่งมอบให้ลูกค้าใช้บริการ ทั้งยังได้มีการกําชับให้พนักงานทุก ๆ ท่าน ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดูแลเรื่อง

สุขอนามัยเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากัด ที่ให้ความกรุณามาให้บริการพ่น

ฆ่าเช้ือภายในรถยนต์ในครั้งน้ี เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุก ๆ ท่าน 
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โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ 

ภายใต้โครงการ SO+ ที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน บมจ.สยามราชธานี หรือ SO ได้ร่วมบริจาคเงิน 1 ล้าน

บาท สร้างโรงพยาบาลสนามในนาม “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซ่ึงโรงพยาบาลดังกล่าว

ตั้งอยู่ที่ บางนาตราด กม.5 ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะสามารถรับผู้ป่วยได้ 

450 เตียง เป็นผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองอ่อน 

ณ วันน้ี 9 สิงหาคม 2564 ได้เปิดให้ข้อมูล Call Center และพร้อมรับผู้ป่วยแล้ว Tel : 02 116-7888 ระหว่างเวลา 08:00 น. 

ถึง 18:00 น. ของทุกวัน 
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สยามราชธานี แปลงโฉมรถตูAติดไฮโดรลิค รับสHงผูAปJวยโควิด-19 สีเขียว 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผูQนำดQานธุรกิจจQางเหมาบริการ (Outsourcing Services) เปeนอีก

หน่ึงกำลังใจชBวยคนไทยกQาวผBานโควิด-19 สนับสนุนรถตูQแตBงพิเศษ พรQอมพนักงานขับรถ เพื่อใหQบริการรับสBงผูQปãวยโควิด-19 

ระดับสีเขียว 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจQาหนQาที่ฝãายปฏิบัติการ SO กลBาววBาไดQผนึกกำลังกลุBมจิตอาสา รBวมเปeนอีกหน่ึง

กำลังใจใหQคนไทยกQาวผBานวิกฤตระบาดโควิด-19 สนับสนุนรถตูQแตBงพิเศษ พรQอมพนักงานขับรถ เพื่อใหQบริการรับสBงผูQปãวยโค

วิด-19 ระดับสีเขียว จากบQานพักอาศัยไปยังศูนยVพักคอย หรือโรงพยาบาลเพื่อเขQารับการรักษา 

 

“รถตูQจัดทำขึ้นพิเศษโดยการติดตั้งลิฟทVยกแบบไฮโดรลิค เหมาะสำหรับการขนยQายผูQปãวยที่น่ังรถเข็นวีลแชรV (Wheel Chair) 

สามารถยกขึ้นและลงไดQสะดวก รองรับน้ำหนักไดQถึง 350 กิโลกรัม” 

ปEจจุบันมีรถตูQ SO ใหQบริการจำนวนทั้งส้ิน 4 คัน แบBงเปeนรถตูQแบบธรรมดาจำนวน 2 คัน และแบบติดลิฟทVไฮโดรลิคจำนวน 2 

คัน โดยรBวมมือกับกลุBมจิตอาสา ทั้งกลุBมจิตอาสาเสQนดQาย คุณไดî - ไดอานBา จงจินตนาการ สำหรับศูนยVพักคอยตBางๆ และวัดปãา

เจริญธรรม อ.บBอทอง จ.ชลบุรี ตลอดจนใหQบริการกับลูกคQาของ SO  สBวนพนักงานจิตอาสา SO ที่ใหQบริการน้ันไดQผBานการ

ฝïกอบรมขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการเคล่ือนยQายผูQปãวย ตลอดจนมีความเขQาใจและมีความพรQอมในการปฏิบัติงาน ทั้งสวมใสBชุด

ปñองกัน PPE และอุปกรณVปñองกัน เพื่อความปลอดภัยของผูQปฏิบัติงาน 
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สยามราชธานี ผนึกกําลังร่วมกับ PEA ขอนแก่น และวิลล่ามาร์เก็ต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้อุทกภัย 

เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ SO นําพนักงานลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ือง ผนึกกําลังร่วมกับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น และวิลล่ามาร์เก็ต มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกิจกรรมโครงการ 

“บําบัดทุกข ์บํารุงสุข” ณ ศูนย์อํานวยการน้ําท่วมบ้านปากเปือย ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

จํานวน 150 ชุด พร้อมส่งมอบกําลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตจากอุทกภัย 
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การมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

หรือ SO ผู้นําด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) อันดับ 1 ในประเทศไทย นําพนักงานลงพื้นที่ช่วยเหลอืผู้

ประสบอุทกภัย ณ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพบรรจุส่ิงของที่จําเป็นและน้ําดื่มให้กับประชาชนใน

พื้นที่ เพื่อแสดงความห่วงใยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชีวิตและทรัพย์สิน SO สยาม

ราชธานีขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้ประชาชนก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะ

คล่ีคลายโดยเร็ว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเม่ือเร็วๆ น้ี ณ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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4. การว ิเคราะห์และคําอธ ิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis : MD&A) 
 

4.1 คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SO”) เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจของครอบครัววิมลเฉลา โดย

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4.00 ล้านบาท เพื่อประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ซ่ึงต่อมาบริษัทไดข้ยายการดําเนิน

ธุรกิจไปยังธุรกิจออกแบบและจําหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด

และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ รวมถึงธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ ธุรกิจบริการพนักงานช่าง 

ธุรกิจบริการพนักงานสํานักงาน ธุรกิจบริการบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและพนักงานขับรถยนต์ โดยต่อมา

กลุ่มตระกูลวิมลเฉลามีการจัดสรรทรัพย์สินในตระกูล โดยแยก บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) ออกมาเพื่อให้บริการด้าน

การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ โดยบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ผล

จากการการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจในตระกูลดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1  ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ประกอบด้วย  

1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจัดการพนักงาน  ขับรถยนต์

และพนักงานสํานักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

2. ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ (Landscape Maintenance)  

กลุ่มท่ี 2  ธุรกิจให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย  

1. ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า  

2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระรอกที่ 2 และ 3 ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ในภาพรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว โรงแรม รวมไปถึงร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากน้ี รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมือง

และปิดประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังน้ัน จึงอาจทําให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่

ติดลบ แต่อย่างไรก็ด ีการเพิ่มขึ้นในส่วนของลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับลูกค้าเอกชน ซ่ึง

ปัจจุบันมีรายได้จากลูกค้าหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการรวม ในขณะที่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของรายได้จาก

การจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม และคุณภาพในการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าของบริษัท 

ทําให้ลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที ่จะใช้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพิจารณาได้จากผล

ประกอบการของบริษัททั้งในส่วนของรายได้และกําไรสุทธิที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโต

ดังกล่าวทําให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดําเนินงาน นอกจากน้ี ในอดีตที่

ผ่านมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทส่วนใหญ่มักเลือกที่จะสรรหาบุคลากรในรูปของสัญญาจ้างเหมาบุคลากรจากภายนอก ซ่ึง

แนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยบวกต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทซ่ึงเน้นในการให้บริการจัดหาบุคลากร  
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อย่างไรก็ด ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทําให้รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินและ

ห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถานตามระยะเวลาที่กําหนด (เคอร์ฟิว) ดังนั้น จึงทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ

พนักงานขับรถของบริษัทมีการใช้งานนอกเวลา (OT) ลดลง และทําให้มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาซึ่งเป็นหน่ึงในรายได้เสรมิที่

สําคัญของบริษัทลดลง แต่กลับมามีสัญญาณที่ดีในช่วงปลายปีที่เริ่มมีการกลับมาใช้ OT ของลูกค้ามากขึ้น 

สําหรับป ี2563 และ 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,067.58 ล้านบาท และ 2,113.06 ล้านบาท ตามลําดับ โดย

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2.20 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากทั้งการ

เติบโตของรายได้จากค่าบริการจัดหาบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเติบโตมาจากหน่วยงานบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 

ลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทได้เพิ่มจํานวนพนักงานและอัตราค่าจ้างตามสัญญา รวมไปถึงเม่ือมีการ

ประกาศสภาวะฉุกเฉินทําให้มีการใช้บริการมากขึ้น จํานวนงานนอกเวลาจากส่วนน้ีจึงเพิ่มขึ้น และการเติบโตของรายได้ค่าเช่า

และบริการ ซ่ึงเป็นผลมาจากรายได้บริการรถยนต์ให้เช่าซ่ึงบริษัทได้ลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึง ที่มี

การทําสัญญาระยะยาว 5 ปีในช่วงเมษายนป ี 2563 จากคุณภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับและราคาที่สามารถเเข่ง

ขันได้บริษัทจึงชนะการประมูล ทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากสัญญาดังกล่าวเต็มปีในป ี 2564  

สําหรับปี 2563 และ 2564 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 

1,663.32 ล้านบาท และ 1,693.99 ล้านบาท ตามลําดับ  โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 30.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ แต่เพิ่มขึ้นใน

อัตราส่วนที่น้อยกว่าจึงทําให้บริษัทมีกําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขึ้นต้นที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน และอีกส่วนหน่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นมาจาก

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการทําสัญญาใหม่กับลูกค้า อาท ิค่าธรรมเนียมวงเงินหนังสือคํ้าประกัน ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการได้รับสัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านของจํานวนสัญญาและมูลค่าสัญญา  

สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทป ี2563 และ 2564 เท่ากับ 218.50 ล้านบาท

และ 208.40 ล้านบาท ตามลําดับ โดยปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.7 เม่ือเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก 1) 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในที่ทําได้ดีขึ้นจากโครงการ Lean 2) ในปี 2563 มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ 5.78 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงซ่ึงได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ดังน้ัน เพื่อเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 

(Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจํานวน  

ในส่วนของกําไรสุทธิสําหรับป ี 2563 และ 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิในกรณีที่ไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอ

การขายและอุปกรณ์ในป ี 2564 จะเท่ากับ 153.00 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป ี 2563 ที่เท่ากับ 37.40  

ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ทั้งในส่วนของรายได้

ค่าบริการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและบริการ ในขณะต้นทุนทางตรงมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่ารายได้เน่ืองมาจาก

การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นของบริษัท ทําให้มีกําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน และในส่วนของค่าใช้จ่าย

ในการบริหารโดยรวมของบริษัทมีการลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่เกิดจากการที่

บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ โดยมีการลงทุนทั้งในส่วนของทรัพยากรบุคลากรและลงทุนในส่วนของอาคาร 

และอุปกรณ์และระบบไอทีต่าง ๆ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ดังน้ัน จึงทําให้ในป ี2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวลดลง 

ทั้งน้ี บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2564 เท่ากับ 168.26 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิที่ร้อยละ 8.07 ซ่ึงเพิ่มขึ้น

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป ี2563 ที่มีกําไรสุทธิเท่ากับ 139.55 ล้านบาท และมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.85  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,089.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.13 

เม่ือเปรียบเทียบกับส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์เพื่อให้เช่า  บริษัทมี

หน้ีสินรวมเท่ากับ 774.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.53 เม่ือเปรียบเทียบกับส้ินปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็น

การเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการได้มาของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินจํานวน 160.00 ล้านบาทเพื่อนํามาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 315.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
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ลดลงร้อยละ 13.31 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 

160.00 ล้านบาท  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,534.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.80 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าจากการได้รับสัญญาระยะยาว

ขนาดใหญ่จากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึง และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารจากการจําหน่ายหุ้นสามัญ (IPO) ต่อประชาชน

ทั่วไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 665.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.03 เม่ือ

เปรียบเทียบกับส้ินป ี2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารทั้งหมด บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากับ 869.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.16 เม่ือเปรยีบเทียบกับส้ินป ี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นที่ได้มีการจําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,539.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2563 อย่างไม่มี

สาระสําคัญ โดยในปี 2564 จะมีรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาทจากบัญชีเงินฝากประจํา 6 

เดือน และมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่าลดลงจากค่าเส่ือมราคา 

 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 587.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.67 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ลดลงจากการจ่ายชําระคืน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า 

สําหรับแนวทางในการจัดทํางานการเงินส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ในการ

จัดทํางบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ยกเว้นนโยบายการบัญชีเรื่อง สินทรัพย์ดิจิตอล จากการที่บริษัทให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม (Validator 

node) โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นการลงทุนระยะยาว จึงได้นําหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาประยุกต์ใช้และจัดประเภทไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยสินทรัพย์ดิจิตอลดังกล่าวแสดงรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,112.39 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 โดยเป็นผลมาจาก

การเติบโตของรายได้จากการเติบโตของรายได้จากค่าบริการจัดหาบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเติบโตมาจากหน่วยงานบริหาร

จัดการพนักงานช่างเทคนิค และการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ซ่ึงเป็นผลมาจากรายได้บริการรถยนต์ให้เช่าซ่ึงบริษัท

ได้ลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึงที่มีการทําสัญญาระยะยาวจากหน่วยงานของรัฐบาลรายเดิมซ่ึงมีอายุ

สัญญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากสัญญาดังกล่าวเต็มป ี 2564 และนอกจากน้ีใน

ปี 2564 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ลดลงเน่ืองจากจํานวนรถที่ขายในปีลดลงจากปี 

2563 
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างรายได้  

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 
 

รายการ 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร:       

– รายได้ค่าบริการบริหารจัดการ  1,588.28 81.20 1,653.18 79.96 1,694.22 80.18 

– รายได้ค่าบริการงานดแูลภูมิทัศน ์ 138.06 7.06 140.74 6.81 140.57 6.65 

รวมรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 1,726.34 88.26 1,793.92 86.76 1,834.79 86.83 
 

รายได้ค่าเช่าและบริการ       

– รายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่า 195.43 9.99 234.86 11.36 245.47 11.62 

– รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 6.23 0.32 6.98 0.34 5.84 0.28 

รวมรายได้ค่าเช่าและบริการ 201.66 10.31 241.84 11.70 251.31 11.89 
 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 20.15 1.03 24.34 1.18 16.37 0.77 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 1,948.15 99.60 1,948.15 99.60 2,102.47 99.50 
 

รายได้อ่ืน 7.83 0.40 7.48 0.36 10.59 0.50 

รายได้รวม 1,955.98 100.00 2,067.58 100.00 2,113.06 100.00 

 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 

สําหรับงวด ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,793.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 86.76 ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้ค่าบริการบริหารจัดการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 79.96 ของ

รายได้รวมและมีรายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.81  

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,834.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 

86.83 ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้ค่าบริการบริหารจัดการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 80.18 ของรายได้รวมและมี

รายได้ค่าบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.65 ของรายได้รวมป ี2564 

โดยสามารถวิเคราะห์รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร ได้ดังน้ี 
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รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ  

รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 1) การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงาน

สํานักงาน  2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล โดยสําหรับปี 2562 และ 

2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ เท่ากับ 1,588.28 ล้านบาท และ 1,653.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 92.00 และร้อยละ 92.15 ของรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรรวมตามลําดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 โดย

รายได้ดังกล่าวมีการเติบโตจากปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนนําไปสู่การต่อสัญญาการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับสัญญาใหม่ที่เพิ่มปริมาณพนักงานในการให้บริการจากลูกค้าเดิมอีกด้วย 

นอกจากนี ้ ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  เช่น กลุ ่มธนาคาร กลุ่ม

โรงพยาบาล  ฯลฯ และการขยายธุรกิจใหม่ในการให้บริการบริหารจัดการในส่วนของพนักงานขับรถระยะสั ้น โดยปัจจัย

ดังกล่าวช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้และช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ได้  

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ เท่ากับ 1,694.22 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.48 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจะได้รับ

ผลกระทบจาก Covid-19 แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาลูกค้าเดิม และพยายามหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม และรายได้

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตที่มาจากหน่วยงานบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค ลูกค้าประเภทหน่วยงาน

รัฐบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทได้เพิ่มจํานวนพนักงานและอัตราค่าจ้างตามสัญญาเม่ือเทียบกับสัญญาเดิมที่บริษัทเคยได้รับใน

งวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนหนึ่งยังมีผลมาจากการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญของหน่วยงาน

บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล ซ่ึงได้รับสัญญาการให้บริการเพิ่มเติมจากลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้า กลุ่มโรงพยาบาล 

และสินทรัพย์ดิจิตอล 

 

รายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ 

รายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ 1) บริการดูแลสวนขนาด

ใหญ่ 2) บริการออกแบบสวน และ 3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) โดยขอบเขตของงานดูแลภูมิทัศน์แต่ละงานจะขึ้นอยู่

กับสัญญาที่บริษัทได้ทําการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย  

 สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เท่ากับ 138.06 ล้านบาท และ 140.74 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ  ร้อยละ 1.94 โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้เม่ือเทียบกับรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร

รวมเท่ากับ ร้อยละ 8.00 และร้อยละ 7.85 ตามลําดับ โดยการที่รายได้ดังกล่าวมีการเติบโตมาเล็กน้อยในช่วงที ่ผ่านมา 

เน่ืองจาก บริษัทต้องการรักษาคุณภาพงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่บริษัทได้ให้บริการงานดูแล

สวน ซ่ึงลูกค้าส่วนใหญ่มีความม่ันใจในคุณภาพการให้บริการและยังคงต่อสัญญาการให้บริการกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง  

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์เท่ากับ 140.57 ล้านบาท โดยมีจํานวนใกล้เคียง 

เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบของ Covid-19 ทําให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการ

ใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือ เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายส่วนน้ี ทําให้รายได้ในส่วนน้ีของบริษัทมีจํานวนใกล้เคียง

กับปีก่อน 

 

รายได้ค่าเช่าและบริการ  

รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.3 ถึง 11.7 ของรายได้รวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 

2563 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 201.66 ล้านบาท และ 241.84 ล้านบาท โดยรายได้ในกลุ่มดังกล่าวสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในป ี2562 และ 2563 เท่ากับ ร้อยละ 9.99 และ 

7.66%
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11.36 ของรายได้รวมตามลําดับ และ 2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีสัดส่วน

รายได ้ร้อยละ 0.32 และร้อยละ  0.34 ของรายได้รวมตามลําดับ  

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 251.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.89 

ของรายได้รวม โดยจําแนกออกเป็นรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า สัดส่วนร้อยละ 11.62 ของรายได้รวม และรายได้จาก

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.28 ของรายได้รวม 

โดยสามารถวิเคราะห์รายได้ค่าเช่าและบริการ ได้ดังน้ี 

 

รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเป็นรายได้ที่มาจากการให้เช่ารถยนต์โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่การให้เช่าระยะ

ส้ัน รายวันและรายเดือน จนไปถึงการให้เช่าระยะยาวตั้งแต ่ 3 ปีขึ้นไป โดยในส่วนของลักษณะและประเภทรถยนต์ที่ให้เช่าน้ัน 

ทางบริษัทมีบริการให้เช่ารถยนต์ที่มีความหลากหลายทั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถดัดแปลง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าทั้งหมด 982 คัน  

สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 195.43 ล้านบาท และ 234.86 ล้าน

บาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับร้อยละ 96.91 และร้อยละ 97.11 คิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.18 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึงที่มีการทํา

สัญญาตั ้งแต่ช่วงไตรมาสที ่ 2 ของปี 2562 ซึ ่งเป็นสัญญาที ่มีการรับรู้รายได้ที ่ต ่อเนื่องมาจนถึงในไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 

นอกจากน้ี ภายหลังจากสัญญาระยะส้ันดังกล่าวส้ินสุดอายุสัญญาบริษัทได้เข้าร่วมประมูลกับลูกค้ารายเดิม ซ่ึงบริษัทชนะการ

ประมูลและได้รับสัญญาในรูปของสัญญาระยะยาวซึ่งมีอายุสัญญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้บริษัทมีการรับรู้

รายได้เพิ่มเติมจากสัญญาดังกล่าว 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 245.47 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.52 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากลูกค้าประเภท

หน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึงที่มีการทําสัญญาระยะยาวซ่ึงมีอายุสัญญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้บริษัท

มีการรับรู้รายได้จากสัญญาดังกล่าวในป ี 2564 เต็มทั้งป ี 

 

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพื้นที่ ขนาด 1,158.00 ตร.ม. ใน

อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ัน 11 โดยพื้นที่ดังกล่าวบริษัทได้ซ้ือมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่ปี 2554  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 6.98 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 12.00 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทมี

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าที่มีผู้เช่าเต็มทั้งพื้นที่ 

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 5.84 ล้านบาท มีอัตราการลดลง

ร้อยละ 16.33 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 

ทําให้ลูกค้าบางรายขอลดพื้นที่เช่าในปี 2564 

 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์ 

บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะดังนี้ ในกรณีที่ยานพาหนะเพื่อให้เช่า

ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวได้สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้ว บริษัทมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงแนวทางในการ
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ดําเนินการเก่ียวกับยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังวันที่ส้ินสุดสัญญา โดยบริษัทจะกําหนดให้ดําเนินการ

จําหน่ายยานพาหนะเพื่อให้เช่าออกไปให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้จัดประเภทรายการสินทรัพย์ดังกล่าว 

สําหรับกลุ่มยานพาหนะส่วนที่กันไว้เพื ่อรอการขายได้แสดงไว้ในสินทรัพย์เพื ่อให้เช่ารอการขายภายใต้สินทร ัพย์

หมุนเวียน ซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยบริษัทกําหนดให้

ดําเนินการจําหน่ายยานพาหนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้จัดประเภทรายการสินทรัพย์ดังกล่าว  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให ้กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย จะมีผลแตกต่างกันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาการให้บริการเช่ารถยนต์ในปีน้ัน ๆ และประเภทรถยนต์ที่จําหน่าย ทั้งน้ี บริษัทจะมีแผนกที่

รับผิดชอบในการพิจารณาหาตลาดในการจําหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาภายใต้ช่วงเวลาและราคาที่ก่อให้เกิดกําไรแก่กิจการที่

สูงสุด  

สําหรับปี 2562 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เท่ากับ 20.15 ล้านบาท คิด

เป็นการลดลงร้อยละ 36.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากกลุ่ม

ประเภทของรถยนต์ที่ขายในแต่ละปีที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เสนอขายในป ี 2561 รถตู้ได้รับความนิยมจากตลาด

รถยนต์มือสอง ทําให้บริษัทสามารถขายรถประเภทดังกล่าวได้ในราคาที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2562 ที่มีประเภท

รถยนต์ที่ขายส่วนใหญ่เป็นกระบะ ซ่ึงมีราคาขายที่ไม่ได้สูงเช่นเดียวกับรถตู้   

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เท่ากับ 24.34 ล้านบาท มี

อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.79 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เน่ืองจาก บริษัทมีปริมาณรถยนต์

ให้เช่าที่ขายจํานวน 143 คัน ซ่ึงมากขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของป ี 2562 ซ่ึงมีจํานวน 101 คัน 

สําหรับปี 2564 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เท่ากับ 16.37 ล้านบาท มี

อัตราการลดลงร้อยละ 32.74 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เน่ืองจาก บริษัทมีปริมาณรถยนต์ให้

เช่าที่ขายจํานวน 89 คัน ซ่ึงมากขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของป ี 2563 ซ่ึงมีจํานวน 143 คัน 

 

รายได้อื่น 

สําหรับปีงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 7.83 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี

ก่อนที่มีรายได้อ่ืนเท่ากับ 6.82 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 1.80 ล้านบาท 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 7.48 ล้านบาท มีอัตราการลดลงร้อยละ 4.47 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ใน

ช่วงเวลาเดียวกันของป ี 2562 เน่ืองจากป ี2562 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 1.80 ล้านบาท ในขณะ

ที่ในปี 2563 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 0.11 ล้านบาท ทั้งน้ี กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ปิดกิจการไป

แล้วเม่ือวันที ่31 พฤษภาคม 2563 

สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 10.59 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.58 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้

ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มเติมจากการให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยัน

ธุรกรรม (Validator node) ได้รับผลตอบแทนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอล ซ่ึงรับรู้รายการตามวิธีราคาทุน ตามนโยบายของบริษัท 
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างต้นทุน  
 

ตารางแสดงโครงสร้างต้นทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 
 

รายการ 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร 1,427.81 73.00 1,474.06 71.29 1,506.35 71.29 

ต้นทุนคา่เช่าและบริการ 170.37 8.71 189.26 9.15 187.64 8.88 

 

ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและ

บริการรวม 

 

1,598.18 
 

81.71 
 

1,663.32 
 

80.45 
 

1,693.99 
 

80.17 

 

หมายเหต ุสัดส่วนร้อยละเม่ือเทียบกับรายได้รวม 

 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากร 

ต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนหลักคือ ค่าแรง/เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรรวม สําหรับงวดปี 2564 

สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 1,427.81 ล้านบาท และ 1,474.06 

ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 73.00 และร้อยละ 71.29 ตามลําดับ คิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการจัดหาบุคลากร และ

อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการทําสัญญาใหม่กับลูกค้า อาท ิค่าธรรมเนียมวงเงินหนังสือ

คํ้าประกัน ค่าอากรแสตมป ์ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้รับสัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านของจํานวนสัญญาและมูลค่าสัญญา  

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจัดหาบุคลากรจํานวน 1,506.35 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 2.19 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการให้บริการจัดหาบุคลากร แต่อัตราการเพิ่มขึ้นนั้นน้อยกว่าการเติบโตของรายได ้เนื่องจากบริษัทเน้นบริหารจัดการ

ต้นทุนให้ดีมากขึ้น 

 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการของบริษัทประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนค่าเช่าและบริการรวม ทั้งน้ี บริษัทมีการกําหนดนโยบายการคิด

ค่าเส่ือมราคาสําหรับรถยนต์ให้เช่าตามวิธีเส้นตรง โดยจะปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังน้ี 

- ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว (ตั้งแต ่3 ปีขึ้นไป): ตามอายุสัญญาเช่า  

- ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะส้ัน และยานพาหนะสํารองรอการเช่า: 8 ปี 
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บริษัทมีการประมาณราคาซากของสินทรัพย์ให้เช่าจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายยานพาหนะน้ันได้เม่ือหมดอายุการใช้งาน 

หักด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน โดยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนค่าเช่าและบริการโดยเฉพาะค่าเส่ือม

ราคาจะเป็นต้นทุนผันแปรที่เปล่ียนไปตามยอดรายได้และสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นในระหว่างป ี

สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 170.37 ล้านบาท และ 189.26 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนเม่ือเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.71 และร้อยละ  9.15 ตามลําดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.09 ตามลําดับ 

โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการให้บริการรถยนต์ให้เช่าซ่ึงเพิ่มขึ้นตามจํานวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนแรกของป ี 2563 จากการทําสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าในช่วงเดือนเมษายนกับหน่วยงานของ

รัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึงซ่ึงเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาวซ่ึงมีอายุสัญญา 5 ปี โดยมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าตามสัญญาจํานวน 244 

คัน ซ่ึงจะประกอบไปด้วย รถบรรทุก 98 คัน รถกระบะ 16 คัน และรถตู้ 130 คัน 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 187.64 ล้านบาท มีอัตราการลดลงร้อยละ 1.62 เม่ือ

เปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 สาเหตุของการที่ต้นทุนลดลงเนื่องจากการทําสัญญาระยะยาว 5 ปีในเดือน

เมษายน 2563 มีต้นทุนแรกเริ่มของการส่งรถทั่วประเทศเข้ามา ทําให้ต้นทุนในปี 2563 น้ันสูงในช่วง 1-2 เดือนแรกของการ

เตรียมความพร้อมแล้วส่งรถจากสัญญาดงักล่าว 

กําไรข้ันต้น 

ตารางแสดงกําไรข้ันต้นและอัตรากําไรข้ันต้นสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 
 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564 
 

กําไรขั้นต้น (หน่วย:ล้านบาท) 329.82 372.44 392.11 

– กําไรขั้นต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากร  298.53 319.86 328.44 

– กําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ  31.29 52.58 63.67 
 

อัตรากําไรขั้นต้น  (หน่วย:ร้อยละ) 17.11 18.30 18.80 

– อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากร  17.29 17.83 17.90 

– อัตรากําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ  15.52 21.74 25.34 

 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกําไรขั้นต้น เท่ากับ 372.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 18.30 ซ่ึง

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับอัตรากําไรขั้นต้นงวดปี 2562 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 17.11 การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นส่วนใหญ่เป็นผลมา

จาก 1) การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ ซึ่งมีการทําสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ ทําให้มีการจัดการ

ต้นทุนได้ดีกว่า และ 2) การควบคุมต้นทุนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 392.11 ล้านบาท และมีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 18.80 ตามลําดับโดย

การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเน่ือง 

 

กําไรข้ันต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากร  
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สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีกําไรขั้นต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 298.53 ล้านบาท และ 319.86 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นอัตราที่ลดลงเล็กน้อย หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับร้อยละ 17.29 และ

ร้อยละ 17.83 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากส่วนงานของช่างเทคนิค ซึ่งมีการทํา

สัญญาใหม่เม่ือตอนต้นป ี2563 ซ่ึงมีอัตรากําไรสูงขึ้น และบริษัทบริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากขึ้น 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกําไรขั้นต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 328.44 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา

กําไรขั้นต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับร้อยละ 17.90 ทั้งน้ี อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมา

จากส่วนงานของช่างเทคนิค ซ่ึงมีการทําสัญญาใหม่เม่ือตอนต้นปี 2564 ซ่ึงมีอัตรากําไรสูงขึ้น และบริษัทบริหารจัดการต้นทุน

อย่างต่อเน่ืองทําให้สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นได้ดี 

 

กําไรข้ันต้นจากค่าเช่าและบริการ 

สําหรับป ี2562 และ 2563 บริษัทมีกําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 31.29 ล้านบาท และ 52.58 ล้านบาท

ตามลําดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.04 หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้ค่าเช่าและบริการเท่ากับ ร้อยละ 

15.52 และร้อยละ 21.74 โดยปัจจัยหลักที่ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการในงวดปี 2563 สูงกว่างวดเดียวกันของ

ปีก่อน เน่ืองจาก ในปี 2562 บริษัทมีรถยนต์ที่ถึงกําหนดซ่อมแซมบํารุงรักษาพร้อม ๆ กันจํานวนหลายคันในช่วงเวลาดังกล่าว 

และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเตรียมรถยนต์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่อีกรายหนึ่งซ่ึงมีจํานวน

รถยนต์ให้เช่าตามสัญญาจํานวน 86 คัน โดยลักษณะสัญญาการให้บริการน้ัน หน่วยงานรัฐบาลจะต้องส่งรถยนต์ไปยังสถานที่

ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทําให้บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการที่สูง ดังน้ัน จึงทําให้ระดับกําไรขั้นต้นในปีดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่ากว่า

ปกต ิ

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกําไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 63.67 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นจาก

ค่าเช่าและบริการเท่ากับร้อยละ 25.34 กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 11.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 21.09 ทั้งนี้เกิดจากการทําสัญญาระยะยาว 5 ปีกับลูกค้ารายหนึ่งในเดือนเมษายน 2563 ทําให้มีต้นทุนแรกเริ่มในการ

เตรียมการช่วง 1-2 เดือนแรกมาก ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นในปี 2563 น้ันตํ่ากว่า ส่วนปี 2564 เป็นการรับรู้รายได้ของสัญญา

ดังกล่าวเต็มป ี

 

4.2  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับเงินเดือนและ

สวัสดิการของพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหารของบริษัท อาทิ เงินเดือน เงินโบนัส ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิด

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม  

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ  214.89 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเม่ือ

เทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 10.99 หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.15 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป ี 2561 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานประจําสํานักงานจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับงวด

เดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับ

ระบบไอที ค่าเส่ือมราคาที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ เป็นต้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในภาพรวมลดลง 

ทั้งน้ีในปี  2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 218.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นผลมาจาก 1) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 5.78 

ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 

(Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสัญญาดังกล่าวจากยอดลูกหน้ีคงค้างเต็มจํานวน 
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2) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เท่ากับ 2.48 ล้านบาท  

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 208.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น

การลดลงร้อยละ 4.7 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยเป็นผลมาจาก 1) การบริหารจัดการภายในที่ช่วย

ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยไม่ต้องเพิ่มจํานวนคน และโครงการ lean และ 2) ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายครั้ง

เดยีวเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน โดยในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 

6.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของรายได้รวม และทางบริษัทได้มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจํานวนในช่วงไตร

มาสที่ 4 ของป ี2563 ทําให้บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงินหลังจากน้ัน และในปี 2564 บริษัทไม่มีรายการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม จึงทํา

ให้ไม่มียอดของต้นทุนทางการเงิน 

 

กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธ ิ

ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 

 

รายการ 
สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564 

 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) /1 135.08 178.83 210.78 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) /1 6.93 8.65 9.98 

กําไรสุทธิ (ล้านบาท) /2 109.06 139.55 168.26 

อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) /2 5.58 6.75 7.96 

กําไรสุทธิ- กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า

รอการขายและอุปกรณ์ (ล้านบาท) 
88.91 115.21 151.88 

อัตรากําไรสุทธิ- กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ (ร้อยละ) 
4.55 5.57 7.19 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  32.06 23.55 18.48 

 

หมายเหตุ  1 ท้ังน้ี กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทได้รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 

/2 ท้ังน้ี กําไรสุทธิของบริษัทได้รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 

 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) สําหรับปี 

2562 และ 2563 เท่ากับ 135.08 ล้านบาท และ 178.83 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 
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ร้อยละ 6.93 และร้อยละ 8.65 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ใน

ส่วนของกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์)  บริษัทมีกําไรสุทธิ(กรณีไม่

รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) เท่ากับ 115.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับ

ร้อยละ 5.57 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.96 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป ี 2562 เน่ืองจาก 1) ยอดรายได้

ในภาพรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นทั้งสองหน่วยงานหลัก 2) บริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นในป ี 2563 ได้ในสัดส่วนที่ดีขึ้นกับ

งวดเวลาเดียวกันของปีก่อน 3) ในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ากว่าการเติบโตของรายได้ซ่ึง

เป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่เกิดจากการที่บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ โดย

มีการลงทุนทั้งในส่วนของทรัพยากรบุคลากรและลงทุนในส่วนของอาคาร และอุปกรณ์และระบบไอทีต่าง ๆ  ในช่วงสามปีที่

ผ่านมา ดังน้ัน จึงทําให้ในงวดหกเดือนปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวไม่เพิ่มขึ้นดังน้ัน จึงทําให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของ

บริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัท และ  

ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส่งผลทําให้กําไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมี

นัยสําคัญนั ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมานั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทคงที่ (Fixed) ที่บริษัทได้ลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ทรัพยากรภายในของบริษัทให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  

สําหรับงวดป ี2564 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและ

อุปกรณ์) จํานวน 210.78 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการ

ขายและอุปกรณ์) เท่ากับร้อยละ 9.98 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.87 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2563 จากสถานการณ์ Covid – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหนัก ทางบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของกําไร

จากการดําเนินงานเป็นหลัก โดยมีปัจจัยมาจากการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทให้สามารถเพิ่มยอดขายได้โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายบริหาร เช่น การเพิ่มคน หรือ เพิ่ม

ช่ัวโมงทํางาน เป็นต้น และนอกจากน้ีบริษัทยังใช้โครงการ Lean เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์) 

เท่ากับ 151.88 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ของกําไรสุทธิ(กรณีไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการ

ขายและอุปกรณ์) เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานตามที่กล่าวย่อหน้าข้างต้น 

สําหรับปี 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 168.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.96 โดยการ

เพิ่มขึ้นของทั้งกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ทําให้อัตรา

การเติบโตของยอดขายสูงกว่า อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 869.18 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นประจําปี

เท่ากับร้อยละ 23.55  

สําหรับปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 18.48 โดยการลดลงเป็นผลมาจากการในปี 

2563 บริษัทมีการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ซึ่งทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นในปี 2563 จึงทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้น

เฉลี่ย (ต้นปี 2563 - สิ้นปี 2563) นั้นมีจํานวนน้อยกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยในปี 2564 ทําให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่

คํานวณได้มีจํานวนน้อยลง 

 

4.3   การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
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สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 1,534.65 ล้านบาท และ 1,089.92 ล้านบาท 

ตามลําดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.80 โดยการเพิ่มขึ้นหลัก  มาจากรายการที่ 1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด มีการปรับเพิ่มจาก 23.44 ล้านบาท เป็น 183.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 684.03 ซ่ึงเป็นผลมา

จากการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป  รายการที ่ 2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน มีการปรับเพิ่มจาก 311.23 ล้าน

บาท เป็น 327.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.01 ซ่ึงเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ของป ี2563 รายการที ่ 3) สินทรัพย์เพื่อให้เช่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 434.86 ล้านบาทเป็น 727.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 67.22 เน่ืองจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 770 

คัน ณ ส้ินปี 2562 เป็นจํานวน 983 คัน (ไม่รวมถึงจํานวนรถยนต์จากการทําสัญญาเช่าในรูปแบบสัญญาเช่าต่อจากบริษัทอ่ืน) 

ณ ส้ินปี 2562 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,539.72 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อย

ละ 0.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยการจะมีรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสําคัญ คือ สินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือน และยังมีส่วนที่ลดลงคือสินทรพัย์ให้เช่ารอการขาย ที่ลดลงเน่ืองจาก

ค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด ประกอบกับในป ี2564 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าใกล้เคียงกับปี 2563  

 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 23.44  

ล้านบาท 183.75 ล้านบาท และ 147.90 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.15 ร้อยละ 11.97 และร้อยละ 9.61 

ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยรายการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ี การ

เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป  

ในระหว่างป ี 2564 บริษัทมีการนําเงินสดไปฝากในบัญชีเงินฝากประจําประเภท 6 เดือน จํานวน 120 ล้านบาท จึงมี

การจัดประเภทเงินจํานวนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน จึงทําให้มีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพียง 

147.90 ล้านบาท  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื ่นเท่ากับ 311.23 ล้านบาท 

327.95 ล้านบาท และ 319.29 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.56 ร้อยละ 21.37 และร้อยละ 20.74 ของ

สินทรัพย์รวมตามลําดับ บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาชําระหน้ี (Credit Term) ประมาณ 4-60 วัน โดยบริษัทมีระยะเวลา

ในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 53.79 วัน 56.49 วัน และ 55.85 วัน ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของลูกหนี้การค้าและ

ลูกหน้ีอ่ืนทั้งหมด 
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ตารางแสดงอายุลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 

ระยะเวลาค้างชําระ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 

ยังไม่ถึงกาํหนดชําระ 233.59 75.09 243.86 74.37 240.27 75.29 

ค้างชําระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 73.34 23.58 74.90 22.85 72.69 22.78 

3 - 6 เดือน 4.13 1.33 8.92 2.72 5.82 1.82 

6  เดือนขึ้นไป 0.00 0.00 5.97 1.82 6.11 1.91 

หักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 (5.78) (1.76) (5.78) (1.81) 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 311.06 100.00 327.87 100.00 319.11 100.00 
 

ลูกหนี้อ่ืน 0.17  0.08  0.18  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 311.23  327.95  319.29  

 

ในส่วนของการวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าของบริษัท ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

และค้างชําระไม่เกิน 6 เดือน โดย ณ ส้ินปี 2562 ถึง 2564 โดยลูกหน้ีทั้งหมดของบริษัทเป็นลูกหน้ีที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระและ

ค้างชําระไม่เกิน 6 เดือนตามลําดับ โดยปัจจัยหลักที่ทําให้บริษัทมีจํานวนลูกหน้ีการค้าที่ค้างชําระนานเกิน 6 เดือนในสัดส่วนที่

ตํ่านั้นเป็นผลมาจากการบริหารจัดการในการติดตามลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผลมาจากคุณภาพการให้บริการของ

บริษัทที่ทําให้บริษัทมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และมีฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งจึงไม่มีปัญหาในการชําระค่าบริการให้กับทางบริษัท นอกจากน้ี จากลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทที่เป็นการให้บริการที่ต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ชําระค่าบริการตรงเวลา เนื่องจากอาจส่งผล

กระทบทําให้ลูกค้าขาดบุคลากรในการทํางานได้ 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเท่ากับ 327.95 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ  

5.37 ซึ่งบริษัทมีระดับลูกหนี้และลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2563 มีลูกหน้ี

การค้าเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงลูกหน้ีดังกล่าวได้ชําระหน้ีครบถ้วนตามงวดการจ่ายแล้วในช่วงหกเดือนแรกของป ี 2564  ทั้งน้ี บริษัทมี

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 56 วัน อย่างไรก็ด ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทให้บริการจัดหาพนักงานขับรถได้รับผลกระทบอย่าง

รุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเข้าสู ่แผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 

(Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสัญญาดังกล่าว ซ่ึงเท่ากับ 5.78 ล้านบาท ทั้งน้ี ใน

ปัจจุบันบริษัทได้ยุติสัญญาการให้บริการกับลูกค้ารายดังกล่าวแล้ว 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 319.29 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.64 

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 55 วัน 

สําหรับนโยบายในการตั้งสํารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาในอดีตบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหน้ี

การค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกหน้ีการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหน้ีที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระและค้างชําระ
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ไม่เกินหกเดือนกว่าร้อยละ 99 ของลูกหน้ีการค้าทั้งหมด ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยมีการตั้ง

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกับลูกหน้ีการค้าใด ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนเกิดจากการทํารายการเงินฝากของบริษัท ประเภทเงินฝากประจํา 6 เดือนจํานวน 

120 ล้านบาทระหว่างปี 2564 ซ่ึงต้องทําการจัดประเภทจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาเป็น สินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน    

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประกันรถยนต์จ่ายล่วงหน้า ค่าทะเบียนรถจ่ายล่วงหน้า และ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ บาท 19.73 

ล้านบาท 16.45 ล้านบาท และ 20.84 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 1.07 และร้อยละ 1.35 ของ

สินทรัพย์รวม ตามลําดับ    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่าของบริษัทคือ สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะประเภทรถยนต์ โดย

สินทรัพย์เพื่อให้เช่าของบริษัทจะมีการกําหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพื่อคํานวณค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาที่สอดคล้อง

กับอายุสัญญาการให้เช่าที่ทํากับลูกค้า ทั้งน้ี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่า

เท่ากับ 434.86 ล้านบาท 727.19 ล้านบาท และ 670.91 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.90 ร้อยละ 47.38 

และร้อยละ 43.57 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเท่ากับ 727.19 

ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.22 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป ี2562 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทําสัญญา

บริการรถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนรถตามสัญญา 244 คัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

รถบรรทุก 98 คัน รถกระบะ 16 คัน และรถตู้ 130 คัน ทําให้บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2562 จํานวน 

770 คัน เป็น 983 คัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2562 นั้น บริษัทได้เคยให้บริการลูกค้ารายดังกล่าวแล้วโดย

ให้บริการในรูปของสัญญาให้บริการระยะส้ัน ภายหลังจากสัญญาระยะส้ันดังกล่าวส้ินสุดอายุสัญญาบริษัทยังได้เข้าร่วมประมูล

กับลูกค้ารายเดิม ซ่ึงจากคุณภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับและราคาที่สามารถเเข่งขันได้บริษัทจึงชนะการประมูล

และได้รับสัญญาในรูปของสัญญาระยะยาวซ่ึงมีอายุสัญญา 5 ปี ในช่วงเดือนเมษายน 2563 และมีจํานวนรถตามสัญญาให้เช่าที่

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับสัญญาระยะส้ันที่บริษัทเคยได้รับ โดยสัญญาดังกล่าวบริษัทได้ดําเนินการจัดหารถยนต์โดยการทําสัญญา

เช่าซ้ือโดยตรงกับบริษัทรถยนต์ทําให้บริษัทเป็นเจ้าของรถยนต์ทั้งหมด 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเท่ากับ 670.91 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.74 

เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการลดลงนี้เกิดจากการตัดค่าเสื ่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่าระหว่างปี 2564 โดยจํานวน

สินทรัพย์ให้เช่า ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 น้ันมีจํานวนใกล้เคียงกัน  

ทั้งน้ี  การกําหนดมูลค่าซากของสินทรัพย์เป็นหน่ึงในขั้นตอนที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์

ของบรษัิท เน่ืองจาก มูลค่าซากเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า และการคํานวณกําไร/

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า ในการคํานวณมูลค่าซาก บริษัทจะใช้วิธีประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เม่ือส้ินสุด

อายุการใช้งาน หักด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจําหน่าย  ทั้งนี้ เพื่อให้การประมาณการราคาซากมีความถูกต้องและแมน่ยาํ 
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บริษัทจะใช้วิธีประมาณการโดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาวะอุตสาหกรรม ราคาตลาดกลาง และรูปแบบและลักษณะ

สัญญาที่ทํากับลูกค้าที่จะส่งผลต่อสภาพรถยนต ์ณ วันที่ส้ินสุดอายุสัญญา โดยการพิจารณาดังกล่าวทางบริษัทจะพิจารณาเป็น

รายคัน นอกจากน้ี การประมาณการราคาซากดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัททุกครั้ง นอกจากน้ี เพื่อให้

การประมาณการค่าซากให้มีความแม่นยํามากขึ้น บริษัทได้เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีเก่ียวกับมูลค่าซากของสินทรัพย์ 

เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดรถยนต์มือสองและสภาวะการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน  โดยบริษัทได้

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นผลทําให้ค่าเสื่อมราคา

สะสมของสินทรัพย์ให้เช่าลดลง และจะทําให้ในอนาคตผลกําไรจากการจําหน่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดการขาดทุนหรือกําไรก็จะมี

จํานวนที่ไม่มากนัก 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นของสํานักงานใหญ่

ของบริษัท โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 213.88 ล้านบาท 

197.26 ล้านบาท และ 184.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.62 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.97 ของสินทรัพย์รวม 

ตามลําดับ 

สําหรับการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ  9.75 เม่ือเทียบ

กับณ สิ้นปี 2561 มีปัจจัยหลักมาจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นระหว่างงวดประกอบกับทางบริษัทไม่มีรายการซื้อที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าสูงในช่วงเวลาดังกล่าว 

สําหรับการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เท่ากับ 197.26 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.78 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป ี2562 ซ่ึงการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่า

เสื่อมราคาที่เกิดขึ้นระหว่างงวดประกอบกับทางบริษัทไม่มีรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าสูงในช่วงเวลา

ดังกล่าว 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 184.30 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 

6.57 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นระหว่างงวดประกอบกับทาง

บริษัทไม่มีรายการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าสูงในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานโดยบริษัทเป็นเจ้าของพื้นที่ในอาคาร

คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ัน 11 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนเท่ากับ 18.18 ล้านบาท 16.06 ล้านบาท และ 13.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.67  ร้อยละ 1.05 และร้อยละ 0.91 

ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 5.18 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2561 น้ัน เป็นผลมาการโอนสินทรัพย์ทรัพย์ประเภทอาคารและระบบภายในอาคารที่มีมูลค่าราคาทุน

รวม 7.05 ล้านบาทมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เน่ืองจาก บริษัทได้นําอาคารดังกล่าวให้กับกิจการที่เก่ียวข้องกันเช่า

เป็นอาคารสํานักงานโดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

 

สําหรับการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนเท่ากับ 16.06 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.20 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป ี2562 ซ่ึงการลดลงเป็นผลมาจากค่าเส่ือม

ราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
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สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 13.95 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 

13.16 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงการลดลงเป็นผลมาจากค่าเส่ือมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจําจ่าย และ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย รอนําส่งสรรพากรโดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 7.23 ล้านบาท 11.54 ล้านบาท และ 7.25 

ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.66 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ 0.47 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ  

สําหรับการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1.47 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 16.93 ซ่ึงเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 11.54 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

59.61 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2562 ที่โอนมาเป็นสินทรัพย ์ไม่

หมุนเวียน และอยู่ระหว่างการรอขอคืน 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 7.25 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถูก

หัก ณ ที่จ่ายของป ี2563 ที่โอนมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และอยู่ระหว่างการรอขอคืน 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 665.47 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.31 เม่ือเทียบ

กับ ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากบริษัทมีเงิน

หมุนเวียนจากการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 587.82 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.67 เม่ือเทียบ

กับ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการจ่ายชําระค่างวด

ระหว่างปี และสอดคล้องกับสินทรัพย์ให้เช่าที่ลดลงจากค่าเส่ือมราคาระหว่างปี  

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  ซ่ึงเป็นผลมา

จากการชําระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทก็ไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบัน

การเงิน 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ตารางแสดงเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564  
 

(หน่วย : ล้านบาท)  ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563  ณ 31 ธ.ค. 2564 

 

เจ้าหนี้การค้า 10.15 4.84 6.51 
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 (หน่วย : ล้านบาท)  ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563  ณ 31 ธ.ค. 2564 

เจ้าหนี้อื่น    

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 62.37 55.18 58.19 

o ค่าแรงค้างจ่าย 22.34 20.22 19.02 

o ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 40.03 34.96 39.17 

- เจ้าหนี้อ่ืน 1.11 1.41 2.42 

รวมทั้งสิ้น 73.63 61.43 67.12 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นรูปแบบของธุรกิจจัดหาบุคลากร ดังนั้น บริษัทจึงมีเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เก่ียวข้องกับผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 73.63 ล้านบาท 61.43 ล้านบาท และ 

67.12 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.76 ร้อยละ 4.00 และร้อยละ 4.36 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ  

สําหรับการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 16.57 เม่ือ

เทียบกับ ณ สิ้นปี 2562  เป็นผลมาจาก สถานการณ์ COVID 19 ค่าแรงค้างจ่ายของพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้า

ลดลงเน่ืองจากการใช้งานของลูกค้าลดลง 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 9.26 เม่ือ

เทียบกับ ณ ส้ินป ี2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีในประเทศ และเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

ตารางแสดงหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินสําหรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564  

 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน       

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 99.81 34.52 162.72 31.41 160.73 38.38 

ส่วนที่ครบกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี 189.31 65.48 355.32 68.59 258.08 61.62 

รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 289.12 100.00 518.04 100.00 418.81 100.00 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินของบริษัทจะเป็นการดําเนินการในการซื้อรถยนต์ให้เช่าเพื่อให้บริการกับลูกค้าของ

บริษัท ซึ่งโดยทั่วไปทางบริษัทจะทําสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยจะ

กําหนดระยะเวลาของสัญญาให้สอดคล้องกับสัญญาการให้บริการที่บริษัททํากับลูกค้า ทั้งนี้ สัญญาเช่าการเงินส่วนใหญ่ของ
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บริษัทจะมีอาย ุ 3 ถึง 5 ปี โดยบริษัทจะกําหนดลักษณะการจ่ายเงินโดยจะชําระเป็นเงินดาวน์ส่วนหน่ึงและจะทยอยจ่ายชําระ

เป็นรายเดือนทุกเดือนตามอายุสัญญาเช่า  

ทั้งน้ี บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบังคับใช้วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 มาถือปฏิบัติ ทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจะไม่มีการบันทึกรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินอีกต่อไป 

โดยมูลค่าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

เนื่องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ด ีมาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินของบริษัทโดยผลของการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทมีผลเฉพาะในส่วนของการจัดประเภทรายการ

ใหม่ซ่ึงจะนําหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมูลค่าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จัดเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรายการหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเท่ากับ 518.04 ล้านบาท (ประกอบด้วยส่วนที ่ถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงปีเท่ากับ 162.72 และส่วนสุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีเท่ากับ 355.32 ล้านบาท) คิด

เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.18 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป ี2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าเป็นผลมาจากการทําสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหน่ึงซ่ึงเป็นสัญญาระยะยาวอาย ุ 5 ปี 

ทําให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่าจํานวน 983 คัน  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเท่ากับ 418.81 ล้านบาท (ประกอบด้วยส่วนที่ถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงปีเท่ากับ 160.73 และส่วนสุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีเท่ากับ 258.08 ล้านบาท) คิด

เป็นการลดลงร้อยละ 11.67 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป ี2563 เน่ืองจากการจ่ายชําระค่างวดระหว่างปี 2564   

 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ จ่ายรอนําส่ง ประกันสังคมค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 27.33 ล้านบาท 30.53 ล้านบาท 

และ 29.47 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.51 ร้อยละ 1.99 และร้อยละ 1.91 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ตารางแสดงสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับ 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564  

 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      

ส่วนพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 7.47 20.29 4.50 12.13 6.01 14.50 

ส่วนผู้บริหารและพนักงานสํานักงาน 29.33 79.71 32.61 87.87 35.45 85.50 
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ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวม 36.80 100.00 37.11 100.00 41.46 100.00 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นการประมาณเงินชดเชยให้กับพนักงานเม่ือออกจากงาน โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 36.80 ล้านบาท 37.11 ล้าน

บาท และ 41.46 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.38 ร้อยละ 2.42 และร้อยละ 2.69 ของสินทรัพย์รวม 

ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับส่วนของผู้บริหารและพนักงานสํานักงานเป็น

การเพิ่มขึ้นสอดคล้องไปกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานของบริษัทและการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนจากการปรับฐาน

เงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหาร  

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม ่ซ่ึง

กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดยกําหนดอัตรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณาและถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลเฉพาะ

ลูกจ้างที่เลิกจ้างหรือมีกําหนดเกษียณในหรือหลังวันที ่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป รวมถึงลูกจ้างที่มีกําหนดเกษียณก่อนวันที่ 

13 ธันวาคม 2561 แต่ยังคงทํางานอยู่และบริษัทไม่ได้ทําการจ่ายชดเชยการเลิกจ้างให้ตามกฎหมาย  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 37.11 ล้านบาท คิดเป็นการ

ลดลงร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของส่วน

พนักงานของบริษัท ซ่ึงเกิดจากการปรับฐานเงินเดือนประจําปี ของพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหาร  

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 41.46 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.73 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของส่วนพนักงาน

ประจําไซต์งานที่มีการปรับอัตราหมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนของพนักงานประจําสํานักงานและผู้บริหาร  
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทเป็นรายการเงินมัดจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซึ่งโดยทั ่วไปบริษัทจะ

ดําเนินการจัดเก็บ ณ วันที่ทําสัญญา ตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัท

มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 10.03 ล้านบาท 11.31 ล้านบาท และ 11.94 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วน  ร้อยละ 

0.92 ร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.77 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่เป็นการ

เพิ่มขึ้นของเงินมัดจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการจัดประเภทรายการใหม่โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจะถูกจัดประเภทเป็น

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเท่ากับเท่ากับ 11.31 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.65 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 

2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเท่ากับเท่ากับ 11.91 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจํารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า

ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 869.18 ล้านบาท และ 

951.88 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 56.64 และร้อยละ 61.82 ของสินทรัพย์รวม หรือคิดเป็นอัตราการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.52 ตามลําดบั โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากกําไรสะสมจากการดําเนินงานของบริษัท 

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2.45 เท่า 0.76 เท่า และ 

0.62 เท่า ตามลําดับ  

สําหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่

เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2561  โดยมีปัจจัยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2562  จํานวน 160.00 ล้านบาท 

โดยรายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัททําให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่า เป็น 2.45 

เท่า ทั้งน้ี ในปัจจุบันเง่ือนไขของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันทางการเงินที่บริษัทได้รับไม่มีเง่ือนไขที่ระบุถึงข้อจํากัดทางการเงิน

ใด ๆ ที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในอนาคต 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.76 เท่าซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ิน

ปี 2562  โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทไม่มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับรายการเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.62 เท่าซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ิน

ปี 2563 โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทไม่มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับรายการเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเงื่อนไขของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินที่บริษัทได้รับไม่มีเงื่อนไขที่ระบุถึงข้อจํากัดทาง

การเงินใด ๆ ที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในอนาคต 

 

16.1.3    การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

ตารางแสดงงบกระแสเงินสดสําหรับป ีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 
 

งบกระแสเงินสด  

(หน่วย : ล้านบาท) 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 154.99 250.25 332.38 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 41.72 40.95 (91.29) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (195.55) (130.90) (276.94) 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1.16 160.31 (35.85) 
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กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 154.99 ล้านบาท และ 250.25 ล้านบาท ในปี 

2562 – 2563 ตามลําดับ ทั้งน้ีเป็นการเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเท่ากับ 154.99 ล้านบาท โดยเป็นผลมา

จากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 332.38 ล้านบาท โดย

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 250.52 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเพิ ่มขึ้นของกําไรจากการ

ดําเนินงานของบริษัท 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

สําหรับงวดปี 2562  บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 41.72 ล้านบาท ซ่ึงมีปัจจัยหลัก

มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์ระหว่างปี 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 40.94 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลัก

มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์ระหว่างปี 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ (91.29) ล้านบาท โดยมีปัจจัย

หลักมาจากการมีกระแสเงินสดจ่ายออกไปเป็นเงินฝากประจํา 6 เดือนจํานวน (120) ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการ

จําหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์จํานวน 32 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

สําหรับในงวดปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (195.55) ล้านบาท ซ่ึงมีปัจจัยหลัก

มาจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 160.00 ล้านบาท และการจ่ายชําระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 126.54 ล้านบาท 

สําหรับงวดปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (130.90) ล้านบาท  ซึ่งมี

ปัจจัยหลักมาจากการจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่า และ การจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

สําหรับงวดปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงินเทา่กับ (276.94) ล้านบาท  ซ่ึงมีปัจจัย

หลักมาจากกระแสเงินสดจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่าจํานวน (194) ล้านบาท และ กระแสเงินสดจ่ายเงินปันผลจํานวน (83) 

ล้านบาท  

  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ตารางแสดงอัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสําคัญของบริษัทสําหรับ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สําคัญ หน่วย  ณ 31 ธ.ค.2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.69 2.07 2.37 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.62 2.00 2.28 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  (วัน) 53.79 56.49 55.85 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย  (วัน) 15.89 14.62 13.66 
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สําหรับปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.69 และ 0.62 เท่า 

ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพื่อ

นํามาจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 3 ปี 2562  

สําหรับปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.07 และ 2.00 เท่า 

ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปทําให้บริษัทมีรายการเงินสดมากขึ้น และสามารถนําไป

ชําระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้งหมด  

สําหรับปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.37 และ 2.28 เท่า 

ตามลําดับ เน่ืองจากกระแสเงินสดมากขึ้นจากการดําเนินงานของบริษัท และยังไม่ได้มีการลงทุนใดใดในป ี2564  

 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 53.79 วัน 56.49 วัน และ 55.85 วัน ตามลําดับ โดย

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษัทเป็นไปตามระยะเวลาชําระหน้ี (Credit Term) ซ่ึงบริษัทกําหนดให้ลูกค้าเท่ากับประมาณ 4 

วัน ถึง 60 วัน ทั้งน้ี เน่ืองจาก การบริหารจัดการด้านการเก็บหน้ีของบริษัทที่มีประสิทธิภาพทําให้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยังไม่

เคยมีลูกค้ารายใดที่ค้างชําระนานในระดับที่จะต้องตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ด ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ลูกค้ารัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ดังน้ัน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสัญญา

ดังกล่าวทั้งจํานวนเท่ากับ 5.78 ล้านบาทในป ี2563 

บริษัทมีระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ียของบริษัทในป ี 2562 ถึง 2564 เท่ากับ 15.89 วัน 14.62 และ 13.66วัน ตามลําดับ 

โดยระยะเวลาชําระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับที่ตํ่าเป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีต้นทุนหลักคือ

เงินเดือนบุคลากรของบริษัทซ่ึงจะมีการกําหนดรอบจ่ายเงินที่ชัดเจนจึงทําให้บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนอยู่ในสัดส่วน

ที่ตํ่าเม่ือเทียบกับต้นทุนการให้บริการรวมของบริษัท  

ทั้งน้ี เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (ค่าแรงค้างจ่าย) ของบริษัทในช่วงส้ินปีจะมีจํานวนที่ตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับช่วงอ่ืน ๆ

ของเดือนซ่ึงเป็นผลมาจาก นโยบายในการจ่ายค่าแรง พนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าซ่ึงในช่วงเดือนธันวาคม โดยบริษัท

จะปิดยอดการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม ในขณะที่การจ่ายเงินค่าแรงพนักงานในเดือนอื่น ๆ น้ัน 

บริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานในช่วงต้นเดือนถัดไป ดังน้ัน ยอดเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (ค่าแรงค้างจ่าย) ในช่วงส้ินปีจึงจะมี

มูลค่ารายการที่ตํ่ากว่าเดือนอ่ืน ๆ ของป ีดังน้ัน ระยะเวลาการชําระหน้ีเฉล่ียของบริษัทในช่วงส้ินปีจะตํ่ากว่าในช่วงอ่ืน ๆ ของปี 

ตามลักษณะธุรกิจของบริษัทจะมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียที่สูงกว่าระยะเวลาชําระหน้ีที่ประมาณ 35-37 วัน แต่อย่างไร

ก็ดี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการ ที่ไม่มีสินค้าคงเหลือและไม่มีความจําเป็นต้องลงทุนในเครื่องจักร สินทรัพย์

หมุนเวียนหลักในการดําเนินงานได้แก่ลูกหนี้การค้า ส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาด้านการขาดแหล่งเงินทุนจาก Maturity 

Mismatch  จากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียที่สูงกว่าระยะเวลาชําระหน้ี นอกจากน้ี หากพิจารณาผลการดําเนินการในอดีตที่ผ่าน

มาบริษัทมีผลกําไรในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด  ดังน้ัน จึงทําให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที่ได้รับจากสถาบันการเงินอีก

เป็นจํานวนมากซึ่งทําให้สามารถรองรับหากเกิดกรณีที่บริษัทประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคตได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเงื่อนไขของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินที่บริษัทได้รับก็ไม่มีเงื่อนไขที่ระบุถึงข้อจํากัดทาง

การเงินใด ๆ ที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในอนาคต 

รายได้ที่บริษัทได้มาจากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายได้ที่มาจาก หลายส่วนงาน คือ 1) บริการบริหาร

จัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสํานักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 3) การบริหารจัดการงานบันทึก

ข้อมูล และ 4) บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งแต่ละสัญญาน้ันจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุด
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สัญญาที่ต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้บริษัทสามารถที่จะกระจายความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้ 

ทั้งนี้ประมาณร้อยละ 73.15 (ในปี 2564) ของรายได้จากลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้จากการบริหาร

จัดการพนักงานช่างเทคนิค แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทมีรายได้จากการการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค เป็นจํานวน 4 

สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญาไม่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และหากบริษัทไม่ชนะการประมูลในสัญญาใดสัญญาหนึ่ง จะมี

ผลกระทบเพียงบางสัญญาเท่าน้ัน ไม่ได้กระทบต่อทุกสัญญา อีกทั้งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากสัญญาการให้บริการของ

บริษัทที่บริษัทได้รับเลือกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการมาโดยอย่างต่อเนื่อง (มากว่า 10 ปี) จากคุณภาพการ

ให้บริการที่ได้รับการยอมรับ และค่าบริการที่มีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ี ในการเข้าประมูลงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยัง

ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งในด้านผลงานและสถานะทางการเงิน ดังน้ัน จึงทําให้มีผู้ประมูลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับ

บริษัทได้ในจํานวนที่น้อย  

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซ่ึงสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดําเนิน

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 จากการที่บริษัทไม่สามารถชนะการประมูลการให้บริการกับทางลูกค้าการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยถือเสมือนว่าบริษัทสูญเสียลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไรขั้นต้นของ

บริษัท ดังน้ี 

 

ผลกระทบต่อ 

กรณีที่บริษัทสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปี 2564 ) 

สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 10 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 20 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 50/2 

 

 

รายได้รวมปี 2564 
 

ลดลงร้อยละ 4.39 

ของรายได้รวม 

 

ลดลงร้อยละ 8.78 

ของรายได้รวม 

 

ลดลงร้อยละ 21.97 

ของรายได้รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อ 

กรณีที่บริษัทสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปี 2563 ) 

สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 10 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 20 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 50/2 
 

 

กําไรขั้นต้นปี 2564  /1 
 

ลดลงร้อยละ 4.49   

ของกําไรขั้นต้น 

 

ลดลงร้อยละ 8.89   

ของกําไรขั้นต้น 

 

ลดลงร้อยละ 22.25  

ของกําไรขั้นต้น 

 

หมายเหต ุ /1 ใช้อัตรากําไรขั้นต้นเฉล่ียของสัญญาทั้งหมดที่มีกับลูกค้ารายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นฐานในการคํานวณ

ผลกระทบต่อกําไร  ขั้นต้นปี 2564 
/2 บริษัทมีความเช่ือม่ันว่ากรณีที่บริษัทจะสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังกล่าวมีความเป็นไปได้น้อย

มาก 
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การกํากับดูแลกิจการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของ

บริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่

พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที ่ด ีขึ ้น โดยครอบคลุมเนื ้อหาหลักการสําคัญตั ้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทาง

ในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื่อให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ

อย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทําโดย

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5. หน้า 271) 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้กําหนดห

หลักเกณฑ ์องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ  รวมถึงการแต่งตั้งและการส้ินสุดภาพการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท เพื่อให้

ครอบคลุมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หน้า 272) 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การอบรมสําหรับกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริม

และอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท    เพื่อให้มีการปรับปรุงและ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการ

ฝึกอบรม  เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญใน

การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ    หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว  ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั้งน้ี บริษัทยังได้มีการส่งเสริม

ให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที ่IOD และสถาบันอ่ืน ๆ จัดขึ้น 

และในปี 2564 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้ารับร่วมอบรมกับในหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี หลักสูตร The CMO Academy 

ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย , หลักสูตร CFO Refresher ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , หลักสูตรซีอีโอ 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ของบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จํากัด  , หลักสูตรผู้นําการเปล่ียนแปลงดิจิทัล จัดโดยบริษัท ไรส์ แอคเซล 

จํากัด และยังมีหลักสูตรที่ทางกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมสัมมนาความรู้กับทางบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังน้ี ภาพรวม

ผลกระทบต่องบการเงินเมื่อสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนการใช้มาตรฐานบัญชี , ประเด็นปรับปรุงล่าสุดของ (TFRS : IBOR 

Reform / Rent concession / Sales and Leaseback) , มาตรการพักทรัพย ์พักหน้ี . แนวโน้ม IPO และประเด็นด้านบัญชี
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จากการลงทุนใน Venture Capital / ประเด็นด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล , การจัดทํางบการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และภาพรวมของสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กําหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ได้

เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  โดย

บริษัทจะจัดส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็น

กรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลให้บริษัท

ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงการส่งตัวแทนของบริษัท 

เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะต้องได้ร ับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ดังกล่าวและนําเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณากําหนดหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการ

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงการรับข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาในการ

ติดตามการดําเนินงาน  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการและฝ่าย

บริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  และไม่ทําการ

ใด ๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

ในเรื่องของการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยบริษัทมี

ความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนําความลับหรือข้อมูลภายในของ

บริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า

จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งน้ี บริษัทได้กําหนด

แนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังน้ี 

 

ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงกําหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล

ภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปน้ี 

(ก) ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ

บุคคลอ่ืน เว้นแต ่

• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คําส่ังศาล หรือคําส่ังของหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
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• เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ทําขึ้นก่อนที่ตนจะรู ้หรือครอบครองข้อมูล

ภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

• เป็นการกระทําโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจแต่ได้มอบหมายให้ผู้ไดร้ับอนุญาตหรือจดทะเบียนตา

กฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์น้ัน หรือ 

• เป็นการกระทําในลักษณะที ่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื ่นหรือในลักษณะตามที ่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 

(ข) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูล

อาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอา

เปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ

กําหนด” 

หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทอาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมาย

กําหนดไว้ รวมทั้งบริษัทถือว่า เป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่

กรณี  

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ดูแลรักษาทะเบียนรายช่ือบุคคลที่บริษัทกําหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าว

ทราบเม่ือถูกเพิ่ม/ลบรายช่ือในทะเบียนดังกล่าว 

1) ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย ์ (Blackout Period) 

(ก) ห้ามบุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัท ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน 

ก่อนที่งบการเงินประจํารายไตรมาส และประจําปี หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในดังกล่าวของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และช่วงเวลาอื่นที่

บริษัทจะกําหนดเป็นครั้งคราว 

(ข) ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัท อาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน

ระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ได ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่าง

รุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คําส่ังศาล โดยต้องจัดทําบันทึก

ระบุเหตุผลเสมอ และขออนุมัติต่อ รายละเอียดดังน้ี 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท) 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกําหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ

บริษัท) 

ทั้งน้ี ให้จัดส่งสําเนาบันทึกคําขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย 

(ค) หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้

บุคคลที่บริษัทกําหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว   

การรายงานการถือหลักทรัพย์ 

(ก) บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน 
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บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการให้

รวมถึง ผู้บริหารช่ัวคราว ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผนและผู้บริหารแผนช่ัวคราว นอกจากน้ี ในการรายงานของบุคคลกลุ่ม

ดังกล่าวต้องรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคล

ดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนติิ

บุคคลน้ันด้วย 

(ข) การรายงานครั้งแรก 

ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

(ค) การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่ง

รายงานมายังเลขานุการบริษัท   

(ง) กรรมการและผู้บริหาร ส่ีระดับแรก มีหน้าที่ต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 59   

(จ) เลขานุการบริษัทต้องจัดทําสําเนารายงานตามข้อ 3.2 และ 3.3 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป   

(ฉ) การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น (นโยบายฉบับน้ีไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปน้ี) 

• หลักทรัพย์ซ่ึงได้มาจาก Right Offering 

• หลักทรัพย์ซ่ึงได้มาจากการจ่ายหุ้นปันผล 

• หุ้นซ่ึงได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

• หลักทรัพย์ซ่ึงได้มาโดยทางมรดก 

• หลักทรัพย์ซ่ึงได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP 

• การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์เน่ืองมาจากธุรกรรม การยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากทรัพย์

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• หลักทรัพย์ซ่ึงได้มาจากการโอน / รับโอนจากการวางเป็นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (เฉพาะ

ธุรกรรมการยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์)  

(ช) ข้อจํากัดอ่ืน ๆ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกําหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งน้ีไม่ควรซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในระยะส้ัน หรือเป็นการเก็งกําไรในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยระยะส้ัน ในที่น้ี หมายถึง

ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า 

- บุคคลที่บริษัทกําหนดควรหลีกเล่ียงการทําธุรกรรมดังต่อไปน้ี 

• ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ว่าผู้ขายไม่มีความเช่ือม่ันในบริษัท 

• ซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปช่ัน) ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึง

อาจก่อให้เกิดลักษณะการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้ 
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• ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูก

บริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมในกรณีที่ไม่สามารถนํา

หลักประกันมาวางเพิ่มได ้

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน   

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี โดยยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

(ก) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ

บริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ข) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื ่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์ร ัปชั ่นเกี ่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

1. หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให้ทําหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ

การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 

2. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่

บริษัทกําหนดไว้ในนโยบาย 

3. ผู้ที่กระทําทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ นอกจากน้ี อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

4. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ่ ให้ความรู ้และทําความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริต

คอร์รัปช่ันน้ี 

5. บริษัทมุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ

ทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน 

บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการของบริษัท ในการแจ้งเบาะแสบน

หลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย  ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ทั้งน้ี บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของ

ผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกล่ันแกล้ง   กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย 

หรือพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

การทุจริตต่อหน้าที่อาทิการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท การฉ้อโกง ทุจริตคอร์รัปช่ัน การใช้อํานาจ/การ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการบกพร่องต่อหน้าที่/การประพฤติตนไม่เหมาะสม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทําที่

ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐาน

ต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ที ่  เว็ปไซต์ของบริษัท www.siamrajathanee.com หรือจดหมาย ถึง กรรมการ

บริษัท หรืออีเมลล์ถึงสํานักเลขานุการบริษัท cs@siamraj.com 
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หรือตามที่อยู่:   บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

         เลขที่ 329 หมู่ที่ 10  ถนนรถรางสายเก่า ตําบลสําโรง 

         อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที ่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  มีข้อมูลที่เช่ือถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ผ่านระบบ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ใน

ช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษา ข้อมูลภายในให้จํากัดเฉพาะบุคคลที่จําเป็น

เท่าน้ัน 

 

6.2     จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดําเนินธุรกิจ การ

บริหารจัดการที่ดี  การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  สร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เป็นการสร้างความเช่ือม่ันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ร่วมกัน และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อ

การประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคม (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบ 5 หน้า 301 ) 
 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่าง ๆ ของบริษัทและของ

ผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่าขึ้นไป กล่าวคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียนของบริษัท ซ่ึง

ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่าง

อันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดย

เคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางที่

ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน และต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ตลอดระยะเวลา

ที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอัน

เป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใด
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นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท  พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่

เกิดขึ้นจริงทุกประการ 

(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภัยพิบัติใด 

ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที ่  รวมทั้งไม่นําส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท 

ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท 

(8) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  มีความยุติธรรม  ไม่มีอคต ิ

(9) ต้องพร้อมที่จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และ

ข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร ์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่าง

เคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมาย

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทํางานที่ด ี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) พนกังานพึงปฏิบติังานด้วยความซื>อสัตย์สจุริต และด้วยความอุตสาหะ ขยนัหมั>นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานให้ดียิ>งขึ dน ทั dงนี dเพื>อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

(2) พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

(3) พนกังานพึงให้ความเคารพและเชื>อฟังผู้บงัคบับัญชาที>สั>งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัของ

บริษัท 

 

พนกังานพึงมีความสมัครสมานสามคัคีต่อกัน และเอื dอเฟืdอช่วยเหลือซึ>งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ซึ>งจะ

นําไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื>นและบริษัท 

 

(1) พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงการนําข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อ่ืนทั้งในเรื่องเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อ

บริษัท 

(2) พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทําให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเล่ียง

ไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 

(3) พนักงานไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทํา

ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

(4) พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 
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(5) พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 

(6) พนักงานพึงรายงานเรื ่องที ่ได้ร ับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที ่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัท 

(7) พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่ประหยัด มิให้

ส้ินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอันสมควร 

การดําเนินงานท่ีผ่านมา 

1. บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนสําหรับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทwww.siamrajathanee.com  

ที ่“ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  ซ่ึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

2. บริษัทได้กําหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง

เอกสารและสัญญา แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของลูกค้า คู่ค้าและพนักงานเพื่อป้องกันความ

เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ในเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับ 

  

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการใน 

 รอบปีท่ีผ่านมา 

6.3.1 การดําเนินการที่ผ่านมา 

ด้านการทบทวนนโยบายการกํากับกิจการที่ด ีและกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที่ด ีโดยที่ผ่านมาในป ี 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน 2 ครั้ง ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติทบทวนกฎบัตรในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564  เพื่อ

เป็นการทบทวนด้านวิสัยทัศน์ หน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์  

ส่วนการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ทางบริษัทมีการทบทวนทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุง

ระหว่างปีของคณะกรรมการแต่ละคณะ  บริษัทจะดําเนินการนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ และ

นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยชุดน้ัน ๆ เพื่อให้ความเห็นชอบ  และนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนุมัต ิ 

ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการและส่งคําถาม

ล่วงหน้าสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2565  ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถาม

ล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

 

ด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัท  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที ่ดี ของบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มีช้ีแนะและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

การกําหนดนโยบาย และวางเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีการจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
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และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทั้งปี  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซ่ึงระบุไว้ในจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ว่า กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอโดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม

ทั้งปี  โดยในปี 2564  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 100  ไม่นับรวมการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อน

การประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็น อิสระ โดย

ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว 

เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผล 

กระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ วัน เวลา 

สถานที่ และวาระการประชุม  

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สําคัญ อีก ทั้ง

สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบทั้งน้ี

เลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง 

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่

ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 

ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็น 

ผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการช้ีแจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด 

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สําคัญ 

ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบัน 
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7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ 
7.1 โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ  ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 

 

หมายเหต ุ

 * บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

**  สายงาน Outsource 1 ครอบคลุมธุรกิจ People และ ธุรกิจ Datasolution (DS) และสายงาน Outsource 2 ครอบคลุม

ธุรกิจ Wheel  และ ธุรกิจ Green 

*** บริษัทฯ มีการปรับผังโครงการการบริหารองค์กร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564  เม่ือวันที่ 11  

สิงหาคม 25
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ  โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร ์ และคณะผู้บริหาร  
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ SO 

องค์ประกอบ  เพศ  อายุ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5/10  ชาย 7/10  31-40 2/10 

กรรมการอิสระ 4/10  หญิง 3/10  41-50 1/10 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5/10     51-60 3/10 

      61-70 4/10 
 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10  ท่าน ประกอบด้วย  

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. นายเวทย ์นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ 

2. นายไกร วิมลเฉลา กรรมการบริษัท  

3. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการบริษัท 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ กรรมการบริษัท  

5. นางโสภา อรุณรัตนา กรรมการบริษัท 

6. นายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริษัท 

7. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการบริษัท 

8. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10.นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุ  

1.  กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที่และ ให้ความเห็น

ด้วยความเป็นอิสระ และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2.  ประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยก

บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  พิจารณาแต่งตั้งนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการยุทธศาสตร ์โดยมีผลตัง้แต่วันที ่4 มกราคม 2565 ทั้งน้ีเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
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กรรมการผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   
“นายไกร วิมลเฉลา หรือ นายจิรณุ กุลชนะรัตน์  หรือ นางโสภา อรุณรัตนา หรือ นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข หรือ นาง

เนาวรัตน์ วิมลเฉลา หรือ นายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราของบริษัท” 

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  ผ ู ้ ม ี อ ํ า น า จ ค วบ ค ุ ม  ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ม อบ หม า ย ใ ห ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ส ู ง ส ุ ด ใ น ส า ย ง า นบ ั ญ ช ี แ ล ะ ก า ร เ งิ น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท) 

 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน

ขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพ้น

จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้  

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต (Duty of loyalty), ความระมัดระวัง (Duty of care), มีความรับผิดชอบ (Account ability) และมีจริยธรรม (Ethic) 

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง

กรรมการ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตาม กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไป 

4. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจผูกพันบริษัทได้ 

5. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที ่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ ่งคณะกรรมการอาจ  ยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจน้ัน ๆ ได้ 

6. พิจารณาอนุมัติการทํารายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว จะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่

เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

7. พจิารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี 

ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นน้ัน และรายงาน

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

9. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารว่างลง 
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10. มีหน้าที่กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และกํากับ

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญต่อผู้

ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

13. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

14. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อํานาจการบริหาร การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนด 

15. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือ

บุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทําเป็นคู่มืออํานาจ ดําเนินการและให้มีการ

ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

16. จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว 

เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้ง 

18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

19. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กําหนดไว้ 

20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

21. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ ควบคุม

ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

22. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม และ

สนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทราบและยึดถืออย่างจริงจัง 

23. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ ทรัพยากร การ

แต่งตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการ กระทําของฝ่ายจัดการหรอื

กรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม กันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

24. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่า

เทียมกัน 

25. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่

สําคัญได ้

26. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

27. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

28. จัดให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
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29. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง

สม่ําเสมอ 

30. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

31. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย ของบริษัท 

32. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

 

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. เร ียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานการประชุมผู ้ถ ือหุ้น 

ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท ี่ความ

รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4. ดูแล ตดิตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ไว้ 

5. เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง  และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน           

6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่ง

บทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน       

8. กํากับดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คําแนะนําช่วยเหลือการดําเนินงานของ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ   

 

7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการยุทธศาสตร ์และคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)   และกรรมการบริษัท เทอร์ราไบท์เน็ท โซลูช่ัน 

จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
(รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท) 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  มีขอบเขตอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ันใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที ่เห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทั้งนํา

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน

ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท  ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)  

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดทํารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือจําเป็น 

12. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณีจําเป็น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้

คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ 

2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  / กรรมการอิสระ 

3. นายไกร วิมลเฉลา                 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกล

ยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
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3. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะ และการดําเนินธุรกิจขององค์กร  

โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชํานาญ 

4. พิจารณากําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ  โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู ้ความเช่ียวชาญ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุทิศเวลา 

5. กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจาก 

5.1   ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

5.2   ออกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะ

เป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคุณกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีตําแหน่งว่างลง 

8. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียม

ความพร้อมของบุคคลที่มีศักยภาพ ให้สามารถสืบทอดตําแหน่งงานในกรณีที่ตําแหน่งงานดังกล่าว เกษียณ ลาออก หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่

เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตําแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้

เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบ

ผลสําเร็จ 

2. กําหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน 

และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท

นําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

3. พิจารณาทบทวนกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ ้นเงินเดือนประจําปี โบนัสประจําปีตลอดจน

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ดังต่อไปน้ี  

- พิจารณาภาพรวมและกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจําป ีและโบนัสประจําปี 

ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและ

ก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบ

ผลสําเร็จ 

- พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจําปี และโบนัสประจําปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื ่น ๆ ที่บริษัท

กําหนดให้พนักงาน 

4. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน สําหรับกรรมการเป็น

ประจําทุกปี 
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- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ  คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนําผลการประเมิน

ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ   ของกรรมการ โดยเช่ือมโยง

ค่าตอบแทนกับผลการประเมินแผนธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และ

รักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

5.  การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

-        พิจารณา อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

- พิจารณา อนุมัต ิและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจํา

ทุกปี 

-        ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้

ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ นโยบายการ

ดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. กํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

3. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับกการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. นายเวทย ์นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

2. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์      กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข       กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ 

1. กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง(ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง) โครงสร้างและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยทุกป ี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อทราบ 
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2. พิจารณาและอนุมัติการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได(้Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อทราบ 

3. กํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ พร้อมทั้งให้คําแนะนําและให้ความเห็นในผลการ

ประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหาร

จัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง 

4. กําหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มีประสิทธิผล

และมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

5. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเส่ียงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงภายใน

องค์กรอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่สําคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

7. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 

8. ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเม่ือพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นและ

เหมาะสม  โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

9. ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูล และประสานงานเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ําเสมอ 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์/ กรรมการอิสระ 

2. นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์      กรรมการยุทธศาสตร์ 

3. นายไกร  วิมลเฉลา       กรรมการยุทธศาสตร์ 

 

หมายเหตุ 

*. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  พิจารณาแต่งตั้งนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการยุทธศาสตร ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ทั้งน้ีเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร ์

1. กํากับให้ฝ่ายบริหารจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน ทั้งน้ีแผนยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงด้านการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี)  
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2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จากการนําเสนอโครงการลงทุนต่าง ๆ หรือการขยายกิจการ การลงทุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาโครงการงานต่าง ๆ ต้องมีการ

คํานึงถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

3. กํากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าของโครงการ

ลงทุน รวมทั้งรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

4. ติดตาม รับทราบความคืบหน้า รวมทั้งติดตามและกํากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ และให้คําแนะนําให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตาม

แผนดังกล่าว รวมทั้งกํากับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละแผนอย่างชัดเจน 

5. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทําและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามที่เห็นสมควร 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

(รวมถึงเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจําป)ี 

7. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

8. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม 

9. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
 

1. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์          ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา        รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายไกร วิมลเฉลา1                 กรรมการบริหาร 

4. นางโสภา อรุณรัตนา              กรรมการบริหาร 

5. นายณัฐพล วิมลเฉลา         กรรมการบริหาร 

6. นายวัชรพล วิมลเฉลา2         กรรมการบริหาร 

 

หมายเหตุ:   

1. นายไกร วิมลเฉลา  เป็นกรรมการบริหาร แต่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ในปี 2564 

2. นายวัชรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริหาร และเริ่มดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2564 

เม่ือวันที ่11 สิงหาคม 2564   
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ 

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การประกอบกิจการของบริษัท 

จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําส่ังใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการบริหารมี

หน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ทําหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงาoผลการ

ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่

อาจเอื้อให้เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู ้บริหาร หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื ่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

4. พจิารณางบประมาณประจําปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการ

ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

5. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ 

7. พิจารณาการทําสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการรับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ 

ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินที่

น่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส 

8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

10. กํากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําที่ผิดปกติ หรือการกระทําผิดกฎหมาย ต่อ

คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ จะต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร  

11. ดําเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

12. ดําเนินการเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื ่องใด ๆ ซึ ่งได้ร ับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที ่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอ่ืนกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

7.4     ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร (ตามคํานิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) 

ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย  
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รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 
 

1.นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์1 ประธานกรรมการบริหาร 

2.นายณัฐพล วิมลเฉลา        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3.นางโสภา อรุณรัตนา            ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

4.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข      กรรมการผู้จัดการ  

5.นายวัชรพล  วิมลเฉลา2 รองกรรมการผู้จัดการ – การตลาด  

6.นางสาวเอษรา  วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ – Outsource 2 

7.นายชินภัทร  จาดเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

8.นายณัฐนนท ์กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน  

9.นางสุจิตรา ดิษฐปาน  รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing   

 

หมายเหตุ:   

1.  เน่ืองจากบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  มีการปรับผังโครงสร้างการองค์กรใหม่  และแต่งตั้งให ้นายจิรณุ     กุลชนะ

รัตน์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายณัฐพล วิมลเฉลา ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที ่11 สิงหาคม 2564 

2.  นายวัชรพล วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที ่4/2564 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2564   

3.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  แต่งตั้งนายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากูล ดํารง

ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ – Investment & Project โดยให้มีผลตัง้แต่วันที ่4 มกราคม 2565 

 

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตาม  วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และขอบเขตอํานาจซ่ึงคณะกรรมการกําหนด 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจําปีของ

บริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนดอํานาจ การบริหารงานเพื่อนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท 

5. รับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกําหนด ภารกิจหลัก 

(Mission) สําหรับฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการ 
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6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

7. มอบอํานาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณา

เห็นสมควร 

8. มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบริษัท 

9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

10. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 

11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

12. มีอํานาจอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า การใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของ

บริษัท เช่น การจัดซ้ือทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน ลงทุนที่สําคัญเพื่อประโยชน์ของบริษัท และการทํารายการอ่ืนเพื่อประโยชน์

ของบริษัท  ซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามคู่มืออํานาจการดําเนินการอนุมัติ 

13. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามคู่มืออํานาจการดําเนินการอนุมัติ 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

15. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการกําหนดของเขตอํานาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

และให้มีอํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ 

 

ทั้งน้ี  ในการดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่

เก่ียวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าซ่ึง

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กําหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย โปรง่ใส และเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  เพื่อรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และทําให้กรรมการ

สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กําหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซ่ึงทําหน้าที่

ในการพิจารณากลั่นกรองกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ก่อน

นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต ิ
 

 
 
ค่าเบี <ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 
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ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 
 

ค่าเบี้ยประชุม 

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

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

(3) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการผู้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 10,000 บาท/คน/เดือน 

 

ทั ้งนี ้ กรรมการที ่เป็นผู ้บริหารจะไม่ได้ร ับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี ้ บริษัทไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

บริษัท ยังไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 

7.5   ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 9,230 คน แบ่งเป็นพนักงานประจําสํานักงาน จํานวน 260 คน 

และพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า จํานวน 8,970 คน  โดยแบ่งตามแผนก ดังน้ี  

ฝ่ายงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 

พนักงานประจําสํานักงาน    

กรรมการบริหาร - - 1 

ผู้บริหาร 7 7 8 

สายงาน Outsource 1 122 104 118 

สายงาน Outsource 2  54 44 33 

สายงาน HR 36 25 27 
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ฝ่ายงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 

สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 25 24 

สายงาน บัญชีและการเงิน 71 64 49 
 

รวมพนักงานประจําสํานักงาน 317 269 260 

พนักงานท่ีส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า  8,557 8,654 8,970 

รวม 8,874 8,923 9,230 

 

หมายเหตุ    

1.  สายงาน Outsource 1 ครอบคลมุธุรกิจบริหารจัดการ และสายงาน Outsource 2 ครอบคลุมธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 

และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 

2.  สายงานบริหารทั่วไป เปลี่ยนเป็น สายงาน HR  ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับผังโครงสร้างการบริหารองค์กร มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2564 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในส่วนพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ

ของบริษัท  

 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประเภทพนักงาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

 

พนักงานประจําสํานักงาน 317 147.61 269 148.24 260 144.46 

พนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้า 8,557 1,283.25 8,654 1,328.28 8,970 1,366.34 

รวม 8,874 1,429.96 8,923 1,476.52 9,230 1,510.80 

 

หมายเหต ุ  

1. ในปี 2564 กรรมการบริหาร 1 ราย ได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท และกรรมการบริหารอีก 1รายได้แก่ 

นายวัชรพล วิมลเฉลา เข้ามาเป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท เม่ือวันที ่1 กันยายน 2564  ทั้งน้ี นางเนาวรัตน์ วิมล

เฉลา ไม่ขอรับเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท   ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน  บริษัท ยังไม่มีนโยบายในการจ่าย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
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ทั้งน้ีบริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับพนักงาน โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 จํานวน 209 คน จากพนักงานทั้งหมด 260 คน  

 

7.6    ข้อมูลสาํคัญอ่ืน ๆ 
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

บริษัทแต่งตั้ง นางโสภา อรุณรัตนา เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท โดย

นางโสภา อรุณรัตนา มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 240) 
 

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

บริษัทแต่งตั้ง นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท 

โดยนายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 245) 
 

เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวช่อฟ้า ฉํ่าเชิดอนันตกูล เป็นเลขานุการบริษัท นับตั้งแต่วันที ่26 กันยายน 2560 โดย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า  247) 
โดยประวัติของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี

อํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท) 
 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานนักลงทุน

สัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของ บริษัทฯ  

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางและตัวแทนในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่

ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์บุคคล ทั่วไปและผู้มี

ส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียม ถูกต้องครบถ้วน สม่ําเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาด หลักทรัพย์ฯ กําหนด 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์

และข่าวประชาสัมพันธ์เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (และมีการปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ) 

 

  นายอภิวัฒน์  เกรียงวัฒนากูล รองกรรมการผู้จัดการ – Investment & Project 

ดํารงตําแหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์  

  ที่อยู่  บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า  
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  ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310    

  เบอร์โทรศัพท์  02-363-9300 ต่อ 8000 , 084-3243083 

  และอีเมล์  :  aphiwat.k@siamraj.com 

 

หมายเหต ุ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที ่20 มกราคม 2565 แต่งตั้งให้นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากูล  

ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ – Investment & Project   ดํารงตําแหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

สําหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี 2564 ของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทน

จากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด  รวมจํานวน 2.45 ล้านบาท 

 

 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  

ค่าสอบบัญชีรายปี  

ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ  

2.31  

ล้านบาท 

2.45  

ล้านบาท 

2.45  

ล้านบาท 

 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ในปี 2564 ให้แก่ บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด  
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการ SO ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดังน้ันจึงเคร่งครัดในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ตามข้อกฎหมายที ่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์รวมถึงข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   โดยใน

การสรรหาได้พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างด ีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 

 

กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ 

1. บรรลุนิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

5. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ มหาชนจํากัด/รวมทั้งต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจกรรมที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่

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

6. เป็นกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัทฯ 

7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียง

พอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้ 

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

9. กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ อ่ืนได ้แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรส

ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน

ของบริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีควาขัดแย้งไม่เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสํานักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จําเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ัน ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการ

ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดังกล่าว 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องหรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

5. ไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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7. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล

ดังกล่าว (ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร ์ลูกค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น) 

 

การแต่งต้ังกรรมการ 

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที่เก่ียวข้องโดยจะดําเนินการด้วยความโปร่งใส

และชัดเจน ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

- ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนน

เสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังน้ันผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม

มาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ 

- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

น้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

น้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(ก)   ตาย 

(ข)   ลาออก 

(ค)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 

(ง)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 

(จ)   ศาลมีคําส่ังให้ออก 

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท  กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

- ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

- ตลาดหลักทรัพย ์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ่

- กรรมการของบริษัทที่จะไปดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท    

ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ยังคงรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของ
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บริษัทต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ศาลจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่คณะกรรมการ

พ้นจากตําแหน่งตามคําส่ังศาล 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งเลขานุการ

บริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 

75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี  มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  = ควรปรับปรุง สรุปผลการ

ประเมินดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ  มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่าย

จัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.33  อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมการชุดย่อย  มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องมีความ

เหมาะสมทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ใน

การประชุมให้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย  ทั้ง 3 คณะใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 99.08 

3) กรรมการรายบุคคล โดยตนเอง หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุม

ของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.75  อยู่ในเกณฑ์ดี

เยี่ยม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินได้แก่  ความคืบหน้าของแผน การวัดผล

การปฏิบัติงาน ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 

ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก  ด้านการบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร ด้านการสืบ

ทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.28 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

แผนสืบทอดตําแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการเตรียมความพรQอมดQานบุคลากรในเชิงรุก เพื่อปñองกันปEญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหนBงงานที่

สำคัญขององคVกรในอนาคต ซ่ึงตามมติคณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 

21 กุมภาพันธV 2565  บริษัทฯ ไดQกำหนดหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคV ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหนBงงาน 

กำหนดตำแหนBงที่ตQองวางแผนสืบทอดตำแหนBงงาน รวมถึงความรูQ ทักษะและความสามารถที่สำคัญและจำเปeนสำหรับตำแหนBงงาน

เปñาหมาย 

และในการคัดเลือกแตBละตำแหนBง  บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาตามเกณฑVที่ไดQกำหนดไวQ เพื่อใหQเปeนไปตามแนวทางการ

วางแผนสืบทอดของบริษัท  

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมจํานวน 6 ครั้ง  เป็นการทบทวนนโยบายการกํากับกิจการที่ดี กฎบัตร

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ กําหนดนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น กําหนดวิสัยทัศน์ รวมถึง
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การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือโรคโควิด -19) 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่ง การประชุม

คณะกรรมการ 

(การเข้าประชุม/สิทธิใน

การประชุม) 
 

1. นายเวทย ์นุชเจริญ ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการอิสระ 

6/6 

2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

กรรมการอิสระ 

6/6 

3. ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้พูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

6/6 

4. นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการยุทธศาสตร์ 

กรรมการอิสระ 

6/6 

5. นายไกร วิมลเฉลา                กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

กรรมการยุทธศาสตร์ 

กรรมการบริษัท 

6/6 

6. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้อํานวยการสายงานHR 

กรรมการบริษัท 

6/6 

7. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษัท 

6/6 

8. นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษัท 

6/6 

9. นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษัท 

6/6 

10. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษัท 

6/6 
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หมายเหตุ  

1.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่6/2564 เม่ือวันที ่23 ธันวาคม 2564  พิจารณาแต่งตั้งนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการยุทธศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ทั้งน้ีเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  5  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา

และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําป ี 2564 เม่ือวันที ่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่าย

ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ตามวาระการดํารงตําแหน่ง ตามเกณฑ์ดังน้ี 

หมายเหตุ  

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน นอกจากน้ี บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

สําหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 11 ราย เป็นจํานวนทั ้งสิ ้น 1,155,000บาท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี   

รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2562) 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
สร
รห
าแ
ละ

พิจ
าร
ณ
าค่
าต
อบ
แท
น  

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

คว
าม
เส
ี่ยง

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

รวม 

 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ  120,000 - - 40,000 - 160,000 

2. นายไกร วิมลเฉลา                 60,000 - 15,000 - 160,000 235,000 

3. นางเนาวรัตน ์วิมลเฉลา         60,000 - - - 105,000 165,000 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน ์           - - - - - - 

5. นางโสภา อรุณรัตนา              - - - - - - 

6. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล   - - - - - - 

7. นางเนาวรัตน ์เชื้อรักษ ์           - - - - - - 
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รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2562) 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
สร
รห
าแ
ละ

พิจ
าร
ณ
าค่
าต
อบ
แท
น 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

คว
าม
เส
ี่ยง

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

รวม 

 

8. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข     - - - - - - 

9. นายอุดมศักด์ิ โรจน์วิบูลย์ชัย  90,000 120,000 30,000 - - 240,000 

10. ดร.ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา      75,000 75,000 40,000 - - 190,000 

11. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ        75,000 90,000 - - - 165,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 480,000 285,000 85,000 40,000 265,000 1,155,000 

 

หมายเหตุ   

สําหรับปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารราย นายณัฐพล วิมลเฉลา  และนายวัชรพล วิมลเฉลา  

จํานวนรวม 195,000 บาท  
 

 

ปี 2563  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 11 ราย  เป็นจํานวนทั้งส้ิน 1,695,000บาท   โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี   

รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2563) 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
สร
รห
าแ
ละ
พิจ
าร
ณ
า

ค่า
ตอ
บแ
ทน

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

คว
าม
เส
ี่ยง

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

รวม 

 

1. นายเวทย์ นุชเจริญ  160,000 - - 40,000 - 200,000 

2. นายไกร วิมลเฉลา                 105,000 - 90,000 - 220,000 415,000 

3. นางเนาวรัตน ์วิมลเฉลา         105,000 - - - 165,000 270,000 
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รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2563) 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
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รห
าแ
ละ
พิจ
าร
ณ
า

ค่า
ตอ
บแ
ทน

 

คณ
ะก
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าร
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หา
ร  

คว
าม
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ี่ยง

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

รวม 

 

4. นายจิรณุ กุลชนะรัตน ์           - - - - - - 

5. นางโสภา อรุณรัตนา              - - - - - - 

6. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล   - - - - - - 

7. นางเนาวรัตน ์เชื้อรักษ ์           - - - - - - 

8. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข     - - - - - - 

9. นายอุดมศักด์ิ โรจน์วิบูลย์ชัย 120,000 120,000 90,000 - - 330,000 

10.ดร.ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา      120,000 90,000 120,000 - - 330,000 

11.นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ        90,000 60,000 - - - 105,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 700,000 270,000 300,000 40,000 385,000 1,695,000 

 

สําหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 10 ราย เป็นจํานวนทั ้งสิ ้น 1,460,000บาท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี   
 

รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2564) 
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รวม 

 

1.นายเวทย์ นุชเจริญ 120,000 - - 40,000 - - 160,000 
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รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2564) 
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รวม 

 

2.นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย 90,000 80,000 60,000 - - - 230,000 

3.ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา      90,000 60,000 80,000 - 20,000 - 250,000 

4.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท ์ 90,000 60,000 - - 15,000 - 165,000 

5.นายไกร วิมลเฉลา                 90,000 - 60,000 - 15,000 220,000 385,000 

6.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         90,000 - - - - 180,000 270,000 

7.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์            - - - - - - - 

8.นายณัฐพล วิมลเฉลา - - - - - - - 

9.นางโสภา อรุณรัตนา              - - - - - - - 

10.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข     - - - - - - - 

รวมเป็นทั้งสิ้น 570,000 200,000 200,000 40,000 50,000 400,000 1,460,000 

 

หมายเหตุ    

สําหรับปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริหาร นายวัชรพล วิมลเฉลา จํานวน รวม 180,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

สําหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 9 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 

33,726,400  บาท และค่าตอบแทนอ่ืน จํานวน 921,596 บาท ประกอบด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน

ร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ  

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

ส่วนที' 2.8 หน้า 153 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซ่ึงจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม  และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บริหาร ดังน้ี 

 

 

รายช่ือกรรมการ 
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1.นายเวทย ์นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการอิสระ 

120,000 - - 40,000 - - 120,000 280,000 

2.นายอุดมศักดิ ์โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

บรรษัทภิบาล 

กรรมการอิสระ 

90,000 80,000 60,000 - - - 120,000 350,000 

 

 

 

 

 

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
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รายช่ือกรรมการ 
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3.ดร.ณัฐกิตติ ์ตั้งพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและ 

บรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร ์

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

90,000 60,000 80,000 - 20,000 - 120,000 370,000 

4.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการยุทธศาสตร์ 

กรรมการอิสระ 

90,000 60,000 - - 15,000 - 120,000 285,000 

5.นายไกร วิมลเฉลา                ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและ 

บรรษัทภิบาล 

กรรมการยุทธศาสตร์ 

90,000 - 60,000 - 15,000 220,000 120,000 505,000 

6.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้อํานวยการสายงาน HR 

90,000 - - - - 180,000 - 270,000 

7.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - - - - - - 

 
  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
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รายช่ือกรรมการ 
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8.นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 

- - - - - - - - 

9.นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที่บัญชี 

และการเงิน 

กรรมการ 

- - - - - - - - 

10.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการ 

- - - - - - - - 

 
หมายเหตุ  
 สําหรับปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารรายนายวัชรพล วิมลเฉลา จํานวนรวม  180,000 บาท  เน่ืองด้วยนายวัชรพล  วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท  มีผล

ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2564  ทั้งน้ีขอรับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมไม่รับเป็นเงินเดือน 
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การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แต่บริษัทมีการจัดทํานโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที ่ดีในแต่ละประเด็น โดย
ครอบคลุมเรื่อง การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การดูแลส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยในองค์กร และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

 
นอกจากน้ีบริษัทยังได้ติดตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้กําหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่อง
ดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทําธุรกรรมดังกล่าว 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่อง
ของการป้องกันการนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้  เพื่อให้ครอบคลุมป้องกันและลดความเส่ียง ในคู่มือฯ ทางบริษัทได้มีการจัดทําใน
เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ป ี2562  
 
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  

บริษัทได้กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการนําข้อมูลไปใช้เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสําคัญงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท เช่น งดการซื้อขาย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้
เผยแพร่แล้ว 1 วันทําการ รวมทั้งงดการซ้ือขายในช่วงที่ข้อมูลสําคัญอ่ืนที่กรรมการและผู้บริหารล่วงรู้แต่ข้อมูลน้ันยังไม่เผยแพร่
ต่อผู้ลงทุน 

 
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน โดยได้เปิดเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
www.siamrajathanee.com ภายใต้หัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี > เอกสารการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท 
อีเมลล์ และโทรศัพท์  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและทําหน้าที่กล่ันกรอง
เบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว  ซ่ึงในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีหรือไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว 
 

8.2    รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ 
โดยมีนายอุดมศักดิ ์  โรจน์วิบูลย์ชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ณัฐกิตติ ์ ตั้งพูลสินธนา และนายแพทย์ศุภชัย ปาจริยา
นนท์  เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดจํานวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง การเข้าประชุม / สิทธิในการประชุม 
 

 

1.นายอุดมศักดิ ์โรจน์วิบูลย์ชัย 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 

 

4/4 

 

2.ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา     
 

ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 

4/4 

 

3.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ 
 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการอิสระ 

 

4/4 

 
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติหน้าที่ทีสํ่าคัญ 
1.  การสอบทานงบการเงิน   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีรวมถึงรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และให้ความเห็นในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีและการเงิน ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ 
2.  การสอบทานรายการระหว่างกัน   สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
3.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สํานักงาน 
อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจําปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชี ได้มีโอกาสหารือเก่ียวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นสําคัญได้อย่างทันท่วงที 
4.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และ
ดําเนินการตรวจสอบตามการระบุความเส่ียงที่มี ในปี 2564 
5.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน   สอบทานการควบคุมภายในเพื่อลดความผิดพลาดหรือความเสียหายของ
ทรัพย์สินหรือข้อมูลทีสํ่าคัญ ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ด ี
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6.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าและลูกค้า 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ว่าการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกําหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดําเนินงานในปี 2564 ตามขอบเขตอํานาจหน้าที ่ความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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8.3    สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 
 

รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหน่ง 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
บรรษัทภิบาล 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
อิสระ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

1.นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 

- 2/2 - - 1/1 

2.นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ 

4/4 - - - 1/1 

3.ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา     ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4/4 - - 1/1 1/1 

4.นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการอิสระ 

- - - 1/1 -/1 
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รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหน่ง 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
บรรษัทภิบาล 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
อิสระ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

5.นายไกร วิมลเฉลา                กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
กรรมการยุทธศาสตร์ 
กรรมการบริษัท 

4/4 - 12/12 1/1 - 

6.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา         รองประธานกรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการสายงาน HR 

กรรมการบริษัท 

- - 12/12 - - 

7.นายจิรณุ กุลชนะรัตน์           ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษัท 

- 2/2 12/12 - - 

8.นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 

- - 12/12 - - 

9.นางโสภา อรุณรัตนา             ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
กรรมการ 
 

- - 12/12 - - 
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รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหน่ง 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
บรรษัทภิบาล 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

คณะกรรมการ 
อิสระ 

 

(การเข้าประชุม/ 
สิทธิในการประชุม) 

 

10.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข  กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษัท 

- - 12/12 - - 

11.นายวัชรพล วิมลเฉลา1 รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 
กรรมการบริหาร 

  12/12   

 

หมายเหตุ   
1. นายวัชรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร  รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม ไม่รับเงินเดือน 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่6/2564 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้งดังน้ี 

- นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
- นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากูล ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ – Investment & Project 

ทั้งน้ีให้มีผลตั้งแต่วันที ่4 มกราคม 2565 

,
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การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
-  คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 4 ครั้ง ทําหน้าที่ 
ด้านพิจารณาสรรหาบุคคล  พิจารณาการสรรหาบุคคล เพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและ
กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคํานึงถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ประวัติการทํางาน ภาวะความเป็นผู้นํา  มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ  

พิจารณาปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และให้เกิดความชัดเจน คล่องตัวในการ
บริหารงาน ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเก่า ตามมติพิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาล ครั้งที ่3/2564 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และมีมติพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2564 เม่ือวันที่ 
11 สิงหาคม 2564 

พิจารณาทบทวนนโยบายการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)  เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กร
ที่กําลังเติบโตในอนาคต ตามมติพิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 
3/2564 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
 
ด้านการกําหนดค่าตอบแทน  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียง
พอที่จะสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย  นอกจากกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2564 ยังได้ร่วมพิจารณาผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดับสูง และของพนักงาน ใน
ภาพรวม ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานได้รับค่าตอบแทนโบนัส เฉล่ีย 3.04 เท่าต่อคน และในการปรับอัตราเงินเดือนเฉล่ียร้อยละ 
5.3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมากกว่าในปี 2563  ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของ
รายบุคคลร่วมด้วย(Key Performance Indicator) 
 
ด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญ ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการ
บริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้และเพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันในการดําเนินงานของบริษัท
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งหมด  จํานวน 2 ครั้ง ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย 
สนับสนุน ผลักดันการบริหารจัดการความเส่ียงและความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง
ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติการ(Operation) การเงิน (Financial) ความน่าเช่ือถือ (Reputation) และ
ช่ือเสียงของบริษัท   โดยมีสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติดังน้ี 
ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัทฯ  ได้พิจารณาปรับแผน
ด้านการตลาด และปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 
ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในสถานการณ์โรคระบาด 
โดยให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและผู้เก่ียวข้อง มีการซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง
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ธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับปฏิบัติงานที่บ้าน  ประกาศใช้นโยบายและแผนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการส่ือสารกับพนักงาน
และผู้เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ด้านการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท  ดังน้ัน ในการที่บริษัท
จะนําเงินไปลงทุนในเรื่องใด ๆ  ก็ตาม จะต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์และวิธีการในการป้องกันความเส่ียงก่อนที่จะมีการลงทุน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี/ยง มีความมุ่งมั/นที/จะให้มีการกํากับดูแลและการบริหารความเสี/ยงใน

ระดับที/เหมาะสม โดยจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้มั/นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

รายงานการเปลี/ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที' ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที'อยู่กินด้วยกันฉันสามี

ภริยา และบุตรที'ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ'งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั Uงหมดของนิติบุคคล  ภายใน 30 วัน  ตั Uงแต่ได้รับการแต่งตั Uงเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั Uงที'มีการ
เปลี'ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการ   

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

จํานวนที่ถือ (หุ้น) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

 

จํานวนที่ถือ (หุ้น) 
ณ 27 สิงหาคม 2564 

 

เพ่ิม (ลด)  (หุ้น) 

 

กรรมการบริษัท    
1.นายเวทย ์ นุชเจริญ 250,000 300,000 50,000 
2.นายอุดมศักดิ ์โรจน์วิบูลชัย 300,000 360,000 60,000 
3.ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา 500,000 600,000 100,000 
4.นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์ - - - 
5.นายไกร  วิมลเฉลา 33,450,000 40,140,000 6,690,000 
6.นางเนาวรัตน์  วิมลเฉลา 8,913,000 10,695,600 1,782,600 
7.นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์ 2,648,600 12,058,320 9,409,720 
8.นายณัฐพล วิมลเฉลา 8,363,000 10,035,600 1,672,600 
9.นางโสภา  อรุณรัตนา 1,000,000 3,600,000 2,600,000 
10.นางสาวกัณธิมา  แจ้งวันสุข 1,000,000 1,000,000 - 

 

ผู้บริหาร    
1.นายวัชรพล  วิมลเฉลา - 10,034,400 - 
2.นางสาวเอษรา วิมลเฉลา - 84,000 - 
3.นายชินภัทร  จาดเจริญ 300,000 290,000 (10,000) 
4.นายณัฐนนท ์กฤษณรุ่งเรือง - 1,000 - 
5.นางสุจิตา ดิษฐปาน 50,000 60,000 10,000 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด
จํานวน 5 ท่าน (และ/หรือกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว  สรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2)  วงจรรายได้ 
3) การบริหารด้านบัญชี 
4)  การบริหารด้านการเงิน 
5)  การควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใชโ้ดยมิ
ชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 
สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
แต่อย่างใด 
การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทําหน้าที ่สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล 
ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามผลการตรวจทานระบบ
ควบคุมภายใน และรับทราบผลจากการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

และเพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล 
จํากัด (“ไอวีแอล”) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ และทําหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กร 
และระดับกิจกรรมซ่ึงครอบคลุมกระบวนการหลักทางธุรกิจ และระบบควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที ่ 4/2564  เม่ือวันที ่10 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ 
วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ 
วีแอล จํากัด  ได้มอบหมายให้  นางสาววัลด ี สีบุญเรือง ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้
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ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ทั้งน้ีรายละเอียดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการ
อบรมต่าง ๆ ของผู้รับผิดชอบหลักและทีมงาน ของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ได้ระบุในเอกสารแนบ 3 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากัด (“ไอวีแอล”)   แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าที'ดังกล่าว เนื'องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้าน
การตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลานาน 
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รายการระหว่างกัน 
ก.รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง    
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี ปี 2562 – ปี 
2564 
บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังน้ี   
 

บริษัท วิมลเฉลา จํากัด  (“VMC”) 
ความสัมพันธ์กับ SO 
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา 
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ลําดับแรก คือ   
1.นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของ VMC ณ วันที่ 29 เมษายน 2563  
2.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา  ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของ VMC ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 

ลักษณะรายการ 
มูลค่า(บาท) 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
2562 
- เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทได้มีการทําสัญญาเช่า
และสัญญาบริการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั ้งแต่วันที ่ 1 
มกราคม ถึงวันที ่ 30 มิถุนายน 2562 พื้นที่เช่ารวม 571.43 
ตารางเมตร ที่ค่าเช่าและค่าบริการรวม 81,854.05 บาทต่อ
เดือน หรือ 327.78 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
- เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการแก้ไขสัญญาเช่า โดย
มีระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
วันที ่ 31 ธันวาคม 2562  โดยปรับลดพื ้นที ่เช่าคงเหลือ 
390.56 ตรม. ที่ค่าเช่า 16,740.85 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ไม่มี
ค่าบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
2563 
- เมื่อวันที ่  1 มกราคม 2563 บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่า 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม ถึงวันที ่ 31 
ธันวาคม 2563 พื้นที่เช่ารวม 428.89 ตารางเมตร ที่ค่าเช่า 
20,543.85 บาทต่อเดือน หรือ 47.90 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่า(บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทได้มีการทําบันทึกแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่สํานักงาน รวมถึงทําสัญญาบริการ 
โดยมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2563 – 31 
ธันวาคม 2563 โดยเพิ่มพื้นที่เช่ารวมเป็น 1,450.47 ตรม. 
ที่ค่าเช่าและค่าบริการรวม 391,236.45 บาทต่อเดือน หรือ 
269.73 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น ในเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน 2563 ทางบริษัทจึงมีการทยอย
ยกเลิกพื ้นที ่เช่าสํานักงาน คงเหลือเพียงการเช่าพื ้นที่ใน
ส่วนสโตร์ ที่ค่าเช่า 19,460.85 บาทต่อเดือน หรือ 46.58 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  
- เมื ่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2563 ได้ยกเลิกการเช่าพ ื ้นท ี ่ ใน
ส่วนสโตร์(บางส่วน) คงเหลือพื้นที่การเช่าเพียง 74.45 ตาราง
เมตร ค่าเช่า 7,445 บาท หรือ 100 บาท ต่อ ตารางเมตร  
และส้ินสุดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

   

     - ค่าเช่าสํานักงาน 222,168.50 325,135 - 
     - ค่าบริการ 48,834.90 428,329 - 
     - ค่าเช่าค้างจ่าย 16,740.85 7,445 - 
     - ค่าบริการค้างจ่าย - - - 
รายการค่าบริการตัดต้นไม้ 
บริษัทให้บริการรับจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณลานจอด
รถ (ด้านใน) รวมถึงนําเศษขยะ กิ่งไม้ ต้นไม้ทิ้งนอกพื้นที่ 
ให้แก่บริษัท วิมลเฉลา จํากัด 

   

     - รายได้ค่าบริการ 6,500 - - 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          บริษัทเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนเพื่อใช้เป็นสโตร์และเป็นที่สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานบันทึกข้อมูล 
(Data Solution) ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทยังคงเช่าสํานักงานและสโตร์ แต่มีการปรับลดพื้นที่เช่า และมีการคิด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งหมดใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน อาท ิอาคารวิปเทล 
และอาคารบุษยมาส ทาวเวอร ์อยู่ระหว่าง 300-350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท
คงเหลือการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสโตร์ และมีการยกเลิกสัญญาบริการกับทางบริษัท วิมลเฉลา จํากัด และมีการคิดค่าเช่า
ใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าโกดัง/สโตร์ในบริเวณใกล้เคียง ที่อัตรา 53.33 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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          เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว และเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว บริษัทได้กําหนดมาตรการปรับแผนการทํางาน โดยในส่วนของพนักงานที่มาทํางานที่สํานักงาน 
บริษัทมีการเปล่ียนแผนที่น่ังให้กระจายตัวกันออกไป โดยในเดือนเมษายน 2563 บริษัทมีการเช่าในส่วนพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยมี
การเช่าพื้นที่ในส่วนสํานักงานเพิ่มเติม ซ่ึงอัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมยังเป็นอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของ
พื้นที่เช่าสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายได้จากการให้บริการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จํากัด  
ความสัมพันธ์ กับ SO 
- บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จํากัด ประกอบธุรกิจห้องพักให้เช่า ห้องอาหารและเครื่องดื่ม 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ นางโสภา อรุณรัตนา  
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ลําดับแรก คือ    

1. นายไกร วิมลเฉลา            
   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.3796 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
2. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา     
   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.6198 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562  

- มีกรรมการและผู้บริหารของ SO ถือหุ้นใน RSP 
1. นายจิรณุ กุลชนะรัตน์   
   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
2. นางโสภา อรุณรัตนา   
   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียนของ RSP ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายการรายจ่ายค่าค่าห้องพัก  
บริษัทมีการส่งพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานตามไซต์งานลกูค้า 
เพ ื ่อสร ้างความสัมพันธ์อ ันด ีก ับลูกค ้า รวมถึงการเข้า
ตรวจสอบทรัพย์สิน และการเข้าเสนองานแก่ลูกค้ารายใหม่ 

   

     - รายจ่ายค่าห้องพัก 16,443.46 5,350 - 
     - เจ้าหน้ีการค้า 2,900.00 - - 
รายการค่าบริการตัดต้นไม้ 
บริษัทให้บริการรับจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่ ให้แก่บริษัท 
ระยองสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 

   

     - รายได้ค่าบริการ 40,000.00 - - 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 
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ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บ
ค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Master Price List)  ของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอ่ืน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายได้จากการให้บริการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซลัแตนท์ จํากัด 
ความสัมพันธ์กับ SO 
- บริษัท เอ็น-เทคโนโลย ีคอนซัลแตนท์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับกําจัดกากอุตสาหกรรม 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไกร วิมลเฉลา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา  
- นายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวัชรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท และนายณัฐพล วิมลเฉลา ดํารง
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่ 13 
มกราคม 2564 และผู้อํานวยการสายงาน Outsource 2  เม่ือวันที ่1 มีนาคม 2564 

- นายณัฐพล วิมลเฉลา และนายวัชรพล วิมลเฉลา เป็นกรรมการของบริษัท เอ็น-เทคโนโลย ีคอนซัลแตนท ์จํากัด 
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5 ลําดับแรก คือ   

1.นายไกร วิมลเฉลา           ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.7 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
2.นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.8 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
3.นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
4.นายพชรพล วิมลเฉลา      ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  

      5.นายวัชรพล วิมลเฉลา       ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ ETC ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่า(บาท) 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายได้ค่าเช่าและบริการสํานักงาน 
เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทได้มีการเข้าทําให้สัญญา
เช่าและสัญญาบริการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั ้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พื้นที่เช่ารวม 
229.50 ตรม. ค่าเช่าและค่าบริการรวม 71,145 บาทต่อ
เดือน หรือ 310 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

   

     - รายได-้ ค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 568,962.50 1,140,455.00 1,079,547.50 
     - เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 223,892.82 213,435.00 213,435.00 
     - ลูกหน้ีการค้า 19,509.00 18,155.00 18,979.13 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่า(บาท) 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 
ในระหว่างป ี2564 บริษัทได้ให้บริการงานบริการข้อมูล เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั ้งแต่วันที ่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่ 3 
ตุลาคม 2565  

 
 

  

     - รายได-้ ค่าบริการจัดหาบุคลากร - - 12,325.00 
 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          เน่ืองจากพื้นที่ในสํานักงานใหญ่มีปริมาณที่น่ังเพียงพอและพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวทางบริษัทยังไม่มีความจําเป็นต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลาให้เช่า ดังน้ัน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทจึงได้ให้เช่าและมีการ
เรียกเก็บอัตราค่าเช่า และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน อาทิ 
อาคารวิปเทล และอาคารบุษยมาส ทาวเวอร ์อยู่ระหว่าง 300-350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติและมีเง่ือนไขที่เหมาะสม 

 
บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธ์กับ SO 
ประกอบธุรกิจ  
1) ก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  2) ธุรกิจพลกังานทางเลือก 3) ธุรกิจระบบปัfมอุตสาหกรรม 
 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายได้บริการ-จัดอบรม/บรรจุพนักงาน 
บริษัทได้ให้บริการจัดอบรม/บรรจุพนักงานในการบริการ
ทดสอบขับรถแก่  สยามราช จํากัด (มหาชน) 

   

     - รายได้บริการ-จัดอบรม/บรรจุพนักงาน 10,500.00 - - 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 
รายได้ค่าเช่า 
บริษัทเข้าทําสัญญาและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ กับบริษัท 
สยามราช จํากัด (มหาชน)   

   

     - รายได้ค่าบริการ 20,000 - - 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 
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ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
           รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บ
ค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Master Price List)  ของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอ่ืน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท 

 

บริษัท บิทคับ ออนไลน ์จํากัด 
ความสัมพันธ์กับ SO 
- นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ซ่ึงดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 0.70 ของทุน
จดทะเบียนของ BTCO ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ราย คือ  
1. นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 

1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
2. นายพชรพล วิมลเฉลา ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 

1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
3. นายวัชรพล วิมลเฉลา  ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่านบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 

1.78 ของทุนจดทะเบียนของ BTCO ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายการรายได้ค่าบริการ 
2562 
- ในระหว่างป ี2562 บริษัทได้ให้บริการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแก่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ 
จํากัด  

2563 
- ในระหว่างป ี2564 บริษัทได้ให้บริการพนักงานบันทึก
ข้อมูล แก่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด  

- ในระหว่างป ี2564 บริษัทได้ให้บริการพนักงาน Call 
center แก่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด  

   

     - รายได้ค่าบริการ 933,075.51 - 13,985,980.00 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 
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ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บ
ค่าบริการอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Master Price List)  ของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอ่ืน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท  

 

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธ์กับ SO 
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายเวทย ์นุชเจริญ โดยนายเวทย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท สหการประมูล จํากัด 
(มหาชน) เม่ือวันที่  2 มีนาคม 2563 

ลักษณะรายการ 
มูลค่า(บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายการรายได้จากการจําหน่ายรถ  
บริษัทมีการส่งรถยนต์เข้าประมูลที่บริษัท สหการประมูล 
จํากัด (มหาชน) และได้รับเงินค่าจําหน่ายรถซึ่งเป็นราคา
จําหน่ายรถผ่านการประมูลจากบริษัท สหการประมูล จํากัด 
(มหาชน) ในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 ที่กรรมการ
ของบริษัทท่านหนึ่งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารใน
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)  

   

     - รายได้การจําหน่ายรถ - 2,468,000 9,527,579.93 
     - ลูกหน้ีการค้า - - - 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยหลังจากหมด
สัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทจะพิจารณาสภาพของรถเช่า หากรถเช่ามีอายุใช้งานค่อนข้างนาน บริษัทจะพิจารณา
จําหน่ายรถดังกล่าวออกไป โดยดําเนินการผ่านวิธีการประมูล ผ่านบริษัทประมูลต่างๆ ซึ่งเป็นราคาประมูล  ผ่านการ
ประมูลจากบริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
           คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท 
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บุคคล นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา 
ความสัมพันธ์กับ SO 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายการคํ้าประกัน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2563 นายไกร 
วิมลเฉลา และ/หร ือ นางเนาวร ัตน์ วิมลเฉลา ซึ ่งเป็น 
กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้คํ้าประกันวงเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ เงินกู้
เบิกเกินบัญชี ตั ๋วสัญญาใช้เงิน และหนังสือค ํ ้าประกัน 
จํานวนรวม 1,853.70 ล้านบาท และ  1,718.60 ล้านบาท 
การกู้ยืมดังกล่าว ดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ
คํ้าประกันจากบริษัท แต่อย่างใด 
นอกจากน้ี ในเง่ือนไขวงเงินกู้ยืม 1 แห่งได้ขอให้จํานองที่ดิน
และสิทธิในการถอนเงินจากบัญชีของนายไกร วิมลเฉลา 
และ/ หรือเนาวรัตน์ วิมลเฉลา เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืม 
หมายเหตุ  - ณ เดือนมีนาคม 2564  ไม่มีภาระคํ้าประกัน
ดังกล่าวแล้ว กับทุกสถาบันการเงิน 

ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน - 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้คํ้า
ประกันวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในประเทศ รวมถึงจํานําสิทธิเงินฝากธนาคาร รวม 200 ล้านบาท และนําโฉนดที่ดิน
ดังต่อไปน้ีเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืม 
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 23558 เลขที่ 6351 และเลขที่ 6352 ตําบลมาบตาพุด (ห้วยโป่ง) ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 7 และ 548 ตําบลทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี  
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 16173 ตําบลบางนา อ.พระโขนง จ. กรุงเทพฯ 
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 24752 เลขที่ 24753 ตําบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการที่ธนาคารพาณิชย์มีเง่ือนไขให้
กรรมการบริษัทคํ้าประกันวงเงิน รวมถึงนําทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการมาเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันวงเงินถือเป็นเง่ือนไข
ปกติของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงบริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการที ่นายไกร วิมลเฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา คํ้า
ประกันและนําหลักทรัพย์มาคํ้าประกันวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          ส่วนของการคํ้าประกันต่อสถาบันการเงินนั้น บริษัทได้ขออนุมัติการปลดภาระการคํ้าประกันของนายไกร วิมล
เฉลา และ/หรือนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  โดยสถาบันการเงินดังกล่าวได้ให้จดหมายระบุการปลด
การคํ้าประกันส่วนตัวของกรรมการและผู้ถือหุ้น เม่ือบริษัทได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชน แต่ในส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่นํามาเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือน้ัน ยังไม่ได้รับการปลดภาระคํ้าประกันจากทางสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
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ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนในการนําทรัพย์สินมาคํ้าประกันใด ๆ จากทางบริษัทสําหรับวงเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

 

บุคคล นายเกียรติ วิมลเฉลา 
ความสัมพันธ์กับ SO 
- ไม่ได้ถือหุ้นใน SO และไม่ได้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ใน SO 
- น้องชาย นายไกร วิมลเฉลา 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

การจดทะเบียนสาขา 
เนื ่องจากบริษัทให้บริการจัดเก็บขยะและงานดูแลสวน 
ให้แก่ลูกค้ารายการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีรถ
บริการขนขยะ โดยต้องขนขยะจากการท่าเรือไปสถานที่ทิ้ง
บริเวณอ่อนนุช ซ่ึงเป็นสถานที่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ขออนุญาตให้บริษัทนําขยะไปทิ้ง โดยกฎหมายมีการ
กําหนดว่ารถที่สามารถไปทิ้งขยะในที่ดังกล่าว ต้องมีป้าย
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ทางบริษัทจึงใช้ที่ตั้งสาขา
ดังกล่าวเลขที่ 35 ซอยสมานฉันท์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่เพื่อ
ดําเนินการให้รถที่ให้การบริการกับท่าเรือมีป้ายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 

โดยนายเกียรต ิ วิมลเฉลามีหนังสือลงวันที ่ 1 มีนาคม 2553 
ยินยอมให้บริษัท สยามราชธานี จํากัด ใช้ที่อยู่ข้างต้นในการ
จดทะเบียนเป็นสํานักงานสาขาของบริษัท สยามราชธานี 
จํากัด โดยไม่มีค่าตอบแทน รวมถึงผู้เช่าลงนามในหนังสือแก่
ผู้ให้เช่า (นายเกียรติ วิมลเฉลา) รับทราบและยินยอมให้ 
บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ใช้ที่อยู่ดังกล่าวใน
การจดทะเบียนเป็นสํานักงานสาขาของบริษัท สยามราช
ธานี จํากัด (มหาชน) อีกทั้ง นายเกียรติ มีหนังสือลงวันที่ 8 
กรกฎาคม2562 ให้บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
สามารถใช้ที่ดังกล่าวเป็นสาขาได้อีกเป็นเวลา 15 ปี นับแต่
วันที ่ 8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยไม่คิดค่าตอบแทน 
และหากมีผู้เช่ารายใหม่ดําเนินการเช่าที่อยู่ดังกล่าวกับนาย
เกียรติ วิมลเฉลา นายเกียรติ วิมลเฉลาในฐานะเจ้าของที่ตั้ง
ดังกล่าวจะแจ้งให้แก่ผู้เช่ารายใหม่รับทราบและยินยอม ให้
บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ใช้ที่อยู่ดังกล่าวใน
การจดทะเบียนเป็นสํานักงานสาขาของบริษัท สยามราช
ธานี จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทได้ดําเนินการติด
ป้ายชื่อบริษัทที่หน้าบ้านเลขที่ดังกล่าว เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ทราบว่าเป็นที่ตั้งสาขาของบริษัท  
 

ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน - 
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ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

 

เนื่องด้วยปริมาณรถที่มากขึ้น ทําให้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2563  นายเกียรติ วิมลเฉลา มีหนังสือยินยอมให้บริษัทใช้
พื้นที่ในการจอดรถเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2568 โดยไม่มี
ค่าตอบแทน 

   

 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท 

 

 

บุคคล ดร. ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา 
ความสัมพันธ์ กับ SO 
- ถือหุ้น จํานวน 550,000 หุ้น  (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564) 
- ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์/ 
กรรมการตรวจสอบ 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ การประปานครหลวง 

ลักษณะรายการ มูลค่า(บาท) 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

รายได้ค่าบริการ 
บริษัทให้บริการพนักงานขับรถ 1 ท่าน  
แก่ดร. ณัฐกิตติ ์ตั้งพูลสินธนา  

- 123,439.37   - 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
          รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเป็น ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท 
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ข. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

ในปี 2564 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทํารายการระหว่างกันของ
บริษัท ที่เกิดขึ้น มีความจําเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ อาท ิรายการค่าเช่าและค่าบริการ กับบริษัท วิมลเฉลา 
จํากัด และรายการให้บริการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท  ซ่ึงล้วนเป็นการทํารายการที่มีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม ไม่ทําให้บริษัท เสียประโยชน์แต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที ่11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที ่เกี ่ยวโยงกัน ซึ ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  อาท ิผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจ
ควบคุม ผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็น
ต้น โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเง่ือนไขของการเข้าทํารายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคัญ รวมทั้งได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ทั้งนี้ เมื่อมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ทั้งน้ี ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทํารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออก
เสียงในการอนุมัติรายการดงักล่าวได ้

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นใน
การทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ัน ๆ  

ท้ังน้ีการทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป และการทํารายการทางการค้าท่ีไม่
เป็นเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังน้ี 

การทํารายการการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป 

การทํารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื ่อนไขทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กําหนดกรอบการทํา
รายการดังกล่าว ซ่ึงได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได้โดยทํา
ธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัท กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทาง
การค้า ซ่ึงบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขที่เป็น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขทางการค้าดังต่อไปน้ี 
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1. ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
2. ราคาและเง่ือนไขที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัท ให้กับบุคคล

ทั่วไป 

ทั้งน้ี เม่ือมีการทําธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm’s Length Basis ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของ
บริษัท จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้วจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบรายการในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทจะร่วมกันดําเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

การทํารายการทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าท่ัวไปหรือการทําธุรกรรมอื่น ๆ 

การทํารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าทั่วไปหรือการทําธุรกรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทํารายการตลอดจน
ความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขในการเข้าทํารายการน้ัน ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือ
ราคาตลาดก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับประกาศคําส่ังหรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที ่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํา
รายการระหว่างกันดังกล่าว 

ทั้งน้ี บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

ค. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต  

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทอาจจะยังคงมีการทํารายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันได้ดังน้ี 

1) รายการธุรกิจปกต:ิ ได้แก่ รายการให้บริการบริหารจัดการ และบริการดูแลภูมิทัศน์ และรายการบริการรถยนต์
ให้เช่า เนื ่องจากรายการประเภทนี ้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื ่อนไขทางการค้าที่
เหมาะสม ดังน้ัน บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทน้ีจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
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2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ: รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นตามความจําเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ดังน้ัน บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทน้ีจะยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง  

3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ รายการเช่าอาคารและบริการ เนื่องจากรายการประเภทน้ี
เกิดขึ้นตามความจําเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ดังน้ัน บริษัท
คาดว่าในอนาคตรายการประเภทน้ีจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

4) รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: 
4.1)  รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทน้ีขึ้นอีก 

4.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทน้ีขึ้นอีก 

โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต จะมีการกําหนดนโยบายการคิด
ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้
ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส   

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี 
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3. งบการเงิน   
( แนบงบการเงินประจําป ีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ) 
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ส่วนท่ี 3  งบการเงิน (แนบงบการเงินประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําปี 2564  ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543  และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินกของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report  ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป  โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
ในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท  ได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันในได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไว้ ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ  และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

 
ในการน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ได้ทํา

หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report  ฉบับน้ีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า  ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
แสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

  

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

( นายณัฐพล  วิมลเฉลา ) ( นายเวทย์   นุชเจริญ ) 

ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร ประธานกรรมการบริษัท 
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                                                รายช่ือผู้บริหาร 
                                  ณ.วันที ่31 ธันวาคม 2564 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                
บริษัท  ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จํากัด I               
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)  I              
บริษัท เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)  I              
บริษัท คาแรคเตอร ์ช้อป แอนด์  คาเฟ ่จํากัด   I             
การประปานครหลวง   I             
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน)   XI             
บริษัท ไรส์ อินโนเวช่ัน ฮับ จํากัด    I            
บริษัท ไรส์ แอคเซล จํากัด    I            
บริษัท อะเฮด เอเชีย จํากัด    I            
บริษัท เอฟเว่อร ์เทคโนโลย ีจํากัด    I            
บริษัท คิดด ีโฮลดิ้ง จํากัด    I            
บริษัท เน็กซ์ เอดูเคช่ัน จํากัด    I            
บริษัท คอมเมอร์ซ่ี เอเชีย จํากัด    I            
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                                                รายช่ือผู้บริหาร 
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รายช่ือบริษัท* 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                
บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จํากัด    I            
บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด     I, XI I          
บริษัท โอ พ ีพี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จํากัด     I I  I        
บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จํากัด     I, XI I  I        
บริษัท เอ็น-เทคโนโลย ีคอนซัลแตนท์ จํากัด     I, XI I  I        
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค ์จํากัด     I           
บริษัท วิมลเฉลา จํากัด      I           
บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จํากัด     I, XI I I  I       
บริษัท โรงแรมระยองซิตี ้จํากัด*     I I   I       
บริษัท เจ สาม เค จํากัด       I         
บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด        I        
บริษัท ดีพวิช่ัน เอ็มแอลโอเอส จํากัด        I        
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หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร   I – กรรมการบริษัท                     

 S – กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม V  – กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน X – กรรมการอิสระ 

 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – กรรมการบริหารความเสีNยง  XI -ผู้บริหาร 

 III – กรรมการตรวจสอบ      XII –อืNน อาทิ ทีNปรึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท สยามราชธานี จาํกัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 
ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท สยามราชธานี จาํกัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ให้เป็น
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา บริษัท ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาววัลดี  
สีบุญเรือง 
Audit Partner  

55 - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 3829 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP)  

- หลักสูตร Audit Committee 
Program (DCP) 

ไม่มี ไม่มี 2537 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด Audit Partner บริหารงาน สอบทานและ
ควบคุมงาน 

2533 - 2537 บร ิษ ัท  แมนดอมคอร ์ปอเรชั่ น 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน 

2529 – 2533  บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด 

Senior assistance 
auditor 

ควบคุมและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี 

นางสาวอังคณา  
ไทยจรัสเสถียร 
Audit Partner 

43 - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สาขาบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียน
เลขที่ 9346 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด Audit Partner สอบทานงานและควบคุม
ตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบ
ภายใน 

2551 - 2555 บร ิษ ัท  ท ี .กร ุงไทยอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 

ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน 

2546 - 2551 บริษัท ไทยไทโย จํากัด ผู้จัดการแผนกบัญชี ดูแลงานด้านบัญชี 

2545 - 2546 บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด 
จํากัด 

ผู้จัดการส่วนสํานักงาน ดูแลงานด้านบัญชี และงานด้าน
สํานักงาน 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

 เอกสารแนบ 3 หน้า 255 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา บริษัท ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2542 – 2544 บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด Senior assistance 
auditor 

ควบคุมงานและปฏิบัติงานงาน
ตรวจสอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท สยามราชธานี จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา

ทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

รายละเอียดทรัพย์สินที2ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที6  31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ที6บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื6อมราคาสะสมเท่ากับ  
184.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดังนี Q 

 

รายการ 
 

ลักษณะกรรมสิทธิ 
 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพัน 

 

1.  ที่ดินและส่วนปรับปรุง กรรมสิทธิของบริษัท 84.70 

 

ทรัพย์สินคํ้าประกันสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินบางส่วน /1 

2.  อาคารและส่วนปรับปรุง กรรมสิทธิของบริษัท 85.48 

 

ทรัพย์สินคํ้าประกันสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินบางส่วน  /1 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ กรรมสิทธิของบริษัท 0.97  

4.  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน กรรมสิทธิของบริษัท 9.26  

5.  ยานพาหนะ กรรมสิทธิของบริษัท 3.89  

6.  สินทรัพย์ระหว่างตดิตั้งและก่อสร้าง กรรมสิทธิของบริษัท -  

Total 184.30  

 

หมายเหต ุ:   

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จัดทําประกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน(สํานักงาน) โดยวงเงิน
เอาประกันเท่ากับ 144.56 ล้านบาท และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยวงเงินเอาประกันเท่ากับ 5.00 ล้านบาท 
/1  ที่ดินและส่วนปรับปรุง และอาคารและส่วนปรับปรุง บางส่วนติดภาระจํานองเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

ทั้งหมด 2 แห่ง โดยวงเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งที่หน่ึง เท่ากับ 323.00 ล้านบาท คํ้าประกันด้วยที่ดินและส่วนปรบัปรุง 
และอาคารและส่วนปรับปรุง มูลค่ารวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 123.48 ล้านบาท และวงเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่ง

ที่สอง เท่ากับ 215.00 ล้านบาท คํ้าประกันด้วยที่ดินและส่วนปรับปรุง มูลค่า ณ  31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 30.80 ล้านบาท 

 

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนของบริษัท ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2564   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมสะสมเท่ากับ 4.00 ล้านบาท  
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รายละเอียดสินทรัพย์เพื่อให้เช่า 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่าของบริษัท คือ ยานพาหนะเพื่อให้เช่า โดยการให้เช่ามีทั้งรูปแบบการเช่าระยะส้ัน และระยะยาว ทั้งน้ี ณ 

วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์เพื่อให้เช่า มีมูลค่าตามสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากับ 670.91 ล้านบาท  

สําหรับยานพาหนะเพื่อให้เช่า บริษัทมีการทําประกันภัยยานพาหนะดังกล่าวกับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง อาทิเช่น บมจ.

ประกันคุ้มภัย บมจ.ทิพยประกันภัย และบมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นต้น  

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท คือ ห้องชุดบนชั้น 11 อาคารชุด คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และ อาคาร 2 

บริษัทสยามราชธานี จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ  13.95 ล้านบาท 

โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว ปัจจุบันติดภาระคํ้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 

เพื่อป้องกันความเส่ียงต่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร 

โดยมีวงเงินประกันเท่ากับ 38.95 ล้านบาท 

สัญญาสาํคัญท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญดังน้ี 
1. สัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร และธุรกิจให้เช่าและบริการ 
* สัญญาบริหารจัดการ  

สัญญาบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะส้ัน (2) สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับ
รถระยะยาว (3) สัญญาบริหารจัดการ Valet Parking โดยแต่ละสัญญามีรูปแบบสัญญาที่สําคัญ ดังน้ี 

 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะส้ัน 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 

 

ขอบเขตการให้บริการ  ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้บริการขับรถยนต์ให้กับผู้บริหารของผู้ใช้บริการ และ/หรือขับ
รถยนต์ให้กับผู้ใช้บริการ 

 

การชําระค่าบริการ  ชําระเป็นรายเดือน 

 

ระยะเวลาให้บริการ : ตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 
 

เงื่อนไขที่สําคัญ : บริษัทตกลงให้บริการพนักงานขับรถระยะส้ันแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือขับรถผู้บริหาร หรือเพ่ือปฏิบัติงานขับรถ

ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

เงื่อนไขที่สําคัญของการให้บริการ 

- บร ิษ ัทตกลงให ้บร ิการพน ักงานข ับรถระยะส ั ้นแก ่ผ ู ้ ใช ้บร ิการ  ตามว ันและเวลาที่ 

ตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการ 

- กรณี ผู้ใช้บริการให้พนักงานของบริษัทขับรถนอกเหนือจากวัน และเวลาที่เป็นการปฏิบัติงานปกติ 

ผู้ใช้บริการยินยอมจ่ายชําระค่าล่วงเวลาตามที่ตกลงตามเงื่อนไขของสัญญา 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 
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สัญญา 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะส้ัน 
นักงานขับรถระยะสั้น 

เงื่อนไขที่สําคัญ : บริษัทตกลงให้บริการพนักงานขับรถระยะส้ันแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือขับรถผู้บริหาร หรือเพ่ือปฏิบัติงานขับรถ

ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
เงื่อนไขที่สําคัญของการให้บริการ 

- บริษัทตกลงให้บริการพนักงานขับรถระยะส้ันแก่ผู้ใช้บริการ ตามวันและเวลาที่ตกลงตามเงื่อนไข
การให้บริการ 

- กรณี ผู้ใช้บริการให้พนักงานของบริษัทขับรถนอกเหนือจากวัน และเวลาที่เป็นการปฏิบัติงานปกติ 
ผู้ใช้บริการยินยอมจ่ายชําระค่าล่วงเวลาตามที่ตกลงตามเงื่อนไขของสัญญา 

- กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พักของ
พนักงานของบริษัท 

- บริษัทตกลงจัดทําประกันภัยตัวบุคคล โดยมีวงเงินความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อรถยนต์ 

และต่อบุคคลภายนอก  

 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะยาว 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 

 

ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้บริการขับรถยนต์ให้กับผู้บริหารของผู้ใช้บริการ และ/หรือขับ
รถยนต์ให้กับผู้ใช้บริการ 

 

การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต ่1 ปี – 5 ปี 

หลักประกัน : หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินตามอัตราส่วนที่ระบุในสัญญา และผู้ใช้บริการจะคืนหลักประกันเมื่อ

สัญญาแล้วเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 

- ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามจํานวนที่ระบุในสัญญา และต้อง

สํารองเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่ว่าจ้างไม่มีข้อขัดข้อง หรือเสียหาย 

- ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญา 

- ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายโดยตรงที่มีต่อทรัพย์สินอันเนื่องจาก
ความบกพร่อง หรือความทุจริตของบุคลากรของผู้รับจ้าง ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 

- ผู้ให้บริการจะต้องจัดทําสรุปผลการให้บริการและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นประจําทุกเดือน 
 

ค่าปรับ 

- หากผู้ให้บริการไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานที่ว่าจ้างได้ภายในกําหนดระยะเวลา หรือปฏิบัติงานที่

ว่าจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ให้บริการยินยอมชําระค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขของสัญญา 
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สัญญาบริหารจัดการพนักงานขับรถระยะยาว 

 

เงื่อนไขที่สําคัญ : การยกเลิกสัญญา 

- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้น

ปฏิบัติถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิก
สัญญา 

 

 

สัญญาบริหารจัดการ Valet Parking 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง” 

ขอบเขตการให้บริการ  บริหารจัดการรับรถยนต์ของผู้เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของลูกค้า เพ่ือนําไปจอด ณ สถานที่ที่จัดเตรียม

ไว้ให้ 

การชําระค่าบริการ  ชําระเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาให้บริการ : มีระยะส้ัน (อายุสัญญาไม่เกิน 6 เดือน) และระยะยาว (อายุสัญญาตั้งแต่ 6 เดือน -1 ปี 7 เดือน) 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 

- ผู้รับจ้างจะจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขที่

ระบุในสัญญา 

- ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินภายในรถยนต์ของผู้มาใช้บริการรับจอด

รถยนต์ของผู้ว่าจ้างในวงเงินตามที่ระบุในสัญญาจ้าง 
 

ค่าปรับ 

- กรณีผู้รับจ้างกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ โดยทุจริต โดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อ 

และ/หรือการผิดสัญญาของผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ตัวแทนของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างตกลงรับผิด

ต่อผู้ว่าจ้างในมูลค่าตามที่ระบุในสัญญา 

- ผู้รับจ้างรับรองว่าจะทํางานที่จ้างให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ตกลงในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่า

จ้าง หากผลงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการ
ปรับเป็นส่วนลดค่าจ้างตามจํานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือเรียกค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการใด ๆ ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ การรับประกันผลงานข้างต้น ใน
แต่ละสัญญาขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

 

การยกเลิกสัญญา 

- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้น
ปฏิบัติถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิก

สัญญา 
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*  สัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 

บริษัทมีการทําสัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค โดยสัญญาส่วนหน่ึงเป็นการให้บริการในรูปแบบกิจการร่วมค้า มี

รูปแบบสัญญาที่สําคัญดังน้ี 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : ผู้ว่าจ้าง 

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง”  

 

ระยะเวลาให้บริการ : ตั้งแต ่1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 

 

ชื่อสัญญา : สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน 

 

ขอบเขตการให้บริการ : ขอบเขตการให้บริการด้านระบบไฟฟ้า มี 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานก่อสร้าง ขยายเขต  
2. งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  

3. งานซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
4. งานด้านมิเตอร์ ประกอบด้วย ดําเนินการติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และ

อุปกรณ์ประกอบ และบํารุงรักษามิเตอร์ 

5. งานด้านหม้อแปลง ประกอบด้วย ดําเนินการติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลง และ
บํารุงรักษาหม้อแปลง 

6. งานด้านพัสดุ ประกอบด้วย การหยิบ ยก ขนย้ายพัสดุ และอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าของคลังพัสดุ 
7. งานบริการด้านระบบไฟฟ้า  

8. งานตัดต้นไม้ ประกอบด้วย ดําเนินการตัดริดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกัน
ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าที่มีสาเหตุจากต้นไม้ 

9. งานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประกอบด้วย ดําเนินการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 

: - ณ วันทําสัญญา ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาคํ้าประกันสัญญา ที่ออกโดยสถาบัน

การเงิน ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมด เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

- ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันทั้งปวง

ตามสัญญาแล้ว 
 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการงานดา้นระบบไฟฟ้า โดยจัดหาผู้ปฏิบัติงาน

ชํานาญพิเศษ, ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานธรรมดาของผู้รับจ้าง โดยมีขอบเขตงาน และ
รายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และราคาต่อหน่วยที่ตกลงกัน 

การเพ่ิม/ลดจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 

- ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเพ่ิม หรือลดจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละประเภท

ได้ ไม่จํากัดจํานวน โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 วันทําการ 

ค่าปรับ 

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน หรือส่งไม่ครบตามเงื่อนไขสัญญา หรือไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงาน

มาทดแทนตามเงื่อนไขสัญญา หรือเปล่ียนผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน
ในอัตราตามที่ระบุในเงื่อนไขสัญญา 

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 
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*  สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Collect Data) แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) บริหารจัดการงาน

บันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหน้ีประปา และ (2) บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหน้ีไฟฟ้า 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี้ประปา 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับจ้าง” หรือ กรณีร่วมกับบริษัทอ่ืน “กิจการ
ร่วมค้า” 

ขอบเขตการให้บริการของสัญญา : ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรตามจํานวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภท รวมถึงดําเนินการจดหน่วยและ

อ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูล พร้อมคํานวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี ้ โดยใช้
เคร่ืองพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้นํ้า ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาสัญญา : 3 ปี  

หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 

: - หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และหากในภายหลังจํานวน
โดยรวมของผู้ใช้นํ้าเพ่ิมขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องนําหลักประกันไปวางเพ่ิมเติมตามปริมาณที่เปล่ียนแปลง 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ค่าปรับ 

- กรณีผู้รับจ้างอ่านมาตร/แจ้งค่านํ้าไม่ได้ หรือส่งข้อมูลที่อ่านมาตรแล้ว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 

- กรณีที่ผู้รับจ้างนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้อ่านมาตรหรือพิมพ์ใบแจ้งค่านํ้าจน
เป็นเหตุให้ใบแจ้งค่านํ้าไม่สมบูรณ์ และเป็นเหตุให้ผู้ใช้นํ้าไม่สามารถชําระเงินค่านํ้ากับตัวแทนรับ

ชําระค่านํ้าประปาได้ ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 
 

การยกเลิกสัญญา 

- หากผู้รับจ้างได้รับคะแนนการประเมินผลน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดติดต่อกัน 2 คร้ัง และ/หรือ รวม

ทั้งหมด 3 คร้ัง ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

- ในกรณีที่ผู ้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ริบหลักประกันทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะ

เห็นสมควร 

- กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยไม่

จําเป็นต้องเตือน 

 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี้ไฟฟ้า 

 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ตัวการ”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ตัวแทน” 

ขอบเขตการให้บริการของสัญญา : ดําเนินการบริหารจัดหาบุคลากรและเครื่องจดหน่วยด้วยคอมพิวเตอร์มือถือพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในนามของตัวแทนตัวการในเขตจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาสัญญา : 1 ปี และหากไม่มีการแจ้งเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นรายปี 

หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 

: เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนต้องมอบหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ประกันอย่างใด

อย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
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สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี้ไฟฟ้า 

 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ค่าปรับ 

- กรณีตัวแทนส่งหน่วยล่าช้า หรือไม่ครบ ตัวการมีสิทธิปรับตัวแทนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 

- กรณีตัวแทนป้อนเลขอ่านไม่ตรงกับเลขที่แสดงอยู่หน้ามิเตอร์ หรือตัวแทนไม่ทําการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมหรือฐานข้อมูลการจดหน่วยให้เป็นปัจจุบัน ทําให้เงินค่าไฟฟ้าบนใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งมอบ

ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตัวการจะเรียกเก็บเงินค่าปรับจากตัวแทนในอัตราที่กําหนดตามเงื่อนไขใน
สัญญา 

- กรณีตัวการต้องมีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามความจริง เนื่องจาก
ตัวแทนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตัวแทนจะต้องรับผิดชดใช้เงินค่าไฟฟ้าปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่

ตัวการได้ติดตามจัดเก็บอย่างเต็มที่แล้ว 
 

การยกเลิกสัญญา 

- หากตัวการพิจารณาเห็นว่าตัวแทนขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือหากผู้ใช้ไฟฟ้า

ร้องเรียนว่าตัวแทน หรือบุคลากรของตัวแทนไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเป็นเหตุให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ

ความเดือดร้อนและตัวการตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเป็นจริง ตัวการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 
 
*  สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

บริษัทให้บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล จัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั ้นนํา ตาม

มาตรฐานสากล ISO 27001 ในด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management 

System) โดยมีรูปแบบสัญญาดังน้ี 

สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้ว่าจ้าง”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ผู้รับจ้าง” 

ขอบเขตการให้บริการของสัญญา : ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และถ่ายเอกสารลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่

ผู้ว่าจ้างกําหนด 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 

หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 

: เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาผู้รับจ้างต้องมอบหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ประกันอย่างใด

อย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ค่าปรับ 

- กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 

 

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
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สัญญาบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

 

เงื่อนไขที่สําคัญ : - กรณีผู้รับจ้างได้นําส่งงานตามที่กําหนดในสัญญา แต่เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจพบข้อผิดพลาด ผู้รับจ้างอาจ

ต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 
การยกเลิกสัญญา 

- หากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ และผู้ว่าจา้งมี
สิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ เงื ่อนไขขึ้นอยู่กับที่ระบุในแต่ละ

สัญญา 

 

*  สัญญาบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน 

การให้บริการพนักงานสํานักงานของบริษัท ครอบคลุมถึงการให้บริการพนักงานบริการงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ 

เป็นต้น ทั้งน้ี สัญญาให้บริการพนักงานสํานักงานมีรูปแบบที่สําคัญ ดังน้ี 

สัญญาบริหารจัดการพนักงานสํานักงาน 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : ผู้ว่าจ้าง  
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) “ผู้ให้บริการ” 

ขอบเขตการให้บริการของสัญญา : ดําเนินการบริหารจัดการบุคลากรซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ เพ่ือให้บริการงานตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญา 

การชําระค่าบริการ : ชําระค่าบริการเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาให้บริการ : ตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี 

หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 

: - เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนต้องมอบหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ประกัน

อย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ค่าปรับ 

- กรณีบุคลากรของผู้ให้บริการมาปฏิบัต ิงานให้ผู ้ว ่าจ้าง ลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้
ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนได้ ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง

ปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

- กรณีบุคลากรของผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบกพร่อง และผู้ให้บริการไม่สามารถหา

บุคลากรมาทดแทน ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
 

การยกเลิกสัญญา 

- กรณีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างต้องทําหนังสือบอกเลิกสัญญาส่งไปยังผู้

ให้บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นการเลิกสัญญา 

*  สัญญาให้บริการดูแลภูมิทัศน์ 

สัญญาให้บริการดูแลงานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย (1) บริการงานดูแลสวนขนาดใหญ่ (2) บริการออกแบบและจัดสวน และ 

(3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree care) โดยแต่ละสัญญามีรูปแบบสัญญาที่สําคัญ ดังน้ี 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

 เอกสารแนบ 4 หน้า 264 

 

สัญญาให้บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้รับบริการ”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” 

 

ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อดูแล และบํารุงรักษางานภูมิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย งานบํารุงรักษาพื้นที่

โดยรอบสํานักงานของผู้ว่าจ้าง งานตกแต่งสถานที่ งานตั้งต้นไม้ประดับ และ/หรือ งานดูแลรักษาความ
สะอาดอ่ืนๆ ตามที่กําหนดในเงื่อนไขสัญญา 

 

การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 

ระยะเวลาสัญญา : มีระยะส้ัน (อายุสัญญาไม่เกิน 6 เดือน) และระยะยาว (อายุสัญญาตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี) 

หลักประกัน : หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินตามอัตราส่วนที่ระบุในสัญญา และผู้ใช้บริการจะคืนหลักประกันเมื่อ

สัญญาแล้วเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ 

เงื่อนไขที่สําคัญ : ข้อตกลงว่าจ้าง 

- ผู้ให้บริการตกลงจัดหาพนักงานทําสวนที่มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจเก่ียวกับการทําสวนเป็น
อย่างดีมาให้บริการทําสวนแก่ผู้รับบริการ ตามจํานวนที่กําหนดในเงื่อนไขสัญญา 

- กรณีพนักงานทําสวนขาดงาน ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาพนักงานทําสวนมาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงาน
ที่ขาดงานภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 

- ตลอดระยะเวลาการให้บริการ ผู้รับบริการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา  

 

ค่าปรับ 

- หากผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ไม ่ ส าม า รถ เ ร ิ ่ ม ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านท ี ่ ว ่ า จ ้ า ง ตามท ี ่ ก ํ า หนดไว ้ ใ นส ัญญา  
ผู้ให้บริการจะต้องชําระค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

- ค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะหักจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ค้าง
จ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่กําหนดใน

เงื่อนไขสัญญา 

 

การยกเลิกสัญญา 

- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นปฏิบัติ
ถูกต้อง หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

 

 
 
สัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์: 
*  สัญญาบริการรถยนต์ให้เช่า 

บริษัทให้บริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบสัญญาให้บริการรถยนต์ให้เช่าที่สําคัญ มีดังน้ี 

 

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

 เอกสารแนบ 4 หน้า 265 

รูปแบบสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้เช่า”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า”  

 

ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจัดหารถยนต์ และ/หรือ รถดัดแปลง เพ่ือให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยรถยนต์และ/
หรือรถดัดแปลงเป็นรถตามเงื่อนไขของสัญญา 

 

การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 
 

ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต่ 3 ปี – 5 ปี 
 

เงื่อนไขที่สําคัญ : เงื่อนไขเก่ียวกับการให้บริการ 

- ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าตกลงให้บริการเช่ารถยนต์ 

- ผู้เช่าตกลงชําระเงินค่ามัดจําให้แก่ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า หากผู้เช่ากระทําผิดสัญญาข้อหนึ่ง

ข้อใดให้ถือว่าผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจํานั้นนํามาเป็นค่าเบ้ียปรับ 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์

ประจําปี ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ตามระยะเวลา หรือระยะทางตาม
มาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตกําหนด 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่ารับผิดชอบในการจัดหาประกันภัยประเภท 1 โดยคุ้มครองความ
เสียหายตามเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าจะต้องจัดรถทดแทนในกรณีรถยนต์ที่ให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากอุบัติเหตุ อันมิใช่เกิดจากผู้เช่าเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ให้บริการ

รถยนต์ให้เช่าจะจัดหารถยนต์รุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ผู้เช่า จนกว่ารถยนต์คัน
ที่เช่าจะได้รับการซ่อมจนใช้งานได้ตามปกติ 

 

การยกเลิกสัญญา 

- ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้เช่า หากมีการผิดสัญญาตาม
ข้อหนึ่งข้อใด หรือหากผู้เช่าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า 2 งวด ติดกัน หรือมีเหตุอันทําให้เชื่อว่าผู้เช่า

ไม่สามารถชําระค่าเช่าต่อไปได้ ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที โดยไม่

จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า
เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าเช่าที่เหลือทั้งหมด หากผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกสัญญาจากการนั้น ๆ มิ

ให้ถือว่าเป็นการรอนสิทธิแห่งผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า 
 

 
หมายเหต:ุ 1) รถยนต์ที่บริษัทให้บริการสําหรับสัญญาให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว เป็นรถใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน 
 2) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท มีทั้งให้เช่าแก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสาระสําคัญ

ของสัญญาที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทเอกชน ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

ยกเว้นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทต้องมีหลักประกันแก่ผู้เช่าเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 
 
 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

 เอกสารแนบ 4 หน้า 266 

รูปแบบสัญญาบริการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ัน 

 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้เช่า”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่า”  

 

ขอบเขตการให้บริการ : ดําเนินการจัดหารถยนต์ เพ่ือให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยรถยนต์เป็นรถตามเงื่อนไขของ

สัญญา 
 

การชําระค่าบริการ : ชําระเป็นรายเดือน 

 

ระยะเวลาสัญญา : ไม่เกิน 3 ปี 

 

เงื่อนไขที่สําคัญ : เงื่อนไขเก่ียวกับการให้บริการ 

- ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์ ซ่ึงผู้ให้เช่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครอง
โดยการเช่าซ้ือ หรือมีสิทธิและอํานาจจัดการตามกฎหมาย 

- ผู้เช่าตกลงชําระเงินค่ามัดจําให้แก่ผู้ให้เช่า หากผู้เช่ากระทําผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่าผู้ให้
เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจํานั้นนํามาเป็นค่าเบ้ียปรับ 

- ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์ประจําปี ค่าเบ้ีย
ประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ตามระยะเวลา หรือระยะทางตามมาตรฐานที่โรงงาน

ผู้ผลิตกําหนด 

- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบในการจัดหาประกันภัยประเภท 1 โดยคุ้มครองความเสียหายตามเอกสาร

กรมธรรม์ประกันภัย 

- ผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถทดแทนในกรณีรถยนต์ที่เช่าไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุบัติเหตุ อันมิใช่

เกิดจากผู้เช่าเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์รุ่นเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ผู้เช่า จนกว่ารถยนต์คันที่เช่าจะได้รับการซ่อมจนใช้งานได้ตามปกติ 
 

การยกเลิกสัญญา 

- ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้เช่า หากมีการผิดสัญญาตามข้อหนึ่งข้อใด หรือ

หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า 2 งวด ติดกัน หรือมีเหตุอันทําให้เชื่อว่าผู้เช่าไม่สามารถชําระค่า
เช่าต่อไปได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 

โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าเช่าที่เหลือทั้งหมด หากผู้ให้
เช่ามิได้บอกเลิกสัญญาจากการนั้น ๆ มิให้ถือว่าเป็นการรอนสิทธิแห่งผู้ให้เช่า 

-  

 
หมายเหต:ุ 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท มีทั้งให้เช่าแก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสาระสําคัญ

ของสัญญาที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทเอกชน ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นการ

ให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทต้องมีหลักประกันแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา 
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*  สัญญาให้เช่าพื้นท่ีสํานักงาน อาคารชุด คันทร่ี คอมเพล็กซ ์ 

บริษัทมีการทําสัญญาให้เช่าพื้นที่ และให้บริการอันเก่ียวเน่ืองกับการเช่าห้องชุด บนช้ัน 11 อาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ 

อาคารเอ หลายฉบับ โดยรูปแบบของสัญญาที่สําคัญ มีดังน้ี 

สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : “ผู้เช่า” และ/หรือ “ผู้ใช้บริการ”  

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้ให้บริการ” 

 

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าพ้ืนที่สํานักงาน และสัญญาบริการ 

 

สาระสําคัญของสัญญา : บริษัทตกลงให้ผู้เช่า เช่าห้องชุดบนชั้น 11 อาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ รวมถึงให้บริการที่

เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า 
เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

- ค่าประกันความเสียหายทั้งในส่วนของสัญญาเช่า และสัญญาบริการ บริษัทเรียกเก็บจากผู้เช่า 
และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ในอัตราเท่ากับ 3 เดือนของมูลค่าสัญญาเช่า และมูลค่าสัญญาบริการ 

- ผู้เช่าจะใช้พ้ืนที่เช่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นสํานักงานติดต่อธุรกิจเท่านั้น โดยจะไม่ใช้เป็นพ้ืนที่
อยู่อาศัย ประกอบอาหาร หรือประกอบการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย

สาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- ในกรณีที่บริษัทขาย โอน หรือโอนสิทธิในพ้ืนที่เช่าให้แก่บุคคลอ่ืน บุคคลดังกล่าวจะเข้าสวมสิทธิ

และหน้าที่ของบริษัทที่มีต่อผู้เช่า นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะนําพื้นที่เช่าไปจํานอง หรือก่อ

หลักประกันอ่ืนใด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่า 

- ผู้เช่าไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ของตนให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ

จากบริษัท 

- บริษัทอาจโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาบริการให้แก่บุคคลอ่ืน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก

ผู้รับบริการ อย่างไรก็ตามภายหลังการโอนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับบริการ
ถึงการโอนสิทธินั้น 

- ผ ู ้ ร ั บบร ิการไม ่ม ี ส ิทธ ิ โอนส ิทธ ิและหน ้ าท ี ่ ของตนตามส ัญญาบร ิการให ้แก ่บ ุคคล 
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 

-  

พ้ืนที่ให้เช่า : ชั้น 11 อาคารชุด คันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 223 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร 10260 พ้ืนที่รวม 1,158.00 ตารางเมตร  
 

ระยะเวลาการให้เช่า และการ

ต่ออายุ 

: สัญญาเช่า 

เฉล่ีย 2 – 3 ปี และภายหลังครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา บริษัทให้สิทธิผู้เช่าในการต่ออายุ
การเช่าพ้ืนที่เช่าไปอีก 3 ปี 

 

สัญญาบริการ 

สัญญาบริการเป็นสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการเช่า ดังนั้น หากมีการต่ออายุการเช่าตามสัญญาเช่า ถือว่า
สัญญาบริการได้รับการต่ออายุเช่นเดียวกัน 
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3. สัญญาร่วมดําเนินการ 

บริษัทมีการทําสัญญาร่วมดําเนินการกับนิติบุคคลภายนอก จํานวน 1 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
*  สัญญากิจการค้าร่วมเพื่อติดต่อและดําเนินการใด ๆ  กับการประปาส่วนภูมิภาค 

สัญญาร่วมดําเนินการ ฉบับที่ 1 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
ฝ่ายที่ 2 : บริษัทจํากัดแห่งหนึ่ง  

หรือ “Consortium” 

 

ชื่อสัญญา : สัญญากิจการค้าร่วม  
 

ระยะเวลาสัญญา : สัญญากิจการร่วมค้าส้ินสุดเมื่อการให้บริการแก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ส้ินสุด 

 

สาระสําคัญของสัญญา : เงื่อนไขสําคัญในสัญญา 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงกันที่จะเข้าร่วมดําเนินงานจ้างอ่านมาตรด้วยเคร่ืองมืออ่านมาตรในพ้ืนที่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.สาขาในสังกัด จํานวน 26 แห่ง) เพ่ือเป็นหลักฐานในการร่วม

ดําเนินงานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบงานตามขอบเขตการร่วมดําเนินงานตามระบุใน

สัญญา โดยไม่มีการร่วมลงทุน หรือแบ่งแยกกําไรหรือขาดทุน 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงแบ่งงานและค่าจ้างเป็นไปตามขอบเขตการร่วมดําเนินงานตามระบุใน

สัญญา 
 

การส้ินสุดของสัญญา 

- สัญญากิจการค้าร่วมนี้ย่อมส้ินสุดลงเมื่อได้มีการทํางานตามขอบเขตงานของแต่ละฝ่ายสําเร็จลุล่วง

ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา 

 

หลักประกัน : - คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบทําหนังสือคํ้าประกันซอง หรือหนังสือคํ้าประกันสัญญาจ้าง เฉพาะ

ในส่วนที่ผู้ค้าร่วมรับผิดชอบ 
 

 
4. สัญญาประกันภัย  

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการทําประกันภัยในทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังน้ี 
 

ประเภทประกัน 
 

ระยะเวลาประกัน 
 

วงเงินคุ้มครอง  
(ล้านบาท) 

 

ผู้รับผลประโยชน์ 

 

ประกันความ

เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

 

ประกันภัย

รับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

 

ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน 1 ม.ค.2565 – 1 ม.ค.2566  160.64 - สถาบันการเง ินตาม
ภาระผูกพัน 
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ประเภทประกัน 
 

ระยะเวลาประกัน 
 

วงเงินคุ้มครอง  
(ล้านบาท) 

 

ผู้รับผลประโยชน์ 

 

ประกันความ

เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

 

ประกันภัย

รับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

 

ประกันอัคคีภัย สําหรับที ่อยู่อาศัย 

(ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)) 

10 ก.ย.2564 – 10 ก.ย.2567 29.38 - สถาบันการเง ินตาม

ภาระผูกพัน 

ประกันอัคคีภัย สําหรับที ่อยู่อาศัย 
(ทรัพย์สินภายในส่ิงปลูกสร้าง) 

10 ก.ย.2564 – 10 ก.ย.2567 9.56 - สถาบันการเง ินตาม
ภาระผูกพัน 
 

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

1 ม.ค. 2565 – 1 ม.ค. 2566 - 10.00 บริษัท 

 

นอกจากสัญญาประกันภัยในทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทมีการทําประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานแต่

ละหน่วยงาน โดยมีวงเงินคุ้มครองครอบคลุมความสูญเสียอวัยวะ การเสียชีวิต การทุพพลภาพของพนักงาน และคุ ้มครอง

บุคคลภายนอก  

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซ่ึงจะทําให้บริษัท มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่

เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  ทั้งน้ี บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจ

พิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัท ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมน้ัน  

บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบและ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้อง

สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่มิใช่

ธุรกิจหลักของบริษัท ในปัจจุบัน ทั้งน้ีการลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศ

ทางการเติบโตของธุรกิจ และแผน  กลยุทธ์ของบริษัท 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

บริษัท สยามราชธานี จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการ 

ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มท่ีบริษัทได้จัดทํา 
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ส่วนท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
วิสัยทัศน์ (SO VISION) 

สยามราชธานี  คือ ผู0ให0โซลูช่ันที่พลิกการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจให0เปFนเรื่องงHาย (Siamrajathanee All Solutions 
One Outsource : Simplify Your Life) 

 
พันธกิจ (SO MISSION) 

1. เข้าใจปัญหา นําความรู้มาพัฒนา สร้างนวัตกรรม ลดภาระและเกิดประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทําธุรกิจง่ายขึ้น 
2. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ สร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งต่อพนักงาน องค์กร และผู้ถือหุ้น 

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ดําเนินการด้วยธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ความสําเร็จร่วมกัน 
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ส่วนท่ี 2 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นส่ิงสําคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํา

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเน้ือหาหลักการสําคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารองค์กรทําให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้

ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
เพื่อให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่าง

ยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป ี2560 ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 
หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบตัิ ดังน้ี  

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที่ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ด ีซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

 
หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(1) สามารถแข่งขันได ้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม  

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปน้ีในการกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 
1.2.1   คณะกรรมการจะคํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นสําคัญ  นอกเหนือจากผลประกอบการ

ทางการเงิน 

1.2.2   คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นําในการกํากับดูแลกิจการเพื่อขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรที่

ยึดม่ันในจริยธรรม 
1.2.3   คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ

ดําเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาท ิจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอ้ือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัต ิและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจํา 

 
หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กําหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล 

เป็นต้น 

 
หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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1.4.1   คณะกรรมการจะจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่าง

สม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

1.4.2   คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ 
โดยทําการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ร ับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังน้ี 
 

เรื่องที่ควรดูแลใหมี้การดําเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปน้ี 

ก. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักใน

การประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลักขององค์กร 
 

เรื่องที่ดําเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการ

ประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการ

ทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซ่ึงได้แก่ เรื่องดังต่อไปน้ี 
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล 

และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

 
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปน้ี 

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้างการรับ

บุคลากรเข้าทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มี
เหตุจําเป็น 

 

ข. เรื่องที่ข้อกําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 

ในการน้ี บริษัทได้กําหนดให้เรื่องดังต่อไปน้ีเป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา

และ/หรือ อนุมัต ิ
1.    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

ตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
2.    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไป 
3.    พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจผูกพันบริษัท ได้ 

4.    แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขอํานาจน้ัน ๆ ได ้

5.    พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่

เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6.    พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7.    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นน้ัน และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
8.    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลง 

9.    มีหน้าที่กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และ
กํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

10.  รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นโดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถ ือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที ่เป็น
สาระสําคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

11.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจําทุกปี 
12.  กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

13.  พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร การ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนด 
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14.  กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะ

หรือบุคคลตามความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยจัดทําเป็นคู่มืออํานาจ ดําเนินการและให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15.  จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบ การเงิน

ดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
16.  ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

17.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องที่สําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

18.  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กําหนดไว้ 
19.  คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติโดยรวม 

20.  ดําเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
21.  จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภบิาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้ นโยบาย

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม  และ
สนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทราบและยึดถืออย่างจริงจัง 

22.  กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 

การแต่งตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทําของฝ่ายจัดการหรือ
กรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

23.  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ทันเวลา และ

เท่าเทียมกัน 
24.  จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินติดตาม และบริหารความ

เส่ียงที่สําคัญได้ 

25.  จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

26.  จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 
27.  จัดให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

28.  จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง
สม่ําเสมอ 

29.  จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรษัิท (แล้วแต่กรณี) เป็นประจําทุกปี 

30.  สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 

31.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

32.  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (Collective Decision) ได ้
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33.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การอบรมสําหรับกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการ
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม 

เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรม

หรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั้งน้ี บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ตามที่ IOD และสถาบันอ่ืน ๆ จัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 

หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของบริษัทท่ีเปน็ไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดย

เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1   คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม 
สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคล่ือนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยจัดทําเป็นวิสัยทัศน์  และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles 

and purposes) หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
2.1.2   ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถ

สร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง 
(1)   สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

(2)   ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

(3)   ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

(4)   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 

(5)   กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท 

(6)   ความสามารถในการทํากําไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลูกค้า (value proposition) 

(7)   ความสามารถในการดํารงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ

บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได ้

 

2.1.3   คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทํา 

(accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่  (dueconsideration of social 

and environmental responsibilities) เป็นต้น  
2.1.4   คณะกรรมการจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการ

ตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจําปีของ

บริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 
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2.2.1   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มี
การจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์และแผนงาน

ประจําปีได้คํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2   ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ  ที่อาจมีผลต่อการ

บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทําให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

(1)   ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้
ชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียง

มากที่สุด 

(2)   ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล เป็นต้น 

(3)   ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนําไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม

ความสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี เพื่อเลือกเรื่องสําคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล 

 

2.2.3   ในการกําหนดกลยุทธ์คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
2.2.4   คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดย

คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเส่ียงของ

การตั้งเป้าหมายที่อาจนําไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

2.2.6   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ

ดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน 

 
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ 

3.1.1   คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที ่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มี

ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่ 
3.1.2   คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมี

จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

3.1.3   คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอํานาจที่ถ่วงดุล
กันอย่างเหมาะสม โดย 
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ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝ่ายจัดการ

ได้อย่างอิสระ  
ข. กรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ให้กรรมการ

อิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ 

3.1.4   คณะกรรมการจะดําเนินการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 

และข้อมูลกรรมการ อาท ิอาย ุประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจําปีและบน website ของบริษัท 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดและต้องไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ
กํากับดูแลให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส และเพื่อให้การบริหารและดําเนิน

กิจการเป็นไปตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่   (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินเพื่อทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

หลักปฏิบัติ 3.2 
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1   ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไม่จํากัด บริษัทจะแยก

บุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3.2.3   ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื ่อง
ดังต่อไปน้ี 

(1)   การกํากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

(2)   การดูแลให้ม่ันใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
(3)   การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแล

ให้เรื่องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(4)   การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
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(5)   การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
(6)   ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

(7)   เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน 

 

3.2.4   ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือได้รับ

มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารคณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) หรือ 

(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
 

3.2.5   คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกินเก้า (9) ปีนับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะ

พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดังกล่าว  

3.2.6   เพื่อให้เรื่องสําคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.7   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้ง

ของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด  

 

หลักปฏิบัติ 3.3 
3.3.1   คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.3.2   คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่

มีคุณสมบัติที่จะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
3.3.3   คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ 

และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิม   คณะกรรมการสรรหาจะคํานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

รายดังกล่าวประกอบด้วย 
3.3.4   ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาในกระบวนการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาน้ันไว้ในรายงานประจําปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
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หลักปฏิบัติ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู ้ถ ือหุ ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว  

3.4.1   คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการ
อิสระ เพื่อทําหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน  

3.4.2   ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
แต่ละคน ทั้งน้ี อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3   ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทน
ประจํา เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับ

ผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะส้ัน 

3.4.4   คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จํานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึง

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
3.4.5   ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการ

เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาน้ันไว้ในรายงานประจําปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

3.5.1   คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2   คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

การทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

ได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือ
สภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกินห้า (5) บริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3.5.3   คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่รับทราบ 

3.5.4   ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอ่ืนที่มี

ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั ่นใจว่า บริษัทมี
มาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5   ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้

จัดให้มีขึ้นในรอบป ีเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น 
 

หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัท

ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 
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3.6.1   คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซ่ึงรวมถึง 

(1)   ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้คณะกรรมการ
เป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได ้  

(2)   กําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะกําหนด

นโยบายให้ตัวแทนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3)   ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(4)   การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การทํารายการอ่ืนที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 
3.6.2   หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัทในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้

มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืนเพื่อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา

งบการเงินของบริษัทได้มีตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 
 

หลักปฏิบัติ 3.7    
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทํางานของกรรมการ

รายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้  

3.7.1   คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ

ผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วย
ตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้ง

เปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

3.7.3   คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ สาม (3) ปี และเปิดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี 

3.7.4   ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ 
 

หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ

และความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ําเสมอ 

3.8.1   คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนําและมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน

ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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3.8.2   คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จําเป็นอย่างต่อเน่ือง 

3.8.3   คณะกรรมการจะทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 

3.8.4   คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําปี  

 

หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น 

และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
3.9.1   คณะกรรมการจะจัดให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้

3.9.2   กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็นและเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วน 

3.9.3   คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4   เลขานุการบริษัททําหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม 

3.9.5   คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ ่มเติมในฐานะที่เกี ่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื ่อให้มีโอกาสรู ้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง  

3.9.6   คณะกรรมการจะเข้าถงึสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร

อื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7   คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง

ตามความจําเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8   ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่

ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสําหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 

3.9.9   ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณา
ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ 

3.9.10 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคําคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม 

3.9.11 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในนาม
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันที ่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ

ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมตทิี่
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้คําแนะนําเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
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คณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบน 

website ของบริษัท 
3.9.12 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มี

หลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ

เลขานุการบริษัท มีดังน้ี 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

4. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วน

ได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานน้ัน 

5. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึ่งปฏิบัติด้านการกํากับดูแลในการดําเนิน
กิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

6. ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น สํานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล 

และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะดําเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1   คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ และการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4.1.2   คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ

แต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

4.1.3   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้มีการเตรียมการสืบทอดตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
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4.1.4   คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้ได้รับการอบรมและ

พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
4.1.5   คณะกรรมการมีการกําหนดกฎบัตร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ

 

ด้านการสรรหา 
กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชํานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาในแต่ละครั้ง 
สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก

กรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัท ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจาก

บุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 
1. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการท่านที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งในครั้งน้ัน

ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องนําผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาของ

กรรมการท่านน้ันมาเป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาด้วย 
2. พิจารณารายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว้ 

3. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว้ เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ

ยินดีที่จะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

5. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง 

6. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและ

อย่างเป็นระบบสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อํานวยการสายงานขึ้นไป 
 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความ

เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 

และกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งาน

ของบริษัท ประสบผลสําเร็จ 
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่าเบี้ย

ประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู ่ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบ 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
4. กําหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงาน และ

ผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
5. พิจารณาทบทวนกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจําป ีโบนัสประจําปี ตลอดจน

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ดังต่อไปน้ี 
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-   พิจารณาภาพรวมและกรอบการดําเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจําปี และ โบนัสประจําปี 

ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

-   พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจําปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ ที่บริษัทกําหนดให้พนักงาน 

 

ด้านบรรษัทภิบาล 
1.   กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการ

ดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.   กํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

3.   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

4.   ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสม   เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.   ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
 

หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร ้าง

ค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1   คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์

ของบริษัท ในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

(1)   การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะส้ัน เช่น โบนัส 
และผลการดําเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

(2)   การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคํานึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ

เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ 
(3)   การกําหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล และการส่ือสารให้เป็นที่รับทราบ 

4.2.2   คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1)   เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมิน

เป็นการล่วงหน้า 

(2)   ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจําทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป็นผู้ส่ือสารผลการพิจารณา

รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

(3)   อนุมัติค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

เอกสารแบ 5 หน้า 286 

4.2.3   คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการ
ประเมินดังกล่าว 

4.2.4   คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองค์กร 
 

หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู ้ถือหุ ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดําเนินงานของบริษัท 
4.3.1   คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออํานาจในการ

ควบคุมการบริหารจัดการบริษัท  
4.3.2   คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี

บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง 

4.3.3   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท 
 

หลักปฏิบัติ 4.4 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

4.4.1   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน

ทุกระดับมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องค์กรไว้ 

4.4.2   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง

เพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการ
ลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอาย ุระดับความเส่ียง 

 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
5.1.1   คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1.2   คณะกรรมการจะส่งเสริมการดําเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ซ่ึงอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 
ทั้งน้ี การดําเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและส่ิงแวดล้อม และ

ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

 

หลักปฏิบัติ 5.2 
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คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่

ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท  

5.2.1  คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ทําให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่
เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องและปฏิบัติ

ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่เป็น
ธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะ

การทํางานในด้านอ่ืน ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคํานึงถึงสุขภาพ 

ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตาม

วัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย

ต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผล

คู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม

ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้นํ้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การ

ปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องและกําหนดให้

บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืน ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 
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คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

5.3.1   คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจําเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท

มีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2   คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่
ต่างกันด้วย ดังน้ัน ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่

บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน 

5.3.3   คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายใน

และภายนอกอยู่เสมอ 

ทั้งน้ี ทรัพยากรที่บริษัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร (Human 

Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน 

การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท  

5.4.1   คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร

ทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กําหนดไว้ 

5.4.2   คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี ่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3   คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการ

กํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ 

(1)  บริษัทได้ทําตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3)  บริษัทได้พิจารณาความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผล
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กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset 

Management) เป็นต้น 

(4)  บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และ

ปัจจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการบริหารความเส่ียงในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดย

มุ่งหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 

และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ
จะกํากับดูแลให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 

และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6.1.1   คณะกรรมการจะทําความเข้าใจความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทและอนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับได ้

6.1.2   คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความ

เส่ียง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียง) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเส่ียงที่ยอมรับ

ได้ของบริษัท สําหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี 

คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจํา  

6.1.3   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผล

ให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

ทั้งน้ี ความเส่ียงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสําคัญ แบ่งออกเป็นดังน้ี ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความ

เส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเส่ียงด้านทุจริต
คอร์รัปชั่น (Fraud Risk Governance) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงของ

ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Economic Risk) สังคม (Social Risk Management) 

และการเมือง (Political Risk)  

6.1.4   คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่า บรษัิทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ได้ระบุไว้

เพื่อจัดลําดับความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

6.1.5   คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณา  

6.1.6   คณะกรรมการจะกํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่สําคัญ พร้อมทั้งให้คําแนะนํา

และให้ความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง มาตรการจัดการความเส่ียง และแผนจัดการความเส่ียงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้
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มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหาร

จัดการความเส่ียงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง 

6.1.7   คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของใน

ประเทศและในระดับสากล 

6.1.8   ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมาเป็น

ส่วนหน่ึงในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย 

6.1.9   เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท
ต่าง ๆ ที่สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได ้

5. กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่กําหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะ

ควบคุมความเส่ียง 

8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง หรือแต่งตั้งและกําหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมี

หน้าที่บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อให้การ

บริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงค ์
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9. รายงานผลเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

รวมถึงสิ ่งที ่ต ้องด ําเนินการปร ับปร ุงแก้ไขเพ ื ่อให ้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที ่ก ําหนดต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 

10. จัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร ประจําป ี

11. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

 
หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1   คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

6.2.2   คณะกรรมการจะกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่ดังน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ันใจว่า มีความถูกต้อง และเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย

การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นส่ิงสําคัญ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดทํารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
11.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัท ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือจําเป็น 

12.  ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษากรณีจําเป็น 
13.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6.2.3   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออํานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที ่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่เป็น

ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

 

หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถงึการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทํา

ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร  

6.3.1   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
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รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะ

ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

6.3.2   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มี

แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมาย

กําหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยทีผู้่มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

6.3.3   คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมี
นัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระน้ัน 

หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและสื่อสารในทุก

ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุก

คนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

6.5.1   คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัด

ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน 

website หรือรายงานประจําปี 

6.5.2   คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยจะกําหนดให้มีช่องทางในการ

แจ้งเบาะแสผ่านทาง คือ (1) ต่อคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรงผ่านเลขานุการบริษัท และ/หรือ (2) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางดังต่อไปน้ีโดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

 

 

 

 

สําหรับพนักงานของบริษัท เน่ืองด้วยบริษัท เช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดําเนินธุรกิจ 
ดังน้ัน เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้อง

ทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูลจากการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีการปฏิบัติไว้ในคู่มือพนักงานและ

ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันทาง E-mail ของพนักงาน และในระบบ DIGIDOCS 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
            -  โทรศัพท ์: 02-363-9300 ต่อ 9300, 9201 และ 9302 

-  E-mail : cs@siamraj.com 

-  หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท 
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6.5.3   คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ 

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

7.1.1   คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและ

การเงิน ผู้จัดทําบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2   ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคํานึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทาง

การเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปน้ีด้วย 

(1)   ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2)   ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(3)   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4)   ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3   คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล

และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูล

ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4   ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการรายน้ันจะดูแล

ให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเน่ืองกับสัญญา

ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 
7.2.1   คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหา

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 
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7.2.2   ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิคณะกรรมการจะพิจารณาให้

ม่ันใจได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถใน

การชําระหน้ี 

หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทมี

แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1   ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกลชิ้ด 

และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหน้ี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ําเสมอ 

7.3.3   คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม่ันใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ  ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่า

จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1   คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือใน

ระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของ

บริษัท 

7.4.2   คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สําคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนําไปสู่การสร้างคุณค่าแก่

บริษัทอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทําหน้าที่ในการส่ือสาร

กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1   คณะกรรมการจะจัดให้ม ีนโยบายการสื ่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข ้อมูล 
(Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 

ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้ง

องค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2   คณะกรรมการจะจัดให้มีการกําหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าที ่เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถส่ือสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างด ี  
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7.5.3   คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก

ปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้

การส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.5.4   บริษัทให้ความสําคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น 

เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ 

ทั้งน้ีฝ่ายลงทุนสัมพันธ์เป็นส่ือกลางของการส่ือสารแบบสองด้าน (Two-way communications)  

โดยด้านหนึ ่งคือ การนําข้อมูลบริษัท เผยแพร่สู ่นักลงทุน ซึ ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดําเนินงาน ผล

ประกอบการ และเหตุการณ์สําคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบการ ทั้งน้ีข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
สําหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุน นําเสนอสู่คณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยรายงานเป็นรายไตรมาส 

ทั้งน้ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดทําดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานเพื่อให้เห็นการพัฒนาของ
งาน เช่น จํานวนครั้งการประชุมกับนักลงทุน จํานวนครั้งกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การเข้าร่วม

กิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีการ

จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจประจําป ี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่กลุ่มนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ  สามารถติดต่อมายัง ฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2363-9300 ต่อ 8000 / 084 324 3083 E-mail Address : ir@siamraj.com 

หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7.6.1   นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที ่กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอ่ืนด้วย เช่น Website ของบริษัท โดย

กระทําอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งน้ี บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ีบน Website ของบริษัท 

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทนําเสนอต่อนักวิเคราะห ์ ผู้จัดการกองทุน หรือ ส่ือต่าง ๆ 

(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose enterprises / 

vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 

(13) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเส่ียง  

(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ช่ือ

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได ้หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 
คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

8.1.1   คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสําคัญ ทั้งประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสําคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้

ถือหุ้น 

8.1.2   คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

(1) การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้

ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มี

สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี โดย บริษัท จะนําหลักเกณฑ์น้ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ

กรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัท กําหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึง

หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
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(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3   คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือ

หุ้น โดยบริษัทมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 

8.1.4   คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website 

ของบริษัท (www.siamrajathanee.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 

8.1.5   คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

8.1.6   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องจะถูกจัดทําเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ

ภาษาไทย  

ทั้งน้ี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปน้ี 

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็น
เรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่

ละวาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซ่ึงรวมถึง 

ก.      นโยบายการจ่ายเงินปันผล –วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล  อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผล

และข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ 

ข. ระบุช่ือ อาย ุประวัติการศึกษาและการทํางาน จํานวนบริษัทจดทะเบียน –วาระแต่งตั้งกรรมการ 

และบริษัททั่วไปที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธ◌ีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่

เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการ

เข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

ค. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอ –วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บแทนของ

กรรมการแต่ละตําแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ๆ 

ง. ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทํางาน ความเป็นอิสระของ –วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
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(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น รายงานประจําปี ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ

หุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น  

หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.2.1   คณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

8.2.2   คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทําใด ๆ  ที่เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน

เกินควร เช่น ไม่กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ

ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะจัดส่งแบบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องให้ในการ

มอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ 

พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จําเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือ

หุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื ่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัด

เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท 

8.2.3   คณะกรรมการจะส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน
สให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โดยบริษัทเปิดโอกา

ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ช่ัวโมง พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้

พิจารณาลงมติ 

8.2.4   ประธานกรรมการเป็นประธานที ่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคํานึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

8.2.5   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที ่ผู ้ถือหุ ้นต้องใช้เวลาใน

การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
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8.2.6   สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้องได ้

8.2.7   ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

ที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงทําหน้าที่เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนน จากน้ันให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจํานวนและสัดส่วนของผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง การ
ดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามลําดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระการประชุม

กะทันหันในวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม ได้อย่างมีอิสระเท่าเทียมกันและตอบคําถาม

อย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายพอสมควร 

8.2.8   ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใน

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

8.2.9   คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละ

วาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการและวาระที่

ประชุมที่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัท ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัท ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและ

ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.siamrajathanee.com หรือ สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2363-9300 ต่อ 8000 / 084 324 3083 หรือ Email Address : ir@siamraj.com 

8.3.1   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันเดียวกันกับวัน

ประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป 

8.3.2   คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในสิบ

ส่ี (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่  www.siamrajathanee.com  

8.3.3   คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(1)  รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม 

(2)  วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของ

แต่ละวาระ 

(3)  ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ 
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คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงมีการ

กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดย
มุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความ

เช่ือม่ันและไว้วางใจของคู่ค้า ลูกค้าและประชาชน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ดังน้ี 

 

1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้พนักงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปน้ี 

(1) ประกอบธ ุรก ิจด ้ วยความซ ื ่ อส ัตย ์  ส ุจร ิต  และด ําเน ินงานธ ุรก ิจอย ่า งม ี ความร ับผ ิดชอบต ่อส ั ง คม  

ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งม่ันทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

(2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ

ข้อกําหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(4)  ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่

เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

(5) เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ 

(6) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

(7) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ  กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้ ต้องรีบ

แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

2.  ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังต่าง ๆ ของบริษัทและของ

ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ 

(11) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียนของบริษัท 

ซ่ึงประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(12) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(13) ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน 

(14) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเป็น

แบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม 
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(15) ต ้องร ักษาไว ้ ซ ึ ่ งผลประโยชน ์และความล ับของบร ิษ ัท  ของล ูกค ้า หร ือท ี ่ เก ี ่ ยวก ับก ิ จการใด  ๆ  ที่  

บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษัท 
จะต้องกระทําตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ ดงัน้ัน ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท 

พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่
ผู้อื ่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื ่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที ่ให้กับบริษัท  พนักงานตกลงยินยอม

รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ 

(16) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภัยพิบัติ
ใด ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งไม่นําสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(17) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท 
ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท 

(18) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  มีความยุติธรรม  ไม่มีอคต ิ

(19) ต้องพร้อมที่จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(20) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 

และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร ์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 

3.  ข้อไม่พึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท และของ

ตนเอง  กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอ่ืน  หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผู้อ่ืน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําการจัดการ  ซ่ึงอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทําให้เส่ือมเสียต่อตําแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท  

(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 

(5) ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี เพื่อให้งาน

ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 
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(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นผลเสียหายต่อบริษัท  

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(7) ขัดขวาง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าที่ในบริษัท  หรือออก

คําส่ังใด ๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

(8) ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน  อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอ่ืนใด ที่ทําธุรกิจกับ
บริษัท  หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเว้นของขวัญตามประเพณีนิยม หรือการ

เลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนํามาซึ่งชื่อเสียงทางการค้า เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่าน้ันมีมูลค่าเกินกว่า  20,000 บาท  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับ

ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ  ลูกค้าหรือคู่ค้า 

ซ่ึงนับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12) กระทําการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือบิดเบือนผล
การดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 

(13) ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน  หรือการจัดการทาง
ธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชําระเงินหรือการจัดการทาง

ธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหน้ีสินล้นพ้นตัว 

(15) ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  

(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

(17) กระทําการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นที่จะต้องขอการสนับสนุน

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซื้อเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้น 

การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ) 

(19) กระทําการอันเป็นการละเลย หรือเอ้ืออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือรบกวน
ระบบคอมพิวเตอร ์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
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บริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ซ่ึงการกระทําผิดของผู้ให้บริการ  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  

หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  การกําหนดโทษผู้บริหาร 
(1) การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง:  ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซ่ึงจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืนรวมทั้ง

มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนน้ัน โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได ้ ให้นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และให้ถือคําตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นที่ส้ินสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้ง

แรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนน้ัน ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้างได ้

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้  เช่น การให้หรือการรับสินบน  การฉ้อโกง  การเปิดเผยข้อมูล

ความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่สาม และการกระทําใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของ
บริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทอาจพิจารณาเลิก

จ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

5.  ข้อพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทํางานที่ด ี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(8) พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

(9) พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

(10) พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาที่ส่ังการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

(11) พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซ่ึงจะ
นําไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนและบริษัท 

(12) พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงการนําข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อ่ืนทั้งในเรื่องเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน

และต่อบริษัท 

(13) พนักงานพึงหลีกเลี ่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทําให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หาก
หลีกเล่ียงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 

(14) พนักงานไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทํา
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

(15) พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 

(16) พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 
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(17) พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บ ังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัท 

(18) พนักงานพึงรักษาดแูลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพด ี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่ประหยัด มิ
ให้ส้ินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอันสมควร 

6.  บทกําหนดโทษพนักงาน 
กรณีที่พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัด

องค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ทั้งน้ี ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อ

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เก่ียวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได ้ ก็ให้นําเรื่อง

เข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกําหนดโทษต่อไป  

การกําหนดโทษ 

(1) ตักเตือนด้วยวาจา 

(2) ตักเตือนด้วยหนังสือ 

(3) ตัดค่าจ้าง 

(4) พักงาน 

(5) เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

(6) ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็น

อิสระ จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ  มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  

โดยมี นายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย์ชัย  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา  และนายแพทย์ศุภกิจ     
ปาจริยานนท์  เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต ้ขอบเขต หน้าที ่และ ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอรวม 4 ครั้ง 

และใน 1 ครั้งของการประชุม เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือ

อย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ประชุมหารือร่วมกันแสดงความเห็น และให้

ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

�      การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 ของบริษัท พร้อมทั้งงบ

การเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สําคัญ รายการที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยสําคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 

เชื่อถือได้ เหมาะสม ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ถือหุ ้นและบุคคลอื ่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 
 

�      การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับ และสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท มี

ความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยให้การกํากับดูแลกิจการ 

และระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยพิจารณาคัดเลือก บริษัท        
สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจําปี รายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมกับให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

�     การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบและนโยบายต่าง ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ รวมทั้งกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
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�      การกํากับดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้

มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว  ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการทําธุรกิจ

ตามปกต ิ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
 

�      การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส  

โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

 

�      การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซ่ึงไม่พบประเด็นสําคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงินและ

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว สําหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 โดยเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 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  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5659  เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เน่ืองจาก

การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง

ดี และมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อเวลาโดยสม่ําเสมอ 
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  ทั้งน้ี 

สํานักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในป ี 2564  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน มีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน 
ครบถ้วน เช่ือถือได ้

 

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565 

                 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

                          นายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย์ชัย 

                       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 



บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)  
(แบบ 56-1 One Report ปี 64) 

 

เอกสารแบ 6 หน้า 278 

 


