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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. ภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 
บรษัิทด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอฐิมวลเบาภายใตช้ือ่ทางการตลาด “SMART บล็อคเย็น” 

ในประเทศไทย และใชช้ือ่ทางการตลาด “SMART BLOCK” ในตา่งประเทศ อฐิมวลเบาใชเ้ป็นวสัดกุอ่สรา้ง
ผนังอาคารทัง้แนวสงูและแนวราบ รวมทัง้ใชใ้นการกัน้ผนังภายในอาคาร เนื่องจากมคีวามแข็งแรง ทนทาน 
ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถน ามาใชท้ดแทนการก่อสรา้งก าแพง และผนังที่ใชอ้ฐิมอญ และอฐิบล็อก
คอนกรีตไดเ้ป็นอย่างดี อิฐมวลเบาถูกคิดคน้และพัฒนาขึ้นจากประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา                               
จนเป็นที่ยอมรับในวงการผูร้ับเหมาก่อสรา้งและเจา้ของอาคาร ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท                         
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บรษัิทไดเ้นน้การพัฒนากระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดอ้ฐิมวลเบาที่มคีุณภาพ                   
ไดม้าตรฐานและสามารถตอบโจทยแ์ละสรา้งความเชือ่มั่นต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกใชอ้ฐิมวลเบาของบรษัิท 
ตลอดจนการคดิคน้นวตักรรมสนิคา้อฐิมวลเบาในรูปแบบบล็อคตกแตง่ ซึง่ไดร้ับการตอบรับอยา่งดจีากลกูคา้ 

ปัจจบุัน ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดทีเ่กดิขึน้ไปทั่วโลก และประเทศไทยไดร้ับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การบรหิารภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถงึการป้องกันไม่ใหช้าวต่างชาต ิ                   
เดนิทางเขา้ประเทศ ซึง่ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย   

 

2. เป้าหมายการด าเนนิธรุกจิ 
 

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผูน้ าในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มวล เบาทั ้งในดา้นสินคา้                                
ที่เป็น ผนังโครงสรา้ง และผนังตกแต่งที่มคีุณภาพตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทชิน้ส่วน
คอนกรีตมวลเบาแบบมฟีองอากาศ-อบไอน ้า (มอก.1505 - 2541) และ ผนังตกแต่งซึง่เป็นนวัตกรรมใหม่         
ของทางบริษัทเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในงานก่อสรา้งแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติและการใชง้าน                         
ที่เอือ้อ านวยต่อทัง้ผูพั้ฒนาอสังหารมิทรัพย ์ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง รวมถงึผูบ้รโิภคทั่วไป ในแง่ของระยะเวลา                       
การน าไปใชใ้นงานก่อสรา้งที่สัน้ลง ลดการพึ่งพิงแรงงาน แข็งแรง และน ้าหนักเบา เป็นตน้ และเป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่ของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชว้สัดกุอ่สรา้งประเภทก าแพงและผนัง 
 

3. โครงสรา้งการถอืหุน้ 
 

3.1 บรษิทัใหญ ่
3.1.1  บรษิทั ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบรุ ีจ ากดั (มหาชน) (“CCP”)  

วนัทีก่อ่ตัง้ วนัที ่19 เมษายน 2526 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่39/1 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ

สาธารณูปโภคครบวงจร ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “CCP” 
ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 692.0 ลา้นบาท / 692.0 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 
กรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท 8 ท่านประกอบดว้ย  

ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท 

2 นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม กรรมการ 

3 นางชลธชิา  ทปีกรสขุเกษม กรรมการ 

4 นายสมาน  เชือ้จนี กรรมการ 

5 นายดาวฤทธิ ์ทองนิม่ กรรมการ 

6 นายชาตร ีตนัตยิวรงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

7 นายปรชีา รทัยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

8 นางสาวสธุรีา ลาภสมบญุกมล กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 
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กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 

ก)การลงลายมอืชือ่ผูกพันบรษัิท 
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ัดการ ลงลายมือชื่อและประทับ                 
ตราส าคญัของบรษัิท หรอื  
(2) นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม นางชลธชิา ทปีกรสขุเกษม ลงลายมอืชือ่ร่วมกนั
สองคนและประทับตราของบรษัิท จงึจะผูกพันบรษัิท 
ข)การลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารของบรษัิท และผูกพันบรษัิท 
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม หรือนายอาทติย ์ทีปกรสุขเกษม หรือ นางชลธชิา 
ทีปกรสุขเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบรษัิท                 
จงึจะผูกพันบรษัิท 

ความสมัพันธก์บับรษัิท - CCP เ ป็นผู ถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท  โดยถือหุน้สามัญของ SMART ทางตรง                
จ านวน 132.30 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.76 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
และถือหุน้ทางออ้มผ่านบรษัิท ชลประทปีสนิทรัพย ์จ ากัด (“CPP”) ในฐานะบรษัิท
ย่อยของ CCP จ านวน 199.84 ล า้นหุ น้  คิดเป็นสัดส่วนร อ้ยละ 43.44                                     
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และถือหุน้ทางออ้มผ่าน CKY ในฐานะบริษัทย่อย                 
ของ CCP จ านวน 12.86 ลา้นหุน้  คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.80 ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้ 

- กรรมการบรษัิทของ CCP บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการของ SMART  
คอื นายประทปี ทปีกรสขุเกษม และนายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 

 
3.1.2 บรษิทั ชลประทปีสนิทรพัย ์จ ากดั (“CPP”)  

วนัทีก่อ่ตัง้ วนัที ่22 พฤษภาคม 2545 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่39/1 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ด าเนนิธุรกจิเกีย่วกบัการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยใ์หก้ลุม่ CCP 
ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 350.0 ลา้นบาท / 350.0 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 
กรรมการบรษัิท 1.นายประทปี ทปีกรสขุเกษม  

2.นางชลธชิา ทปีกรสขุเกษม 
3.นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมอืชือ่ และประทับตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพันธก์บับรษัิท - CPP เ ป็ นผู ้ถื อหุ น้ ใหญ่ ของบ ริ ษั ท  โดยถื อหุ น้ ส ามัญของ  SMART  

ทางตรงจ านวน 199.84 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 43.44 ของทุน                     
จดทะเบยีนช าระแลว้ 

- CPP เป็นบริษัทย่อยของ CCP ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ SMART โดย CCP               
ถือหุน้สามัญของ CPP จ านวน 33.50 ลา้นหุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 95.71 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- กรรมการบรษัิทของ CPP บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการของ SMART  
คอื นายประทปี ทปีกรสขุเกษม และนายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 

 
3.2 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2.1 บรษิทั ทปีกรโฮลดิง้ จ ากดั (“T-Holding”) 
วนัทีก่อ่ตัง้ วนัที ่24 มกราคม 2546 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่39/1 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ด าเนนิธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุนในกจิการ (Holding Company) 
ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 174.5 ลา้นบาท / 174.5 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 
กรรมการบรษัิท 1.นายประทปี ทปีกรสขุเกษม  

2.นางชลธชิา ทปีกรสขุเกษม 
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมอืชือ่ และประทับตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพันธก์บับรษัิท - T-Holding เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบุร ีจ ากดั 

(มหาชน) (“CCP”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิทอกีทอดหนึง่  
- โดย T-Holding ถอืหุน้สามญัของ CCP จ านวน 1,174.03 ลา้นหุน้  
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.41 ของทุนช าระแลว้ และ T-Holding ถอืหุน้ 
SMART ทางตรงจ านวน 15.90 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.46 ของทุน
จดทะเบยีนช าระแลว้ 
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- T-Holding เป็นบรษัิทของครอบครัวทปีกรสขุเกษม ซึง่เป็นกลุม่กรรมการ                       
และผูบ้รหิารบรษัิท 

- กรรมการบรษัิทของ T-Holding บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบรษัิท                          
ของ SMART คอื นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 

 
3.2.2 บรษิทั ชลบรุกีนัยง จ ากดั (“CKY”) 

วนัทีก่อ่ตัง้ วนัที ่19 เมษายน 2526 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่39/1 - 4 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ จดัหาและจ าหน่ายวสัดกุอ่สรา้งและอปุกรณ์ตกแตง่บา้น 
ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 250.0 ลา้นบาท / 250.0 ลา้นบาท ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ) 

กรรมการบรษัิท 1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม  2. นางชลธชิา ทปีกรสขุเกษม  
3. นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม  4. นางศลุพีร ทปีกรสขุเกษม 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมอืชือ่ และประทับตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพันธก์บับรษัิท - CKY เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จ ากัด (มหาชน) 

(“CCP”) ซึ่งเป็นผู ถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท โดย CCP ถือหุน้สามัญของ CKY                      
ผ่านบรษัิท ตะวนัออกการขนสง่ จ ากดั (“ETC”) อกีทอดหนึง่ จ านวน 24.99 ลา้นหุน้ 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ 

- CKY เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท จ านวน 12.86 ลา้นหุน้ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.80 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- กรรมการบริษัทของ CKY บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ SMART                          
คอื นายประทปี ทปีกรสขุเกษม และนายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม  

 
3.2.3 บรษิทั ซซีพี ีเพว ิง่สโตนส ์จ ากดั (“CPS”) 

วนัทีก่อ่ตัง้ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่39/1 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่ายอฐิบล็อกปูพืน้ และบล็อกผนังรางน ้าป้องกนัตลิง่พัง 
ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 90 ลา้นบาท / 90 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 
กรรมการบรษัิท 1. นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม      2. นายสมาน  เชือ้จนี 

3. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม      4. นายณรา  แสงสง่าศร ี
5. นายมนตช์ยั  วฒันะโรจน์เกษม 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 1. การลงลายมอืชือ่ผูกพันบรษัิท นายประทปี ทปีกรสขุเกษม หรอื นายอาทติย ์   
    ทปีกรสขุเกษม ลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคญัของบรษัิท  
2. การลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารของบรษัิทและผูกพันบรษัิท   
    กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคญัของบรษัิท 

ความสมัพันธก์บับรษัิท - กรรมการบรษัิทของ CPS บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบรษัิทของ SMART  
คอื นายประทปี ทปีกรสขุเกษม และนายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
บรษัิทด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติ และจ าหน่ายอฐิมวลเบาภายใตช้ือ่ทางการตลาด “SMART บล็อคเย็น” 

เพื่อใชเ้ป็นวัสดุก่อสรา้งทัง้ผนังภายใน และภายนอกอาคารทัง้แนวสูง และแนวราบ โดยบริษัทเลือกใช ้

เทคโนโลยเีครื่องจักรของ WEHRHAHN GmbH ซึง่เป็นผูผ้ลติอุปกรณ์ เครื่องจักรส าหรับผลติวัสดุก่อสรา้ง       
ชัน้น าจากประเทศเยอรมนี โดยในปี 2563 บรษัิท มกี าลงัการผลติ 4.5 ลา้นตารางเมตร จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ทัง้ใน และตา่งประเทศ โดยผ่านผูแ้ทนจดัจ าหน่าย และจ าหน่ายโดยตรงตอ่ลกูคา้  

 

1. ลกัษณะผลติภณัฑ ์
 

อฐิมวลเบาเป็นวัสดุก่อสรา้งประเภทงานก าแพง และงานผนัง ซึง่เป็นการทดแทนการก่อสรา้งก าแพง               
และผนังทีใ่ชอ้ฐิมอญและอฐิบล็อกคอนกรตี เนื่องจากกระบวนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติทีแ่ตกตา่งกัน
จงึท าใหอ้ฐิมวลเบามคีณุสมบัตทิีต่า่งจากอฐิมอญหรอือฐิบล็อกคอนกรตีทีใ่ชก้นัอยู่ในปัจจบุัน อาท ิคณุสมบัติ
เรื่องความเบา ความแข็งแรง ความเป็นฉนวนกันความรอ้น ความทนไฟ เป็นตน้ ปัจจุบันอฐิมวลเบาที่ผลติ                  
และจ าหน่ายของในประเทศไทยถูกควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ก าหนดใหอ้ฐิมวลเบา                     
ตอ้งมชีัน้คณุภาพเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) เลขที ่1505-2541  

 
ขนาดมาตรฐานอฐิมวลเบา 

ขนาด (ซ.ม.) 
จ านวนกอ้น/
ตารางเมตร 

น า้หนกั (ก.ก.) 

หนา กวา้ง ยาว  ตอ่กอ้น ตอ่ตารางเมตร 

7.5 20.0 60.0 8.33 6.50 54.14 

10.0 20.0 60.0 8.33 8.67 72.20 

12.5 20.0 60.0 8.33 10.83 90.24 

15.0 20.0 60.0 8.33 13.00 108.29 

17.5 20.0 60.0 8.33 13.66 113.75 

20.0 20.0 60.0 8.33 15.60 130.00 

ทีม่า : มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.1505-2541 
ขนาดมาตรฐานอฐิมวลเบาของ “SMART บล็อคเย็น” 
 
 ทัง้นี้ บริษัทสามารถผลติอฐิมวลเบาไดต้ัง้แต่ชัน้คุณภาพ G2 ทุกชนิด ถึงชัน้คุณภาพ G6 ทุกชนิด                    
และสามารถผลติขนาดอฐิมวลเบาที่มีความหนาไดต้ัง้แต่ 7.5 เซนตเิมตร ถึง 20 เซนตเิมตร ซึง่ผูผ้ลติ                    
ส่วนใหญ่จะเนน้ผลติอฐิมวลเบาที่ชัน้คุณภาพ G2 ชนิด 0.5 คุณภาพ G4 ชนิด 0.7 เนื่องจากสามารถผลติ                
ไดง้่ายกว่าและผลติขนาดอฐิมวลเบาที่ขนาดความหนา 7.5 เซนตเิมตร เนื่องจากเป็นมติขินาดอฐิมวลเบา                 
ทีน่ยิมใชใ้นงานกอ่สรา้งและงานกัน้ผนังภายใน 
 

โครงสรา้งรายได ้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 (หนว่ยตอ่พนับาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

รายไดจ้ากการขาย- 
อฐิมวลเบา 

360,067 98.30 446,688 95.69 402,333 
 

95.98 

รายไดจ้ากการขาย  -                               
คานทับหลงัส าเร็จรปู (Lintel) 

265 0.07 498 0.11 354 0.08 

รายไดจ้ากการขาย  -                           
บล็อกอืน่ ๆ 

4,740 1.29 18,334 3.93 13,999 3.34 

รายไดอ้ืน่ ๆ  1,238 0.34 1,301 0.27 2,481 0.60 

รวม 366,310 011.00 466,821 100.00 419,167 100.00 
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2. การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
 
2.1 กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product) 
 ทางบรษัิทไดพั้ฒนาสนิคา้ปัจจบุันเป็น  2 กลุม่ 

2.1.1 กลุม่สนิคา้โครงสรา้ง (สนิคา้ผนังมวลเบา และ คานทับหลงั) 
   คุณภาพของสนิคา้เป็นสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญ ซึง่ท าการควบคุมคุณภาพของสนิคา้ให ้
ไดม้าตรฐานตามก าหนดในแต่ละระดับคุณภาพทุกกอ้น โดยใหค้วามส าคัญในทุกขั ้นตอนการผลิต                           
มีมาตรการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิแต่ละชนิดและการควบคุมส่วนผสมในการผลติดว้ยระบบคอมพวิเตอร์                    
ที่สามารถใหส้่วนผสมที่มคีวามแม่นย าตรงตามสูตรการผลติที่เหมาะสมเพื่อใหไ้ดอ้ฐิมวลเบาทีไ่ดม้าตรฐาน 
ทัง้นี้ บรษัิทมนีโยบายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) โดยมกีารตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ ตัง้แต่         
การจัดหาวัตถุดบิจนถึงขัน้ตอนการ Packing ก่อนส่งถึงมือลูกคา้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสนิคา้ที่ไปถึงมือผูส้ั่ง                     
ซือ้เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ นอกจากนี้ เพื่อตอกย ้าการพัฒนาคุณภาพสนิคา้อย่างต่อเนื่อง บรษัิทเป็นรายแรก
ของคอนกรีตมวลเบาอบไอน ้าที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ “bs 5234” มาตรฐานประเทศอังกฤษ ซึง่ยืนยัน                
ความแข็งแรง การเจาะยดึของผนังก่อฉาบคอนกรีตมวลเบา “SMART บล็อคเย็น” นอกจากนัน้ ทางบรษัิท              
ยังไดร้ับรางวัลนวัตกรรมและ “ประหยัดไฟเบอร ์5” ซึง่ทางกรมพลงังานรับรองดา้นคณุภาพ เพื่อความมั่นใจ
ดา้นคณุภาพของสนิคา้ 

2.1.2  กลุม่สนิคา้ตกแตง่ 
สนิคา้ประเภทตกแตง่เป็นสนิคา้ทีถู่กพัฒนาขึน้เพือ่ตอบสนองเพือ่ใหผู้บ้รโิภคท างานไดง้่าย                      

ขึน้ตอ้งการใหผ้นังสวยงาม อนัไดแ้ก ่

 

 
 
สมารท์สีช่อ่งลม                       

 

 
 
  สมารท์มติบิล็อค 
 

 

 
 
สมารท์หนึง่ชอ่งลม 

 

 
 
สมารท์ดาวกระจาย      
 

 

 
 
สมารท์สีเ่หลีย่ม
ซอ้น                 

 

 
 
สมารท์คณูบล็อค 
 

 
2.2 กลยทุธด์า้นราคา (Price) 

ทางบริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่ง               
ทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางการขายใหม้ากขึ้น โดยมุ่งเนน้การใหค้วามรู ้การแนะน าที่ถูกตอ้ง                              
และสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในดา้นคณุภาพของสนิคา้เพือ่ประโยชน์แกผู่บ้รโิภคเป็นหลกั 

 
2.3 กลยทุธด์า้นการบรกิาร (Service) 

บรษัิทใหค้วามส าคญัดา้นการบรกิารลกูคา้แบบรอบดา้น เริม่ตัง้แต ่
2.3.1 การบรกิารดา้นความรูผ้ลติภณัฑก์บัผูบ้รโิภค ทัง้นี้ บรษัิทมทีมีชา่งเทคนคิในการให ้

ค าปรึกษาถึงหนา้งาน เพื่อใหค้ าแนะน าการใชผ้ลติภัณฑ์ที่ถูกตอ้ง ความพึงพอใจ                    
กบัคณุภาพของสนิคา้ทีท่างลกูคา้ไดร้ับ  

2.3.2 การบรกิารดา้นขนส่ง บรษัิทมกีารลงทุนรถบรรทุกตดิเครน ท าใหส้ามารถบรกิารลกูคา้                   
ไดร้วดเร็วขึน้  

2.3.3 การบรกิารหลงัการขาย คอื เขา้พบลกูคา้ เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ โดยมแีบบสอบถาม             
ของบรษัิท ทัง้นี้ บรษัิทเชือ่มั่นว่า แบบสอบถามที่ลูกคา้ประเมนิความพงึพอใจจะช่วย
ส่งเสริมงานดา้นต่างๆของบริษัทใหด้ีข ึน้ ดว้ยการน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข                     
และพรอ้มพัฒนาสิง่ใหม ่ๆเพือ่ลกูคา้อยูเ่สมอ 
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2.4 กลยทุธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์(Promotion) 

   บริษัทมุ่งเนน้การใหค้วามส าคัญกับการโฆษณาถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ซึ่งสื่อที่ใชใ้น                                
การโฆษณาหลัก ๆ  ไดแ้ก่ จัดอบรมที่เขา้ถึงผูใ้ชง้านตรง ออกบูธในงานต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมาย เว็บไซต์                      
และสือ่ออนไลน์ตา่งๆ ทัง้นี้ เพือ่ใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชส้นิคา้มคีวามมัน่ใจในสนิคา้ “SMART บล็อคเย็น” 
 

3. ลกัษณะลูกคา้กลุม่เป้าหมายและชอ่งทางการจ าหนา่ย 
 
 กลุม่ลกูคา้เป้าหมายของบรษัิทคอืกลุม่ผูร้ับเหมากอ่สรา้ง และกลุม่ผูป้ระกอบการในธุรกจิอสงัหารมิทรัพย ์ 
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ เนื่องจากอฐิมวลเบาไดถู้กผลติมาเพือ่ใชเ้ป็นวสัดกุอ่สรา้ง ในโครงการกอ่สรา้ง
ทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงูและแนวราบ ทัง้นี้ ลกูคา้ของบรษัิทสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ คอื  

1. กลุ่มลูกคา้รา้นคา้วัสดุก่อสรา้ง ซึง่น าอฐิมวลเบาของบริษัทจ าหน่ายไปยังผูร้ับเหมาโครงการ                   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรา้นคา้วสัดกุอ่สรา้งรายยอ่ย 

2. กลุ่มลูกคา้โครงการ ไดแ้ก่  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่ วไป ผู ร้ั บ เหมาก่อสร า้ ง                          
ซึง่น าอฐิมวลเบา “SMART บล็อคเย็น” ไปใชใ้นงานกอ่สรา้งก าแพง และผนังของโครงการกอ่สรา้ง
อาคารรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการบา้นจัดสรร โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย โครงการอาคาร
ส านักงาน เป็นตน้ 

3. กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ บริษัทมีการส่งสินคา้ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ                      
ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ 

ส าหรับชอ่งทางการจดัจ าหน่าย แบ่งเป็น 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่  
1. จ าหน่ายผ่านผู จ้ัดจ าหน่าย โดยตัวแทนผู จ้ัดจ าหน่ายประกอบธุรกิจคา้ส่ง  และคา้ปลีก                    

เกีย่วกบัสนิคา้วสัดแุละอปุกรณ์กอ่สรา้ง   
2. จ าหน่ายโดยตรงตอ่ลกูคา้ ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ผูร้ับเหมากอ่สรา้ง  

 
4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

 
ปัจจุบัน ผู บ้ริโภคใหก้ารยอมรับการใชอ้ ิฐมวลเบาในการก่อสรา้งมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติ                               

และการใชง้านที่เอือ้อ านวยต่อทัง้ผูร้ับเหมาก่อสรา้งและเจา้ของอาคาร รวมถงึความมุ่งมั่นในการน าเสนอ
ความรูเ้กีย่วกบัอฐิมวลเบาแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลใหอ้ฐิมวลเบาเป็นทางเลอืกหนึง่ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นเจา้ของ
อาคารมากขึน้ อกีทัง้ดว้ยปัจจัยทางการลงทุนโครงการพื้นฐานภาคตะวันออก หรือ EEC  ท าใหนั้กลงทุน                     
มคีวามมัน่ใจในการลงทุน สง่ผลตอ่ความตอ้งการของสนิคา้ทีม่มีากขึน้ 

 
5. ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานของบรษิทัทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ 

 
บริษัทไดท้ าการส ารวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน าความคดิเห็น                   

และขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากลูกคา้มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสนิคา้ การจัดส่ง รวมทัง้การใหบ้ริการ                    

เพือ่ตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 5 ขอ้ 

ของบรษัิท คอื 

5.1 บรษัิทจะผลติผนังมวลเบาทมีคีณุภาพสม า่เสมอ 

5.2 บรษัิทจะสรา้งความภมูใิจสงูสดุใหก้บัคูค่า้ 

5.3 บรษัิทจะมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5.4 บรษัิทจะพัฒนาสนิคา้อยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนการบรกิารทีส่ม า่เสมอ 

5.5 บรษัิทจะพัฒนาบุคลากรใหม้แีนวคดิทันสมยั กา้วทันตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาด 
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3. ปัจจยัความเสีย่ง 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้อา้งอิงจากขอ้มูลปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต                       
เท่าที่สามารถระบุได ้ซึง่ปัจจัยความเสีย่งที่มนัียส าคัญบางประการอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลคา่หุน้                   
ของบรษัิท โดยปัจจัยความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ มไิดเ้ป็นปัจจัยความเสีย่งทัง้หมดทีม่อียู่ กล่าวคอื 
อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได ้และอาจมีปัจจัยความเสีย่งบางประการที่บรษัิท                    
เห็นว่า ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยความเสีย่ง                            
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อรายได ้ ผลก าไร สนิทรัพย ์สภาพคล่อง แหล่งเงนิทุน และโอกาส                 
ทางธุรกจิของบรษัิท 

นอกจากนี้  ข อ้ความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสง ค์                            
หรือเจตนารมณ์ของบรษัิทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาทิ “แผนการ” “ประสงค”์ “ตอ้งการ” “คาดว่า”            
“เห็นว่า” “เชือ่ว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือค าหรือขอ้ความอืน่ใดในท านองเดยีวกัน เป็นค าหรือขอ้ความ                
ที่บ่ งชี้ถึงส ิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แ น่นอนและผลที่ เก ิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง                                 
จากการคาดการณ์ได ้
 

1. ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ 
 

1.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของตลาดอฐิมวลเบาและผนงัมวลเบา  
      ปัจจุบันอิฐมวลเบาไดร้ับความนิยมในการน ามาใชเ้ป็นวัสดุก่อสรา้งมากขึ้น ซึ่ง เ ป็นผล                             
จากการที่กลุ่มผูผ้ลติอฐิมวลเบาไดท้ าการตลาดเชงิรุก พยายามน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ ขอ้มูล 
ประโยชน์ และคณุสมบัตขิองอฐิมวลเบาใหก้บัลกูคา้ หรอืผูบ้รโิภคไดร้ับทราบอยา่งตอ่เนื่อง อาท ิการประหยดั
พลงังาน ความแข็งแรงคงทน การเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน และลดการพึง่พงิ
แรงงานของกลุ่มผูร้ับเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ กอปรกับแนวโนม้การเตบิโตของทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู และแนวราบ                               
ในภาคอสังหารมิทรัพย ์เพื่อรองรับความตอ้งการจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จงึท าให ้
แนวโนม้ความตอ้งการใชอ้ฐิมวลเบามปีรมิาณเพิม่ข ึน้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา
ภาวะเศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั โดยผูพั้ฒนาอสังหารมิทรัพยห์ลายรายชะลอการลงทุนโครงการออกไป 
ส าหรับภูมภิาคของประเทศไทยที่เศรษฐกจิยังเดนิหนา้ต่อเนื่องหรือมีการลงทุนอยู่ คอื กรุงเทพมหานคร                  
และภาคตะวันออก ที่ยังมกีารลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหคู้่แขง่เขา้มาในภูมภิาคนี้เชน่เดยีวกัน ผลกระทบ               
ที่เกดิขึน้คอืส่วนแบ่งทางการตลาดทีล่ดลงและการแขง่ขันราคาเกดิขึน้อย่างหลกีเลีย่งไดย้าก ทัง้นี้ บรษัิท               
ไดเ้พิม่ชอ่งทางตลาดต่างประเทศเพือ่เปิดตลาด และเพิม่ช่องทางใหม่ใหก้ับตลาดอฐิมวลเบา และผนังมวล
เบารวมทัง้การแนะน าสนิคา้ใหก้บังานตา่งประเทศมากขึน้ 
 

1.2 ความเสีย่งจากการขาดแคลนรถขนสง่สนิคา้ 
     บรษัิทใชบ้รกิารรถขนสง่ภายนอก (Outsource) เป็นส่วนใหญ่จงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกับการจัดส่ง
สนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ กรณีที่ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถรับงานของบริษัทได  ้อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการลงทุน                        
ซือ้รถบรรทุกตดิเครน เพือ่บรกิารขนสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่ชว่ยใหก้ารจดัสง่สนิคา้รวดเร็วขึน้ 
และสามารถรองรับความเสีย่งจากการขาดแคลนรถขนสง่สนิคา้ได ้ รวมทัง้บรกิารจดัการดา้นความสมัพันธ์ที่ดี
กบัผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทุกราย 
 

2. ความเสีย่งเก ีย่วเนือ่งกบัการผลติ 
 

2.1 ความเสีย่งจากคณุภาพวตัถดุบิไมค่งที ่
  บริษัทผลิตอิฐมวลเบาโดยเลือกใชปู้นซีเมนต์เป็นวัตถุด ิบส่วนผสมหลัก (Cement Base)               
ซึง่นอกจากซเีมนตผ์งแลว้ สตูรการผลติยงัตอ้งมสีว่นผสมเพือ่ใหอ้ฐิมวลเบามคีณุสมบัตติามทีต่อ้งการ ไดแ้ก ่
ทราย ปูนขาว ยปิซั่ม และผงอลูมเินียม ซึง่วัตถุดบิที่น ามาใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติ ลว้นแต่มคีวามส าคญั       
ต่อการผลติอฐิมวลเบาทัง้ส ิน้ แต่เนื่องจากวัตถุดบิดังกล่าวบางชนิดเป็นวัตถุดบิที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ                 
และบางชนิดตอ้งผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนจะน ามาใชใ้นการผลติอฐิมวลเบา ดังนัน้ คุณภาพ               
ของวัตถุดบิจงึขึน้อยู่กับแหล่งที่มาและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ ซึง่อาจท าให ้
วัตถุดบิที่น ามาใชม้ีคุณภาพที่แตกต่างกันในแต่ละรอบที่สั่งซื้อ โดยหากบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดบิ                      
ที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามสูตรที่ก าหนดไว ้ หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดบิที่มีคุณภาพคงที่หรือใกลเ้คียง                            
กับเกณฑ์คุณภาพที่ตอ้งการ อาจท าใหบ้ริษัทไดร้ับผลกระทบจากตน้ทุนการผลติที่เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจาก                   
เกดิอัตราการสูญเสยีจากกระบวนการผลติเพิ่มขึน้ได ้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร                    
ของบรษัิทเชน่กัน แต่อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทไดพั้ฒนาสตูรผลติเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัคณุสมบัตขิองวตัถุดบิ                 
ทีจ่ดัซือ้เขา้มาทีแ่ตกตา่งกนัไดอ้กีดว้ย 
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2.2 ความเสีย่งจากการผนัผวนทางดา้นราคา 
      บรษัิทสัง่ซือ้วตัถุดบิจากในประเทศไทย และน าเขา้วตัถุดบิจากตา่งประเทศ โดยวตัถุดบิชนดิเดยีว                  

ที่บรษัิทน าเขา้จากต่างประเทศ คอื ผงอลูมเินียม ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน                
ของราคาวัตถุดบิที่อาจจะเกดิขึน้ บรษัิทไดก้ าหนดแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดซื้อโดยการตดิต่อเพื่อสั่งซื้อ
วตัถุดบิลว่งหนา้กบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ โดยการก าหนดราคาซือ้ และแจง้เวลาจดัสง่สนิคา้ทีแ่น่นอนและชดัเจน                  
เพื่อควบคุมและป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุด ิบ  จึงท าใหท้ี่ผ่านมาบริษัทไม่ไดร้ับผลกระทบ                             
จากความผันผวนของราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติมากนัก 

 

3. ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
 

3.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  
      บริษัทน าเขา้วัตถุดบิจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผงอลูมเินียม ทางบรษัิทไดม้กีารทบทวนค่าเงนิ                        
ที่ใชใ้นการสั่งซื้อ โดยเปรียบเทียบค่าเงินที่ควรใชใ้นการสั่งซื้อสนิคา้ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง                          
จากอตัราแลกเปลีย่นได ้ทัง้นี้ บรษัิทใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 2 สกลุ เพือ่การปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัชว่งเวลา
และสถานการณ์นัน้ ๆ ซึง่ชว่ยท าใหต้น้ทุนของบรษัิทคงที ่

   บรษัิทไดม้กีารสง่ออกสนิคา้ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ และไดม้กีารบรหิารจัดการ  เพื่อลดความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 

4. ความเสีย่งดา้นการบรหิาร การจดัการ 
 

4.1 ความเสีย่งในกรณีมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50 
 บรษัิทมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอืกลุ่ม บจก.ทีปกรโฮลดิง้ ซึง่ถือหุน้ในบรษัิททัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(ในนาม CCP, CPP, CKY และครอบครัวทีปกรสุขเกษม) ประมาณรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้                     
ซึง่สัดส่วนการถอืหุน้ดังกลา่ว ท าใหก้ลุ่มครอบครัวทปีกรสุขเกษมสามารถก าหนดนโยบายในการบรหิารงาน 
รวมถึงควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท ที่ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเกนิกึง่หนึ่ง                         
ในทีป่ระชมุ และวาระทีต่อ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายย่อย
จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผูถ้ือหุน้รายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ได ้อย่างไรก็ตาม                         
ดว้ยการก าหนดโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท และการก าหนดแนวทางการปฏบิัตขิองคณะกรรมการเกีย่วกบั           
การก ากับดูแลกจิการที่ดีดว้ยการสรา้งกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจของกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี                     
โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มาจากกรรมการอสิระ ที่มคีุณสมบัตติามเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยรวม 3 ท่าน เพือ่เขา้ท าหนา้ทีต่รวจสอบการท างานและการบรหิารงาน
ของบริษัทแทนผูถ้ือหุ น้รายย่อย กอปรกับการว่าจา้งบริษัทตรวจสอบภายในที่เ ป็นผู เ้ชี่ยวชาญ                              
และที่มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร รายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้ าหนา้ทีต่รวจสอบ
การปฏบิัตงิานอกีขัน้หนึ่ง จงึเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและความโปร่งใสในการบรหิารจัดการผ่านระบบ       
การควบคมุภายใน ดงันัน้ บรษัิทจงึมัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิทจะไดร้ับการปฏบิัต ิ
อยา่งเท่าเทยีม และเป็นธรรม 
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

1.1 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์หลกั  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์หลกัทีบ่รษัิทใชใ้นการด าเนนิธุรกจิ

ประกอบดว้ย 

รายการ การใชง้าน 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

มลูคา่ตามบัญชสีทุธ ิ
ภาระผูกพัน 

 

1. ที่ด ินและส่วนปรับปรุง : 
ที่ดนิโฉนดเลขที่ 49503 
(เดมิ 11529)  
ตั ้งอยู่ที่อ า เภอบา้นบึง 
จังหวัดชลบุรี รวมเนื้อที่ 
59-3-24 ไร่  
(หลังแบ่งที่ด ินบางส่วน
ขายใหก้บั CPS) 
 

ทีต่ัง้โรงงาน เป็นเจา้ของ 109.460 ลา้นบาท ตดิภาระจ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูย้มื
จากเจา้หนี้สถาบัน
การเงนิแหง่หนึง่ ทุน
จ านอง 215 ลา้นบาท 

2. อาคารโรงงานและสว่น
ปรับปรุงอาคาร 
ตัง้อยูเ่ลขที ่11 หมูท่ี ่9 
ถนนบา้นบงึ-แกลง 
กม.27.5 ต าบลหนอง          
อริุณ อ าเภอบา้นบงึ 
จงัหวดัชลบุร ี
 

อาคารโรงงาน 
อาคาร

ส านักงาน 

เป็นเจา้ของ 171.531 ลา้นบาท ตดิภาระจ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูย้มื
จากเจา้หนี้สถาบัน
การเงนิแหง่หนึง่ ทุน
จ านอง 5 ลา้นบาท 

3. เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เครือ่งจกัร 
และอปุกรณ์ 

 

เป็นเจา้ของ 162.701 ลา้นบาท -ไมม่-ี 

4. เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้ 
และอปุกรณ์ส านักงาน 
 

 เป็นเจา้ของ 1.288 ลา้นบาท -ไมม่-ี 

5. ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ 10.380 ลา้นบาท -ไมม่-ี 

6. สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้ง   0.924 ลา้นบาท  

รวม 456.284 ลา้นบาท  

 
1.2 สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน – สทิธบิตัร 

1.2.1 ลกัษณะส าคญัของสทิธบิัตร 

เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะชน เพือ่ใหเ้กดิการตอ่ยอด หรอืพัฒนาตอ่ไป โดยใหค้วามคุม้ครอง                    

ชว่งระยะเวลาหนึง่แลกกบัการเปิดเผย ผลประโยชน์ก็คอืมุง่ประโยชน์คนสว่นใหญ 

1.2.2 เงือ่นไขและอายขุองสทิธบิตัร 

(1) การออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลติทาง

อตุสาหกรรม หรอืหตัถกรรมได ้

(2) สทิธบิัตรการประดษิฐ ์มอีาย ุ20 ปี นับจากวนัยืน่ค าขอรับสทิธบิัตร 

(3) สทิธบิัตรการออกแบบผลติภณัฑ ์มอีาย ุ10 ปี นับจากวนัยืน่ค าขอรับสทิธบิัตร 

1.2.3 ผลกระทบตอ่บรษัิท หากสทิธบิัตรหมดอาย ุ

จะไมม่ผีลกระทบอยา่งไร ในแง่ของบรษัิท 
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1.3 สญัญาส าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้งในการด าเนนิธรุกจิ 
1.3.1 สญัญาเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็นส านักงาน 

(1) บรษัิทท าสญัญาเชา่พืน้ทีส่ านักงานจากบรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบุร ีจ ากดั 
(มหาชน) (CCP) โดยมรีายละเอยีดสญัญาเชา่ ดงันี ้

คูส่ญัญา : บรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบรุ ีจ ากดั (มหาชน) (CCP) 
ความสมัพันธข์อง
คูส่ญัญา 

: CCP เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

: 3 ปี ตัง้แตว่นัที ่3 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่2 มกราคม 2564 

ราคาเชา่ : อตัราคา่เชา่เป็นอตัราตามทีต่กลงกนัและใกลเ้คยีงกบัอตัราคา่เชา่ในพืน้ที่
ขา้งเคยีง 

สรุปสาระส าคญั
ของสญัญา 

: - บรษัิทตกลงเชา่อาคารส านักงานชัน้ที ่1 - ชัน้ที ่3 และหอ้งใตด้นิ  
ของอาคารเลขที ่24 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กรรมสทิธิ ์CCP 

- เมือ่สญัญาเชา่สิน้สดุตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดยผูเ้ชา่มไิดเ้คยม ี
การผดินัดผดิสญัญาตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่มากอ่น หากผูเ้ชา่
ประสงคจ์ะขอเชา่พืน้ทีน่ี้ตอ่ไปอกี ตอ้งด าเนนิการแจง้ความประสงค์
ดงักลา่วลว่งหนา้เป็นหนังสอืกอ่นสิน้สดุระยะเวลาทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา
นี้ไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน 

- คา่สาธารณูปโภคผูเ้ชา่เป็นผูร้ับผดิชอบ 
  หมายเหต ุ : บรษัิทจา่ยช าระคา่สาธารณูปโภคไดแ้ก ่คา่น ้าประปา คา่ไฟฟ้า และคา่โทรศพัท ์ 
  ตามอตัราการใชจ้รงิ โดยบรษัิทมภีาระคา่ใชจ้า่ยแมบ่า้น ซึง่เป็นพนักงานของบรษัิท 
 

(2) สญัญาวา่จา้งขนสง่  
บรษัิทมสีญัญาวา่จา้งขนสง่กบัหา้งหุน้สว่นจ ากดั อ.สชุาดา เซอรว์สิ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี ้

คูส่ญัญา : หา้งหุน้สว่นจ ากดั อ.สชุาดา เซอรว์สิ 
ความสมัพันธ ์
ของคูส่ญัญา 

: -ไมม่-ี 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2560  ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2561 ทัง้นี้  
เมือ่ครบก าหนดอายตุามสญัญาขา้งตน้ใหส้ญัญานี้ตอ่อายโุดยอตัโนมตั ิ
อกีคราวละ 1 ปี (แตไ่มเ่กนิ 5 คราว) ทัง้นี้ เวน้แตผู่ว้า่จา้ง 
แจง้ความประสงคไ์มต่อ่อายสุญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ร้ับจา้งทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นครบก าหนดอายใุนแตล่ะคราว 

ราคาคา่จา้ง : ผูว้า่จา้งและผูร้ับจา้งตกลงคดิราคาคา่จา้งสญัญานี้ในอตัรา                                 
และเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้อตัราและหรอืในเอกสารแนบทา้ย
สญัญาทีอ่อกโดยผูว้า่จา้ง ซึง่เป็นอตัราคา่จา้งทีร่วมถงึคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
คา่พนักงานควบคมุยานพาหนะ คา่ใชจ้า่ย อืน่ๆ รวมตลอดถงึคา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(3) บรษัิทมสีญัญาวา่จา้งขนสง่กบับรษัิท บา้นชบา แพลนเนท จ ากดั                                   

โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
คูส่ญัญา : บรษัิท บา้นชบา แพลนเนท จ ากดั 
ความสมัพันธข์อง
คูส่ญัญา 

: -ไมม่-ี 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

: 4 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2559  ถงึวนัที ่1 มนีาคม 2563 หรอืแลว้แต ่                   
จะตกลงกนั 

ราคาคา่จา้ง : ผูว้า่จา้ง และผูร้บัจา้งตกลงคดิราคาคา่จา้งสญัญานี้ในอตัรา และเงือ่นไข
ตามทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้อตัราและหรอืในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีอ่อก                  
โดยผูว้า่จา้ง ซึง่เป็นอตัราคา่จา้งทีร่วมถงึคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่พนักงาน
ควบคมุยานพาหนะ คา่ใชจ้า่ย อืน่ ๆ รวมตลอดถงึคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ                      
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.4 กรมธรรม ์

บรษัิทมกีารท ากรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรัพยส์นิ มรีายละเอยีด ดงันี ้ 

บรษัิทมกีารท ากรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรัพยส์นิ มรีายละเอยีด ดงันี ้ 

คูส่ญัญา บรษัิท ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ 000-19-11-IAR-04724 (000-18-11-IAR-04339 ฉบับเดมิ) 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรัพยส์นิ (Property All Risks Policy Schedules) 
ทรัพยส์นิเอาประกนั ตัง้อยูเ่ลขที ่ 11 หมู ่ 9 ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลหนองอริณุ อ าเภอบา้นบงึ 

จงัหวดัชลบุร ีซึง่ประกอบดว้ย 
1. อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน อาคารโรงอาหาร อาคารป้อมยาม                            

(ไมร่วมรากฐาน) รวมสว่นปรับปรุงตอ่เตมิอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศพัท ์

2. เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เครือ่งไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า 
3. เฟอรน์เิจอร ์ส ิง่ตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา อปุกรณ์และเครือ่งใชส้ านักงาน 

ระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตว่นัที ่12 ตลุาคม 2562 ถงึ 12 ตลุาคม 2563  
วงเงนิคุม้ครอง 626,866,245 บาท 
ผูร้ับผลประโยชน ์ ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ตามภาระผูกพัน  

(อยูร่ะหวา่งการเปลีย่นชือ่ผูร้บัผลประโยชนเ์ป็นบรษัิท) 
 

1.5 เครือ่งหมายการคา้ / สทิธบิตัร  

บรษัิทมกีารจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ SMART I Block เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่ง

การรอผลอนุมตัทิ าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ SMARTบลอ๊คเย็น (ขอ้มลูลา่สดุจนถงึ 31 ธนัวาคม 

2563 เขา้ถงึไดจ้ากเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย)์ 

                        
 

1.6 นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตามในการพิจารณาลงทุน                            

ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั ้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะใหค้วามส าคัญ                                    

กับการพิจารณาลงทุนในธุรกจิที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษัิทเป็นส าคัญ                     

โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท                   

อยา่งรอบคอบซึง่การลงทุนดงักลา่วจะตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษัิท และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ตามขอบเขตอ านาจอนุมัต ิที่ก าหนดไว ้และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศ                             

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยบรษัิทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้ไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคมุ

ทศิทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท 
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 

ณ  วันที่  31  ธั น วาคม 2563  บริษัทไม่มีข อ้พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบดา้นลบ                                   

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดา้นลบ                        

ต่อสนิทรัพยข์องบรษัิททีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิงวดบัญชปีี 2563 สิน้สดุ

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ ๆ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้ส าคญัอืน่ ๆ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

ชือ่บรษัิททีอ่อกหลกัทรัพย ์

 

เลขทะเบยีนบรษัิท 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่

 

ประเภทธรุกจิ 

เว็บไซต ์

โทรศพัท ์

โทรสาร 

ทุนจดทะเบยีน / ทุนช าระแลว้ 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED 

0107556000272 

เลขที ่11 หมูท่ี ่9 ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลหนองอริณุ  

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี20220 

ผลติและจ าหน่ายอฐิมวลเบา 

www.smartblock.co.th 

038 442 500 

038 442 521 

552 ลา้นบาท / 460 ลา้นบาท  

แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 460 ลา้นหุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ                    

1 บาท) 

 

ขอ้มูลของนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ต ัง้แตร่อ้ยละ 10 ข ึน้ไปของจ านวนทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หมด                   

ของนติบิคุคลน ัน้ 

 - ไมม่ ี– 

 

ขอ้มูลของบคุคลอา้งองิอืน่ๆ 

ผูส้อบบัญช ี

 

 

 

 

ผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 

นายทะเบยีนหลกัทรัพยห์ุน้สามญั 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

หอ้ง 705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร ์89 ซอยวดัสวนพลู 

ถนนเจรญิกรงุ เขตบางรัก กทม.10310 

โทรศพัท ์0-2630-7500 

โทรสาร 0-2630-7506 

บรษัิท ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากดั 

อาคารมณียาเซ็นเตอร ์ชัน้ 8 เลขที ่518/5 ถนนเพลนิจติ  

แขวงลมุพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-652-0898, 02-652-0867 

โทรสาร 02-652-0791 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B 

เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999 

โทรสาร 02-009-9991 
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สว่น (ข) – การจดัการและการก ากบัดแูล 
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7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
 

1. จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 
 
บรษัิทมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ ดงันี้ 

 
หมายเหตุ :  บรษัิท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ออกใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน                   
ของบริ ษัท  รุ่ นที่2  (SMART – W2) จ าน วน  92 ,000,048 หน่ วย  ให แ้ก่ผู ้ถื อหุ น้ โดยไม่ค ิดมูลค่า                             

โดยใบส าคัญแสดงสิทธินี้  มีอายุ 2 ปี นับจาก 4 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2564 ราคาใชส้ ิทธิ์                             
1.50 บาทต่อหน่วย อัตราการใชส้ ิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ : 1 หุน้สามัญ วัตถุประสงค์                              
เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปใชป้รับปรุงเครื่องจักร  พัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการผลติ                               
บรหิารคลังสนิคา้ และจัดสง่สนิคา้ พัฒนาผลติภัณฑ ์ลงทนุในแหลง่วัตถุดบิหลัก และใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน
ในกจิการ เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรก วันที ่29 พฤษภาคม 2563 การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย วันที ่1 ตลุาคม 2564   

 

2. ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 
 

หมายเหต ุ: /1 - /4 สามารถศกึษาขอ้มลูบรษัิทดงักลา่ว และขอ้มลู Ultimate Shareholders ไดใ้นหัวขอ้ 
3.1 บรษัิทใหญ่ และ หัวขอ้ 3.2 บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทุนจดทะเบยีน 552,000,288 บาท 552,000,288 บาท 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 460,000,240  บาท 460,000,240  บาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หุน้ 1 บาท 1 บาท 

ล าดบัที ่ รายชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (%) 

1. บรษัิท ชลประทปีสนิทรัพย ์จ ากดั 199,837,471 43.443 

2. บรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 132,300,008 28.761 

3. บรษัิท ทปีกรโฮลดิง้ จ ากดั 15,898,953 3.456 

4. นายสวุรรณ  พรมไีชย 13,994,100 3.042 

5. บรษัิท ชลบุรกีนัยง จ ากดั 12,862,500 2.796 

6. นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม 6,750,855 1.468 

7. นายวรีะ  นภาพฤกษ์ชาต ิ 4,000,000 0.870 

8. นางสาวพัทยา  นันทานนท ์ 3,121,400 0.679 

9. นางสภุา  ยัง่ยนืสนุทร 2,876,500 0.625 

10. นางชลธชิา  ทปีกรสขุเกษม 2,858,423 0.621 
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3. นโยบายการจา่ยปนัผล 
 
 บรษัิทมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในแตล่ะปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธทิีเ่หลอื
หลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท 
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย                   
โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอืน่ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น                   
จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการของบริษัท                    
ทีอ่นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพือ่ขออนุมตั ิอนึง่ คณะกรรมการ
บรษัิทมอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้หากเห็นควรว่ามคีวามเหมาะสม และไม่กระทบ
ตอ่การด าเนนิงานของบรษัิททัง้นี้จะตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถัดไป 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

1. คณะกรรมการ 

 

1.1 คณะกรรมการบรษัิท (Board of Directors) 

รายชือ่คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 มจี านวน 8 ท่าน ดงันี ้

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1 นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท 

2 นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท 

3 นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ กรรมการบรษัิท 

4 นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท 

5 นายสรุพล เตมิอรยิบุตร กรรมการบรษัิท 

6 นางธดิา ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

8 นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยม ีนายชวนิโรจน ์ธรีพชัรพร ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั : 

ก) การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม                        

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราส าคัญ                     

ของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท เวน้แต่ในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสทิธิและนิต ิกรรมเกี่ยวกับที่ดนิ                     

และอสงัรมิทรัพยใ์ด ๆ การท าสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคาร และสถาบันการเงนิ ให ้นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 

ประธานกรรมการบรษัิท ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม นายรังส ีทปีกรสขุเกษม นางสาวจารณี 

จงัสมบัตศิริ ิคนใดคนหนึง่ รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคญับรษัิท จงึจะผูกพันบรษัิท 

ข) การลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาบนเอกสารของบรษัิทและผูกพันบรษัิท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม 

หรือ นายอาทติย ์ทีปกรสุขเกษม หรือ นายรังส ีทีปกรสุขเกษม หรือ นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิคนใดคนหนึ่ง                     

ลงลายมอืชือ่ และประทับตราส าคญัของบรษัิทจงึจะผูกพันบรษัิท 

ขอ้จ ากดัอ านาจของกรรมการ :  -ไมม่-ี 

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

   รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 มจี านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1 นางธดิา ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3 นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยม ีนายชวนิโรจน ์ธรีพชัรพร ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ                                                      

คอื นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 
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สถติกิารเขา้ประชมุคณะกรรมการ ในปี  2561-2563 

 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม 4/4 - 4/4 - 5/5 - 

2. นายรังส ี   ทปีกรสขุเกษม 4/4 - 4/4 - 5/5 - 

3. นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ - - 3/4 - 4/5 - 

4. นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม 4/4 - 3/4 - 5/5 - 

5. นายสรุพล  เตมิอรยิบุตร 4/4 - 4/4 - 5/5 - 

6. นางธดิา  ธรรมสาโรช 4/4 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 

7. รอ้ยตรสีมควร  สธุรรมโน 4/4 4/4 3/4 3/4 5/5 5/5 

8. นายสมชาย   เลศิศกัดิว์มิาน 4/4 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 

หมายเหต ุ: 1) ตวัเลขแสดงจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมการประชมุ ตอ่จ านวนครัง้การประชมุ 

2) นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิไดร้ับการแตง่ตัง้จากมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562                   

 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2562 

 

1.3 คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี ้

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร 

4. นางสาวสมนกึ ชยัธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร 

5. นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู กรรมการบรหิาร 

6. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย กรรมการบรหิาร 

7. นายฉันทวฒุ ิ ยนิดสีขุ กรรมการบรหิาร 
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2. ผูบ้รหิาร 

 
2.1 คณะผูบ้รหิาร (Management Team) 

รายชือ่คณะผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 มดีงันี ้

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ /  

ผูบ้รหิารฝ่ายจดัซือ้ 

4. นางสาวสมนกึ ชยัธนะกลุมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

5. นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขาย 

6. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชแีละควบคมุธุรกจิ 

7. นายฉันทวฒุ ิ ยนิดสีขุ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการเงนิ 

8. นางสาวชตุกิาญจน์ ทองกลอ่ม ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

24 

 
2.2 โครงสรา้งผังองคก์ร 



บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

25 

 

3. เลขานุการบรษิทั 

 
 ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535  ก าหนดใหค้ณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้เีลขานุการบรษัิทรับผดิชอบในนามของบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรษัิท โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษัิทครัง้ที ่1/2556 (หลงัแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2556 มมีตแิตง่ตัง้ให ้นายชวนิโรจน์  ธรีพัชรพร 

ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษัิท โดยมหีนา้ที่และความรับผดิชอบ ดงันี้   

3.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี้ 

3.1.1 ทะเบยีนกรรมการ 

3.1.2 หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบรษัิท 

3.1.3 หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.2 เก็บรักษารายงานการมสี่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนารายงาน

ดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนับแต่วันที่

บรษัิทไดร้ับรายงาน 

3.3 จัดท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการแสดงขอ้มูลดังต่อไปนี้ รวมทัง้

ดแูลใหม้กีารเก็บรักษาเอกสารหรอืหลกัฐานดงักลา่ว ใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้

ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าหา้ปีนับแต่วันที่มีการจัดท าเอกสารหรือขอ้มูลดังกล่าว การเก็บรักษา

เอกสารและหลักฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรักษา  ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์                       

หรอืระบบอืน่ใดทีส่ามารถเรยีกดไูดโ้ดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้ความ 

3.3.1 การใหข้อ้มลูประกอบการขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3.3.2 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท                           

หรือรายงานอืน่ใดทีต่อ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199                

แหง่พระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3.3.3 ความเห็นของบรษัิทเมือ่มผีูท้ าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษัิทจากผูถ้อืหุน้เป็นการทั่วไป 

3.3.4 การใหข้อ้มูลหรือรายงานอืน่ใดเกีย่วกบักจิการทีบ่รษัิทจัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ตอ่ผูถ้อืหุน้

หรอืประชาชนทั่วไปตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

3.4 ด าเนนิการอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตอ่ไป 

3.5 ตอ้งปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิัต ิ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบรษัิท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ และไมก่ระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษัิทอยา่งมนัียส าคญั 

3.6 ตอ้งปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความรับผดิชอบและความระมัดระวังเยีย่งวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกจิเชน่นัน้                

จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดยีวกนั โดย 

3.6.1 การตดัสนิใจไดก้ระท าไปดว้ยความเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นไป                                       

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 

3.6.2 การตดัสนิใจไดก้ระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่โดยสจุรติวา่เพยีงพอ 

3.6.3 การตัดสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม                       

ในเรือ่งทีต่ดัสนิใจนัน้ 

 ทัง้นี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่งไม่อาจปฏบิัตหินา้ที่ได ้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้

เลขานุการบรษัิทคนใหม่  ภายในเกา้สบิวันนับแต่วันที่เลขานุการบรษัิทคนเดมิพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจ

ปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้
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4. คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

4.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

4.1.1  คณะกรรมการบรษัิท 

ก. เบีย้ประชมุ 

ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท                 

ในวงเงนิไมเ่กนิ 1,300,000 บาท ตอ่ปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

  ข. บ าเหน็จกรรมการ 

  ก าหนดเงินบ าเหน็จส าหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท                

ในแตล่ะปี แตท่ัง้นี้สงูสดุไมเ่กนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)  และใหป้ระธานคณะกรรมการมอี านาจ

จดัสรรเงนิจ านวนนี้แกก่รรมการแตล่ะท่าน  

   
สรุปการจา่ยบ าเหน็จกรรมการในปี 2561 - 2563 

การจา่ยบ าเหน็จกรรมการในปี 

2561 

(ผลการด าเนนิงาน ปี 2560) 

2562 

(ผลการด าเนนิงาน ปี 2561) 

2563 

(ผลการด าเนนิงาน ปี 2562) 

 

400,000 บาท 

 

1,000,000 บาท 

 

1,600,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชุมตอ่คร ัง้ 

ประธานกรรมการบรษัิท 20,000 บาท 

กรรมการบรษัิท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 
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สรปุคา่เบีย้ประชุมกรรมการ ในปี  2561 - 2563 
(หน่วย: บาท) 

รายชือ่

คณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ 

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
รวม 

กรรมการ 

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
รวม 

กรรมการ 

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
รวม 

1.นายประทปี 

ทปีกรสขุเกษม 

80,000 - 80,000 80,000 - 80,000 100,000 - 100,000 

2.นายรังส ี

ทปีกรสขุเกษม 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 

3.นางสาวจารณี  

จังสมบัตศิริ ิ

 

- 

 

- 

 

- 

30,000 - 30,000 40,000 - 40,000 

4.นายอาทติย ์

ทปีกรสขุเกษม 

40,000 - 40,000 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000 

5.นายสรุพล 

เตมิอรยิบตุร 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 

6.นางธดิา 

ธรรมสาโรช 

40,000 80,000 120,000 40,000 80,000 120,000 50,000 100,000 150,000 

7.รอ้ยตรสีมควร          

สธุรรมโน 

40,000 40,000 80,000 30,000 30,000 60,000 50,000 50,000 100,000 

8.นายสมชาย 

เลศิศักดิว์มิาน 

40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 50,000 50,000 100,000 

รวม 320,00 160,000 480,000 330,000 150,000 480,000 440,000 200,000 640,000 

**   นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิไดร้ับการแตง่ตัง้จากมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  
เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2562 

                                          
4.1.2 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

เงนิเดอืน+โบนัส+ 

เงนิประกนัสงัคม 

8 8,669,016.67 8 10,367,685.00 8 12,166,084.40 

รวม 8 8,669,016.67 8 10,367,685.00 8 12,166,084.40 

 
หมายเหต ุผูบ้รหิาร ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 
4.2 คา่ตอบแทนอืน่ 
 -ไมม่-ี  
 

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท /ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท /กรรมการผูจ้ดัการ /กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร /ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ /  

ผูบ้รหิารฝ่ายจดัซือ้ 
4. นายฉันทวฒุ ิ ยนิดสีขุ กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการเงนิ 
5. นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกล กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขาย 
6. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชแีละควบคมุ 
7. นางสาวสมนกึ ชยัธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
8. นางสาวชตุกิาญจน์ ทองกลอ่ม ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
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5. บคุลากร 

จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมจี านวนพนักงาน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: พนักงานรายวนัประมาณรอ้ยละ 97 เป็นพนักงานฝ่ายโรงงาน 

 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลกูจา้งบรษัิท และลกัษณะผลตอบแทน   

                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รปูแบบผลตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คา่ตอบแทนของพนักงานประจ า 

ในรูปของเงนิเดอืน 

 

31,273,356.42 

 

34,226,038.25 

 

37,833,638.96 

คา่ตอบแทนของพนักงานชัว่คราว 

ในรูปของเงนิเดอืน 

 

10,579,912.00 

 

11,390,447.00 

 

11,018,254.00 

คา่ตอบแทนของพนักงานประจ า 

ในรูปของโบนัส 

 

2,495,461.00 

 

4,123,124.00 

 

4,694,377.06 

คา่ตอบแทนของพนักงานประจ า 

ในรูปแบบของกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

 

257,843.00 

 

283,600.00 

 

306,513.00 

รวม 44,606,572.42 50,023,209.25 53,852,783.02 

 
5.2   ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไมม่-ี 

 
5.3   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

  บริษัทมีนโยบายในการเสริมสรา้งความรู ้ และพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงาน                           
โดยการจดัอบรมภายในบรษัิทโดยการเชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู ้ และจดัสง่เขา้อบรมภายนอกบรษัิท                         
กับหน่วยงานต่าง ๆที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้บรษัิทยังมี                    
การจัดส่งพนักงานบางส่วนดูงานในต่างประเทศเพื่อน าความรู ้หรือประสบการณ์ที่ไดร้ับกลับมาเผยแพร่                       
กับพนักงาน หรือผู ร้่ วมงานต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับบุคคลากรภายในบริษัท                              
บรษัิทมนีโยบายในการพจิาณาปรับปรุงสวสัดกิารใหก้บัพนักงานตามความเหมาะสม 

 

ประเภท/ฝ่าย/แผนก จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.พนักงานประจ า 103 104 113 

ฝ่ายบรหิาร 8 7 8 

ฝ่ายโรงงาน 68 62 77 

แผนกผลติและผลติภณัฑ ์ 48 42 56 

แผนกซอ่มบ ารุงเครือ่งจกัร 10 10 11 

แผนกซอ่มบ ารุงไฟฟ้า 5 5 5 

แผนกคณุภาพและผลติผล 5 5 5 

ฝ่ายขายและกระจายสนิคา้ 13 16 16 

ฝ่ายบัญชแีละควบคมุธุรกจิ 9 10 10 

ฝ่ายการเงนิและจดัซือ้ 2 4 3 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 3 5 7 

2.พนักงานรายวนั 65 75 60 

ฝ่ายโรงงาน 63 71 57 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 2 4 3 

รวม 168 179 173 
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9. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏบิัตติามขอ้พึงปฏบิัตทิี่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน                                                                  

(Code of Best Practices) รวมทั ้งไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และปฏิบัต ิตามหลักการ                      
และแนวปฏบิัตทิีด่เีกีย่วกบั การก ากบัดแูลกจิการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการบรหิารงาน 
และกอ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท ซึง่สามารถอธบิายได ้ดงันี้ 

1.1 หมวดที ่1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
1.1.1 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหส้ทิธอิืน่แกผู่ถ้อืหุน้ นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ไดร้ับสทิธทิีเ่ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานอืน่ ๆ  
1.1.2 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหค้่าตอบแทนของกรรมการบริษัททุกรูปแบบตอ้งไดร้ับ                     

การอนุมัต ิจากผูถ้ือหุน้เป็นประจ าทุกปี ผูถ้ือหุน้มีส ิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทน              
ของกรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ เช่น ประกัน
สุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อ                         
การพักผ่อน หรือสันทนาการ (Member Club) เป็นตน้ ใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิ                    
เป็นประจ าทุกปี  

1.1.3 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณา                         
โดยมกีารน าเสนอนโยบาย วธิีการ หลักเกณฑ์ ในการใหค้่าตอบแทนส าหรับกรรมการ                   
แตล่ะต าแหน่ง ซึง่การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ควรมกีารน าเสนอถงึ  
(1) นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการแตล่ะต าแหน่ง  
(2) น าเสนอถงึจ านวนเงนิคา่ตอบแทน เพือ่ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ดว้ย 

1.1.4 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาส                     
ใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการ                       
ใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนทีละคน ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสทิธิเลือกกรรมการ                      
ทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

1.1.5 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหม้กีารเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ถงึการจัดใหม้ี
ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง
ทีเ่ป็นอสิระในการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระ ไดแ้ก ่
ผูส้อบบัญช ีที่ปรกึษากฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแล ผูถ้ือหุน้รายย่อย และศูนยร์ับฝาก
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

1.1.6 บริษัทได ก้ าหนดนโยบายการ เ ปิดโอกาสใหผู้ ถ้ื อหุ น้ เสนอวาระการประชุม                            
หรือส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ือหุน้ 
บรษัิทมชี่องทางใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระที่ตอ้งการน าเขา้ที่ประชมุ หรือค าถามที่ตอ้งการ            
ใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหนา้ 

1.1.7 บริษัทไดก้ าหนนโยบายการเปิดเผยนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริม                          
ใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนักลงทุนสถาบันเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  

1.1.8 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การก าหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นเรือ่ง ๆ อยา่งชดัเจน 
เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการออกเป็นแตล่ะวาระ เป็นตน้ 

1.1.9 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหว้าระการพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการ มีการระบุชื่อ               
พรอ้มประวัตกิรรมการที่ตอ้งการเสนอแต่งตัง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ  ในหนังสือนัดประชุม                  
ผูถ้อืหุน้ในวาระแตง่ตัง้กรรมการ มกีารระบุชือ่พรอ้มแนบประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละคน
ที่จะเสนอแต่งตัง้ โดยควรมี 1.ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัต ิการศึกษา ประวัต ิ                        
การท างาน 4. จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ้งแยกเป็นหัวขอ้บริษัท                            
จดทะเบียนและบรษัิททั่วไป 5. หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการ                   
ที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอสิระ และในกรณีเป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิ                      
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ตอ้งม ี7. ขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และ 8. วนัที ่
เดอืนและปีทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทนี้ดว้ย 
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1.1.10 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหว้าระแต่งตั ้งผู ส้อบบัญชี มีการระบุชื่อผู ส้อบบัญชี                         

บริษัทที่สังกัด  ประวัต ิหรือขอ้มูลที่จะช่วยใหผู้ ถ้ือหุ น้พิจารณาความสามารถ                              
และความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ีรวมทัง้ค่าบรกิารไวค้รบถว้นชดัเจน เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี ในหนังสือนัดประชุมประกอบดว้ย
รายละเอยีดเกีย่วกับ (1) ชือ่ผูส้อบบัญช ีบรษัิททีส่งักัด (2) ประสบการณ์ความสามารถ
ของผู ส้ อบบัญชี ร วมทั ้ง ป ร ะ เ ด็น เกี่ยวกับความเ ป็นอิส ร ะ ของผู ส้ อบบัญชี                                     
และ (3) คา่บรกิารของผูส้อบบัญช ี

1.1.11 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหว้าระอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล มกีารเปิดเผยนโยบายการจา่ยเงนิ
ปันผล จ านวนเงนิปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา                  
ในการเสนอขออนุมัตจิ่ายเงนิปันผล และแจง้ (1) นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท 
(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้ม(3) เหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีที่เสนอ                     
ใหง้ดจ่ายเงินปันผลก็ควรมี (1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (2) เหตุผล                        
และขอ้มลูประกอบการพจิารณา  

1.1.12 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหใ้นหนังสอืนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค ์และเหตุผล                      
ของแต่ละวาระที่เสนอ ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีหัวขอ้               
ทีก่ลา่วถงึ (1) วตัถุประสงค ์และ (2) เหตผุลของแตล่ะวาระไวใ้หช้ดัเจน 

1.1.13 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหใ้นหนังสอืนัดประชมุ มกีารระบุความเห็นของคณะกรรมการ
ในแตล่ะวาระทีเ่สนอไวใ้หช้ดัเจน 

1.1.14 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหบ้ันทกึเกีย่วกับการแจง้วธิีการลงคะแนน และนับคะแนน                  
ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ ในรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ ควรบันทึกการแจง้วธิีการลงคะแนน                      
และนับคะแนนใหผู้ ถ้ือหุน้ทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และใหม้ีการใช  ้                            
บัตรลงคะแนน 

1.1.15 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และบันทกึค าถามค าตอบไว ้
โดยก าหนดใหป้ระธานที่ประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามหรือเสนอความคดิเห็น                  
ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และใหม้กีารบันทกึประเด็นค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ประชมุไดร้ับทราบ 

1.1.16 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท ารายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ มกีารบันทกึมตทิีป่ระชมุ
ไวอ้ย่างชัดเจน พรอ้มทั ้งคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เ ห็นดว้ย และงดออกเสียง                         
ในทุก ๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีง ในแตล่ะวาระของการประชุมทีต่อ้งมกีารลงมติ
ของที่ประชุม บริษัทควรจัดใหม้ีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมตขิองที่ประชุมไว ้                    
ใหช้ดัเจนในรายงานการประชมุ โดยมกีารบันทกึจ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้ับในแตล่ะวาระ
ใหช้ดัเจนวา่ เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ หรอืงดออกเสยีงเป็นจ านวนเท่าใดในแตล่ะวาระ 

1.1.17 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท ารายงานการประชุมผู ถ้ือหุ น้มีการบันทึก                            
รายชือ่กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมไว ้คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ 
ดังนั้น ในการประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละครัง้ ก าหนดกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมเพื่อให ้                      
ผูถ้ือหุน้มโีอกาสซักถามปัญหาเกีย่วกับบรษัิทต่อคณะกรรมการ บรษัิทควรบันทกึรายชือ่
พรอ้มต าแหน่งของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมผู ถ้ือหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม                 
ผูถ้ือหุน้ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบถงึการมสี่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผูถ้ือหุน้                       
แตล่ะครัง้ 

1.1.18 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีง               
ในวนัถัดไป จากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยอาจแจง้เป็นจดหมายขา่วไปยงัตลท. หรอืเปิดเผย
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

1.1.19 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษัิทเขา้ร่วมในการประชมุสามญัประจ าปี
ผูถ้ือหุน้ ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทัง้คณะ ดังนั้น ประธาน
กรรมการตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผู ถ้ือหุน้ทุกครั ้ง เพื่อพบปะและตอบค าถาม                 
ของผูถ้อืหุน้ 

1.1.20 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ (ผูบ้รหิารสงูสดุ) 
ของบรษัิทไดเ้ขา้ร่วมในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รควร
เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ทุกครัง้เพื่อตอบค าถามในประเด็นที่เกีย่วกับการบริหารจัดการ
บรษัิทตอ่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุ 

1.1.21 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ เพือ่พบปะและตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ 

1.1.22 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ ณ สถานที่ที่ผูถ้ือหุน้สามารถเดนิทาง       
ไปไดง้่าย  
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1.1.23 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายไม่ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 25 
ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษัิท 

1.1.24 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหส้ดัสว่นของหุน้ free float เกนิกวา่รอ้ยละ 40 ของหุน้ทีอ่อก
แลว้ทัง้หมด หรอือยา่งนอ้ยมมีากกวา่รอ้ยละ15 

1.1.25 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการประชมุสามัญ/วสิามัญผูถ้ือหุน้แต่ละครัง้ ไม่ควรมกีารเพิม่
วาระอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว ้ในหนังสือนัดประชุมใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต  ิ                        
ผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธไิดท้ราบถงึเรือ่งทีจ่ะมกีารพจิารณาในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตดัสนิใจวา่
จะเขา้ร่วมประชุม พรอ้มทัง้ไดร้ับขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจล่วงหนา้ก่อนการประชุม               
การเพิม่วาระอืน่ ๆ ที่จะตอ้งมกีารลงมตโิดยไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวาระการประชุม จงึเป็น                    
การไม่เ ป็นธรรมต่อผู ถ้ือหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดังนั้น บริษัทควรหลีกเลี่ยง                         
การเพิม่วาระอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1.26 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการไม่ละเลยต่อการปฎบิัตติ่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน                 
ในเรือ่งการซือ้หุน้คนื 

1.1.27 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการไมก่ดีกนัหรือไมส่รา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้
สามารถตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 

1.1.28 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการไม่ละเลยต่อการเปิดเปิดเผยขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ 
(Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทหรือผู ถ้ือหุน้                    
รายอืน่ 

   คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิ
หรือการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธติ่าง ๆ  และไดก้ าหนด
แนวทางปฏบิัตเิพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้จะไดร้ับการคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐาน ดงันี้   

1.1.1 บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบถงึความคบืหนา้การด าเนนิงานของกจิการ                   
อยา่งสม า่เสมอ โดยการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยตรงหรอืผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1.1.2 การจดัประชมุผูถ้อืหุน้บรษัิทจะเลอืกใชส้ถานทีท่ีส่ามารถเดนิทางไปไดส้ะดวกรวมถงึเลอืกวนั 
และเวลาทีเ่หมาะสม 

1.1.3 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเช ิญประชุมผู ถ้ือหุน้พรอ้มทั ้งขอ้มูลประกอบการประชุม                          
ตามวาระตา่ง ๆ อยา่งเพยีงพอส าหรับการพจิารณา ใหล้ว่งหนา้กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกว่า 
7 วนั ซึง่เป็นไปตามขอ้บังคบัของบรษัิท และ/หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด และก าหนดให ้
มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมตขิองผูถ้ือหุน้ในทุกวาระ 
รวมถึงก าหนดใหม้ีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคัญ ๆ                     
หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

1.1.4 ก่อนเริม่การประชมุผูถ้ือหุน้บรษัิทไดถ้อืปฏบิัตใิหม้กีารแถลงแก่ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึสทิธิ
ตามขอ้บังคับของบริษัทการด าเนินการประชุมวิธีการใชส้ ิทธิลงคะแนน และสทิธิ                     
ในการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้ค าถามใด ๆ ตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชุม                    
โดยประธานทีป่ระชมุกรรมการและกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเฉพาะเรือ่งตา่ง ๆ ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใหข้อ้มูล และตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ  ทัง้นี้ ประธานกรรมการ หรือประธานทีป่ระชมุ                   
จะจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาส
สอบถามหรอืแสดงความเห็น และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที ่

1.1.5 หลังเสร็จสิน้การประชุมผูถ้อืหุน้บรษัิทจะแจง้มตทิี่ประชมุผูถ้ือหุน้ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์
ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัท                        
จะมกีารบันทกึการประชมุผูถ้ือหุน้ทุกครัง้ โดยมเีนื้อหาทีป่ระชมุถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถงึ
รายละเอียดกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุก ๆ วาระ และขอ้ซักถาม                 
หรอืขอ้คดิเห็นทีส่ าคญั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยแจง้รายงานการประชุม
ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 วนันับจากวนัทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1.6 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเกี่ยวกับ
บรษัิทไดล้ว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  
ในรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ ไดบ้ันทึกการแจง้วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน                        
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นเริม่การประชมุตามวาระ และใหม้กีารใชบ้ัตรลงคะแนน 
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1.2 หมวดที ่2 การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
1.2.1 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการ ใหส้ ิทธิแก่ผู ถ้ือหุ น้ ในการออกเสียงลงคะแนน                              

ในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง โดยหุน้ประเภทเดียวกันมีสทิธอิอกเสยีงที่เท่าเทียมกัน
เท่ากบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

1.2.2 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย กรณีทีบ่รษัิทมหีุน้มากกวา่หนึง่ประเภท (One class of Share) 
บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ น้แต่ละประเภท                    
ในกรณีทีบ่รษัิทมหีุน้มากกวา่หนึง่ประเภท (One class of Share)  

1.2.3 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท ากระบวนการ/ช่องทางใหผู้ ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย                            
มีส่วนในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ เช่น (1) จัดใหม้ีช่องทางส าหรับผูถ้ือหุน้                            
ในการเสนอชือ่กรรมการก่อนการประชุมสามัญประจ าปี หรือ (2) มกีระบวนการที่ท าให ้
มั่นใจไดว้่าผูถ้ือหุน้สว่นนอ้ยสามารถเลอืกตัง้กรรมการทีเ่ป็นอสิระเพื่อดูแลผลประโยชน์
แทนตนได ้

1.2.4 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทและไดเ้ผยแพร่                         
ใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษัททราบ  และมีมาตรการสรา้งความมั่นใจ                            
วา่นโยบายดงักลา่วเป็นทีร่ับทราบและปฏบิัตติาม 

1.2.5 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการที่เกีย่วโยงกันที่เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
หรือขออนุมัต ิจากผู ถ้ือหุ น้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการท า                     
รายการ บรษัิทไดม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถ้ือหุน้
ทราบ กอ่นทีจ่ะท ารายการ ในกรณีทีม่กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษัิทเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบั (1) ชือ่และความสมัพันธข์องบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั (2) นโยบายการก าหนดราคา 
(3) มูลค่ารวมของรายการ รวมทัง้ (4) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการ
ดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

1.2.6 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุต ิธรรม                        
ตามราคาตลาด และเ ป็นไปตามปกติธุ รกิจการคา้ (Fair and at arms’ length)                       
บริษัทไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีว่า รายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุต ิธรรม                     
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length)    

1.2.7 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายโครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการระหว่างกัน                       
ในลักษณะที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์  โดยพิจารณาจากรายได  ้                                
และรายจ่ายของบรษัิทว่ามาจากการท าธุรกจิในกลุ่มมากนอ้ย โดยเทียบกับรายไดร้วม                                
และรายจา่ยรวม ทัง้นี้จะพจิารณาระดบัของการท ารายการ ไมว่า่จะเป็นรายไดห้รอืรายจา่ย                           
ซึ่งตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ทั ้งนี้  ยกเวน้กรณีที่เป็นการท ารายการตามปกติธุรกิจ                             
และกรณีที่เ ป็นการท าธุ รกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่ วมที่ไม่มีผู เ้กี่ยวโยง                           
ทีถ่อืหุน้เกนิ 10%   

1.2.8 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้ือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข. ไปพรอ้มกับหนังสือ                
นัดประชมุ 

1.2.9 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหห้นังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้มกีารระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานที่ใช ้

ในการมอบฉันทะไวอ้ย่างชัดเจน รวมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผู้ ถ้ือหุ น้สามารถจัดเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง                        
และไมเ่กดิปัญหาในการเขา้ร่วมประชมุ 

1.2.10 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดเงื่อนไข ซึ่งไม่ใหย้ากต่อการมอบฉันทะ                           
ของผูถ้ือหุน้ บริษัทไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ที่จงใจใหเ้กิดความยุ่งยากโดยไม่จ าเป็น                            
แก่ผูถ้ือหุน้ในการมอบฉันทะใหผู้ อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน เช่น การก าหนดใหต้อ้งมี                     
การรับรองเอกสารโดยหน่วยงานทางการ ฯลฯ 

1.2.11 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้       
กอ่นการประชมุ ทางไปรษณียอ์ยา่งนอ้ย 21 วนักอ่นวนัประชมุ 

1.2.12 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการน าเสนอหนังสือเช ิญประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับสมบูรณ์                         
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน บริษัทไดใ้ชเ้ว็บไซต์เป็นช่องทาง                      
ในการประกาศใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถึงรายละเอียดของหนังสือเช ิญประชุมผูถ้ือหุน้                         
ฉบับสมบูรณ์  

1.2.13 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทที่ไม่ใช ้

บริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ควรมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เ ป็นการ                             
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ เชน่ 1. การใหกู้ย้มืเงนิ 2. การค ้าประกนัสนิเชือ่แกบ่รษัิท
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง ยกเวน้ ในกรณีที่เป็นการใหกู้ย้ืมหรือค ้าประกันเงินกู ้                     
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีเ่ป็นไปตามสญัญาร่วมทุน 
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1.2.14 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันไม่ใหก้รรมการ/ผูบ้รหิารของบรษัิทมกีารซื้อขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

1.2.15 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับการปฏบิัตติามหลักเกณฑ์การท ารายการระหว่างกัน 
โดยระมัดระวังการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันโดยไม่ ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัต ิตามกฎ                               
ของตลาดหลกัทรัพย/์ก.ล.ต. 

1.2.16 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการปฏบิัตติามหลักเกณฑก์ารซือ้ขายหลักทรัพย ์โดยไม่ใหม้ี
การซื้อขายสนิทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย/์ก.ล.ต. 

1.2.17 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจง้ต่อคณะกรรมการ             
หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนั
ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ขาย 

  บริษัทใหค้วามส าคัญกับสทิธิของผูถ้ือหุน้ทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก าหนดแนวทาง              
ปฏบิัต ิดงันี้ 

1.2.18 บริษัทจะจัดส่งหนังสอืมอบอ านาจโดยเสนอรายชือ่กรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ท่าน                   
ใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้จิารณาคัดเลือกเป็นผูร้ับมอบอ านาจในการประชุมผูถ้ือหุน้  และลงมต ิ                    
ในวาระต่าง ๆ แทน ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยตนเองได ้
เพือ่สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงมตใินแตล่ะวาระไดเ้อง 

1.2.19 กรณีที่ผูถ้อืหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายังบรษัิทเพื่อขอเสนอใหเ้พิม่วาระการประชมุ                
ผู ถ้ือหุ น้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น อ้ยกว่า  3 วันท าการก่อนวันประชุมผู ถ้ือหุน้                                
และทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้  และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าว                          
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผูถ้ือหุน้ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก                         
ในการน าเสนอวาระดังกล่าวเข า้ที่ประชุมผู ถ้ือหุ น้  โดยจะด าเนินการแจง้ เพิ่ม                             
วาระการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1.2.20 กรณีที่ผู ถ้ือหุ น้ รายใดแจง้ความประสงค์มายังบริษัท  เพื่อขอเสนอชื่อบุคคล                               
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยไดแ้จง้ความประสงคผ์่านมายงับรษัิท พรอ้มจดัสง่
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัต ิ และหนังสอืแสดงความยนิยอมของบุคคล                           
ทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่มาอยา่งครบถว้น ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืนกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะเสนอบุคคลดังกลา่วเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระในแตล่ะปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงมตติอ่ไป 

1.2.21 บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใชข้ อ้มูลภายในของบริษัท  โดยก าหนด                                  
ในคู่มือการปฏิบัต ิงานของพนักงานในหัวขอ้จริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย                        
ซึง่ไดม้กีารเผยแพร่ใหพ้นักงานทุกคนทราบ 

1.2.22 บรษัิทมนีโยบาย และวธิกีารป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูส าคญั
อันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทจะแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั ้ง                           
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท าการซื้อขายหลักทรัพย์                    
รอบถัดไป โดยกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทจะตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรัพยท์ุกครัง้
ทีม่กีารซือ้หรอืขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

1.2.23 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่กรรมการไดล้ว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้   
1.2.24 บริษัทไดน้ าเสนอหนังสือเช ิญประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหนา้                          

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้   
1.3 หมวดที ่3 การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

1.3.1 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท ารายงานความรับผดิชอบทางสงัคม โดยท ารายงานไว ้
เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ าปี แต่หากสามารถจัดท าเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน         
ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากหรือจัดท าป็นรายงาน
ไวต้ามกรอบของ GRI โดยเป็สว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี ก็จะยิง่เป็นการด ี

1.3.2 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย                          
ในสถานที่ท างาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัต ิเหตุหรือ อัตราการหยุดงาน                             
หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน โดยนโยบายมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัต ิ                     
รวมถึงเปิดเผยสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วย                    
จากการท างานไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.3 บรษัิทไดก้ าหนดโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับค่าตอบแทน และสวัสดกิารแก่พนักงาน 
โดยนโยบายมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน                           
และสวสัดกิารของพนักงาน และเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 
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1.3.4 บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย และเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคลอ้งกับ               
ผลการด าเนนิงานของบรษัิท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

1.3.5 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรับพนักงาน การจัดตัง้
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนักงานเป็นการแสดงถงึการปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรมของบรษัิท                   
ในการดแูลพนักงานในระยะยาว 

1.3.6 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ศ้ักยภาพ                                  
ของพนักงาน พรอ้มทัง้เปิดเผยแนวทางทีเ่ป็นรูปธรรม และเปิดเผยตัวเลขจ านวนชัว่โมง
เฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนักงานตอ่ปีไวอ้ยา่งชดัเจน 

1.3.7 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายที่จะไม่เกีย่วขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน และเปิดเผยถงึ                 
การปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.8 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับลูกคา้ ซึง่ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบั
การปฏบิัตทิี่เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อลูกคา้ไวอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผย                  
ถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.9 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกบัคู่แขง่ โดยก าหนดนโยบายการปฏบิัตทิี่
เป็นธรรมและรับผดิชอบตอ่คูแ่ขง่ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิว ้
ใหเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.10 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับคู่คา้ทีเ่ป็นธรรมและรับผดิชอบตอ่คูค่า้ 
โดยเฉพาะเรื่องการคดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิว ้
ใหเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.11 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับเจา้หนี้  โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข                        
ค ้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เก ิดการผิดนัดช าระหนี้ไวอ้ย่างชัดเจน                                                                                      
เป็นรูปธรรม และเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ  

1.3.12 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา
หรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ 

1.3.13 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับการต่อตา้นการทุจรติ คอร์รัปชั่นและหา้มจ่ายสนิบน
เพือ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษัิท  

1.3.14 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท ากระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ
คอร์รัปชั่น และบริษัทไดร้ับการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย                           
ในการตอ่ตา้นการทุจรติ (certified companies) 

1.3.15 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัแนวปฏบิัตเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและการควบคุมดูแล
เพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่ง จากการทุจรติคอรร์ัปชัน่ 

1.3.16 บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามนโยบายการต่อตา้น                 
การทุจรติคอรร์ัปชัน่ 

1.3.17 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับนโยบาย         
และแนวปฏบิัต ิในการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ัปชัน่ของบรษัิท 

1.3.18 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับสังคมที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ                    
ตอ่สงัคมไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ  

1.3.19 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดกิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม                          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาชมุชน และเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.20 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการด าเนนิธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม และมแีนวปฏบิัต ิ
ที่เป็นรูปธรรม เช่น การด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14000, 14001 หรือมมีาตรการ              
/วธิปีฏบิัตภิายในองคก์รณ์ทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

1.3.21 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการส่งเสริมใหม้ีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ                       
โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.22 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม                    
โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.23 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้ชี่องทางที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ/
รอ้งเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการไดโ้ดยตรง โดยจัดใหม้ีช่องทาง                       
และขัน้ตอนทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่สามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งทีอ่าจท าใหเ้กดิ
ความเสียหายต่อบริษัทแก่คณะกรรมการ และมอบหมายใหก้รรมการอิส ร ะ                          
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เ ป็นผู ร้ั บ ร ายงานหรือ เ รื่ อ ง ร อ้ ง เ รียน เหล่า นั้น                                    
และท าการสอบสวนและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

1.3.24 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้ีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน
รอ้ง เรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด  และเ ปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการ                                 
ไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 
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1.3.25 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผูแ้จง้เบาะแส                           
ในการกระท าผดิ  

1.3.26 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้ีช่องทางส าหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการแจง้                     
หรอืรอ้งเรยีนกรณีทีถู่กละเมดิสทิธ ิพรอ้มใหข้อ้มลูในการตดิตอ่อยา่งชดัเจน  

1.3.27 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงาน                 
ของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ระยะสัน้ เช่น ความสามารถในการท าก าไร               
ในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพยต์่อพนักงาน (ESOP), โครงการ
สะสมหุน้ส าหรับพนักงาน (EJIP) และการวดัผลการปฏบิัตงิานตาม Balanced Scorecard 
เป็นตน้   

1.3.28 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการปฏบิัตติามกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้รโิภค                     
การแขง่ขนัทางการคา้ และสิง่แวดลอ้ม 

1.3.29 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบัต ิหน่วยงานก ากับดูแล โดยประกาศขอ้มูล                            
จากเหตกุารณ์ส าคญัภายในระยะเวลาทีท่างการก าหนด 

1.3.30 บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย การส่งเสริมใหม้ีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ                      
และเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

บรษัิทเคารพในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี และไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิัตไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิท 
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจว่าสทิธติามกฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่จะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 
ผูบ้รหิาร ลูกคา้ กจิการคู่คา้ ตลอดจนสังคมจะไดร้ับการดูแล นอกจากนี้บรษัิทยังไดเ้สรมิสรา้งความร่วมมอื               
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิกจิการต่อไป มคีวามมัน่คง และตอบแทนผลประโยชน์          
ทีเ่ป็นธรรมแกทุ่กฝ่าย เพือ่สรา้งความส าเร็จในระยะยาว โดยบรษัิทมแีนวทางการปฏบิัตใินเรือ่งดงักลา่ว ดงันี้ 

1.3.31 ปฏบิัตกิบัพนักงานอยา่งเท่าเทยีมเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
1.3.32 การซื้อสนิคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถึงปฏบิัตติ่อคู่คา้               

ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
1.3.33 เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ มคีวามรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ในการใหบ้รกิาร 
1.3.34 ปฏบิัตติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงกบัเจา้หนี้ทีใ่หก้ารสนับสนุนเงนิกูแ้กบ่รษัิท 
1.3.35 ประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขันที่ด ีหลีกเลี่ยงวธิีการที่ไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่ง

ทางการคา้ 
1.3.36 มคีวามรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม

ในชมุชน เพือ่เกือ้กลูสงัคมในวาระและโอกาสทีเ่หมาะสม 
1.3.37 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรมเกีย่วกับการดแูล เรื่องความปลอดภยั 

และสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัต ิ รวมถึงเปิดเผยสถิติ การเกิดอุบัต ิเหตุ                          
หรอือตัราการหยดุงาน หรอือตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน ไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ  

1.3.38 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์ส ิน               
ทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ 

1.3.39 บรษัิทไดก้ าหนดและเปิดเผยถงึกระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รัปชนั 
และแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับการก ากับดูแล และควบคุมดูแล  เพื่อป้องกันและติดตาม                  
ความเสีย่งนัน้  

1.3.40 คณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่งส ิง่แวดลอ้ม  โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

1.3.41 บรษัิทไดก้ าหนดและเปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนพนักงานทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนนิงาน
ของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

1.4 หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
  บรษัิทมกีารเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้อยา่งโปร่งใสผูถ้อืหุน้/ผูล้งทุนควรมสีทิธทิีจ่ะทราบถงึ 

โครงสรา้งการเป็นเจา้ของของกจิการทีต่นเองเขา้ไปลงทนุและสทิธขิองตนเองโดยเปรยีบเทยีบกบัผูถ้อืหุน้อืน่ 
ดงันัน้การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยในกรณีทีม่โีครงสรา้งของกลุม่บรษัิทควรมกีารเปิดเผยขอ้มลู      
ในลกัษณะทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึผูม้อี านาจควบคมุทีแ่ทจ้รงิของบรษัิท 

1.4.1 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการแจกแจงโครงสรา้งผูถ้ือหุน้  โดยแจกแจงโครงสรา้ง                             
ทีแ่สดงถงึผูถ้อืหุน้รายใหญ่และสดัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน 

1.4.2 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีเ่ปิดเผยแสดงใหเ้ห็นถงึผูถ้อืหุน้ที่
แทจ้ริงของบริษัทไดอ้ย่างชัดเจน โดยโครงสรา้งผูถ้ือหุน้ที่เปิดเผยเป็นขอ้มูลล่าสุด 
แสดงใหเ้ห็นถึงผูถ้ือหุน้ที่แทจ้ริง  (Beneficial Owner) ของบริษัทไดอ้ย่างชัดเจน                        
ซึง่ไมค่วรม ีNominee ถอืหุน้อยูเ่ลย หรอืม ีNominee ถอืหุน้อยูน่อ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 5% 
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1.4.3 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการ ทั ้งทางตรง                       
และทางออ้มไว  ้การถือหุน้ของกรรมการทัง้ทางตรง คือ การถือหุน้ของกรรมการ                       
และทางออ้ม เชน่ การถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการไวใ้น
รายงานประจ าปี 

1.4.4 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ของผูบ้ริหารทั ้งทางตรง                         
และทางออ้มไว ้การถือหุน้ของผูบ้ริหารทั ้งทางตรง คือ การถือหุน้ของผูบ้ริหาร                         
และทางออ้ม เช่น การถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะของผูบ้รหิาร                    
ไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.5 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีว่าไดม้ีการปฏิบัต ิ                           
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

1.4.6 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและวัตถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบรษัิท (มากกวา่ 3 ปี
ขึน้ไป) (Corporate Objective/Long Term Goal) ไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.7 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน ซึง่เป็นการอธบิาย
เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ                        
รวมทัง้ ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตหุรอืมผีลตอ่ฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงานของบรษัิท   

1.4.8 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานของบรษัิทที่ไม่ใช่การเงิน 
เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือระดับความพึงพอใจของลูกคา้ โดยระบุเป็นรอ้ยละ                  
อยา่งชดัเจน  

1.4.9 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกจิ และภาวะการแข่งขัน                     
ซึ่งไดเ้ ปิดเผยขอ้มูลในลักษณะที่จะท าใหผู้ ใ้ชข้อ้มูลเขา้ใจถึงธุ รกิจของบริษัท                               
ไดอ้ย่างชัดเจน และมกีารวเิคราะหภ์าวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิที่บริษัท
ด าเนนิการอยู ่รวมทัง้สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษัิท 

1.4.10 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ การเปิดเผยขอ้มูลโครงสรา้ง                  
กลุม่ธุรกจิ โดยระบุถงึสดัสว่นของการถอืหุน้อยา่งชดัเจน 

1.4.11 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
แสดงถงึปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งหลักของการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท โดยกล่าวถงึ
ลักษณะความเสี่ยง  สา เหตุและผลกระทบ รวมทั ้ง แนวทางในการป้องกัน                                   
หรอืลดความเสีย่ง 

1.4.12 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
1.4.13 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing ) 
1.4.14 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าประวัต ิของคณะกรรมการ ระบุ 1. ชื่อ - สกุล                       

2. อายุ 3. ต าแหน่ง 4. ประวัต ิการศึกษา 5. ประสบการณ์ 6. สัดส่วนการถือหุ น้                                           
7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยตอ้งแยกเป็นหัวขอ้ของบรษัิท
จดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ ไวอ้ย่างชัดเจน 8. วัน เดือน ปี  ที่ไดร้ับการแต่งตัง้                      
เป็นกรรมการบรษัิทในครัง้แรก 

1.4.15 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหร้ะบุวา่ กรรมการรายใดเป็นกรรมการอสิระในรายชือ่กรรมการ
ควรระบุใหช้ดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอสิระของบรษัิท  

1.4.16 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ                           
ควรเปิดเผยหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอยีดประเภท
ของคา่ตอบแทนทีก่รรมการ แตล่ะต าแหน่งไดร้ับและจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับ 

1.4.17 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง                      
และเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคา่ตอบแทนทีใ่หก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งชดัเจน 

1.4.18 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล  ซึ่ง                    
เ ปิดเผยจ านวนเงิน  และประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดร้ับ                             
เป็นรายบุคคล 

1.4.19 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ 
1.4.20 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน                       

ในการเปิดเผยรายชื่อกรรมการควรระบุถึงจ านวนครั ้งที่กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วม                    
การประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการชดุตา่งๆในปีทีผ่่านมา 

1.4.21 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรม                        
ของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา และไกก้ าหนดนโยบายการจัดใหก้รรมการทุกคน            
เขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทุกปีเพื่อพัฒนาความรู ใ้นการท าหนา้ที่กรรมการ                         
และเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี 
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1.4.22 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกันไวอ้ย่างครบถว้น 
กรณีทีม่กีารท ารายการระหว่างกนั ควรเปิดเผยรายละเอยีด โดยระบุ 1.ชือ่ของบุคคลที่มี
การท ารายการระหวา่งกนั 2.ความสมัพันธ ์ลกัษณะของรายการ 3.เงือ่นไข/นโยบายราคา                           
และ 4.มลูคา่ของรายการ 

1.4.23 บริษัทมีการก าหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุน้/                              
ถอืครองหลกัทรัพยข์องบรษัิทใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบ  

1.4.24 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้บริษัท                              
ของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงโดยแสดงจ านวนหุน้ที่ถือ ณ ตน้ปี ส ิน้ปี และที่มี                   
การซือ้ขายระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.25 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
1.4.26 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและเปิดเผยการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญตอ้งไดร้ับ                     

การพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการ 
1.4.27 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการวา่จา้งผูส้อบบัญชทีีม่คีวามเป็นอสิระ  และมคีวามน่าเชือ่ถอื 

บริษัทว่าจา้งผูส้อบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ไดร้ับการยอมรับ                    
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้ับ                        
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.4.28 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยค่าสอบบัญชทีี่จ่ายใหก้ับผูส้อบบัญช ีหรือบรษัิท
สอบบัญชไีวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.29 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยคา่บรกิารอืน่ ๆ  ที่จ่ายใหก้ับผูส้อบบัญชหีรอืบรษัิท
สอบบัญชไีวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.30 บรษัิทก าหนดนโยบายเกีย่วกับงบการเงนิของบรษัิทไดร้ับการรับรองโดยไม่มเีงื่อนไข             
จากผู ส้อบบัญชี จะท าใหเ้กิดความไม่มั่นใจในความโปร่งใสของบริษัท ดังนั้น                               
งบการเงนิของบรษัิทควรไดร้ับการรับรอง โดยไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

1.4.31 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วัน นับตัง้แต่ส ิน้สดุ
รอบปีบัญช ี 
บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารขอ้มลูของบรษัิทผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลาย  

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้/ผูล้งทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถงึ และเท่าเทยีมกนั บรษัิทควรจดั
ใหม้ชีอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูไวห้ลายๆชอ่งทาง 

1.4.32 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารเพือ่ใหผู้ถ้อืถอืหุน้/นักลงทุนเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ผ่านรายงานประจ าปี 

1.4.33 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การเปิดเผยตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานของบรษัิททีไ่มใ่ชก่ารเงนิ 
เชน่ รอ้ยละของสว่นแบ่งทางการตลาด รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ 
ไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.34 บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการพัฒนา และฝึกอบรมของ
กรรมการแตล่ะคนในปีทีผ่่านมาไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.35 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้/นักลงทุนเขา้ถงึขอ้มูลของบริษัท
จากการรายงานผลการด าเนนิงานรายไตรมาส 

1.4.36 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารเพือ่ใหผู้ถ้อืถอืหุน้/นักลงทุนเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท 

1.4.37 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารเพือ่ใหผู้ถ้อืถอืหุน้/นักลงทุนเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ผ่านการพบปะนักวเิคราะห ์

1.4.38 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การสือ่สารขอ้มูลผ่านการจัดใหม้กีารพบปะกับนักวเิคราะห์
หลกัทรัพย ์หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม Opportunity Day ของ ตลท. กบันักวเิคราะห ์

1.4.39 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสือ่สารเพือ่ใหผู้ถ้อืถอืหุน้/นักลงทุนเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ผ่านการแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน / การจดัท าจดหมายขา่ว ทีน่ าเสนอถงึฐานะทางการเงนิ                
ของบรษัิท 

1.4.40 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสง่รายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และรายปี  
ใหต้รงตอ่เวลา 
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บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตท์ีน่ าเสนอขอ้มลูทีท่ันเหตกุารณ์เกีย่วกบั 
บริษัทในเรื่องเหล่านี้ พิจารณาเพียงเว็บไซตข์องบรษัิทเท่านัน้ ทัง้นี้ การเผยแพร่ขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต                      
ถอืเป็นชอ่งทางทีม่ปีระสทิธภิาพและมตีน้ทุนต า่ และสามารถเขา้ถงึไดง้่ายในปัจจบุัน บรษัิทจงึควรใชเ้ว็บไซต์
ของบรษัิทเป็นชอ่งทางในการสือ่สารขอ้มลูกบัผูถ้อืหุน้/ผูล้งทุน 

1.4.41 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตเ์พือ่น าเสนอลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ                       
ของบรษัิท                    

1.4.42 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซต์เพื่อน าเสนองบการเงินของบริษัท                          
โดยเปิดเผยทัง้งบปีปัจจบุันและยอ้นหลงัไป อยา่งนอ้ย 1 ปี 

1.4.43 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อน าเสนอเอกสารขา่ว (Press Release) 
ของบรษัิท 

1.4.44 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตเ์พือ่น าเสนอโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษัิท 
1.4.45 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตเ์พือ่น าเสนอโครงสรา้งองคก์ร 
1.4.46 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเ ว็บไซต์เพื่อน าเสนอโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ                              

โดยเปิดเผยขอ้มูลโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยระบุถึงสัดส่วน                       
การถอืหุน้อยา่งชดัเจน ดงันี้ 

 

1.4.47 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกับคณะกรรมการ           
และผูบ้รหิาร 

1.4.48 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตเ์พือ่น าเสนอขอ้มลูดา้นนักลงทุนสมัพันธ ์
1.4.49 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าขอ้บังคบับรษัิท 
1.4.50 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท าเว็บไซตเ์พือ่น าเสนอรายงานประจ าปีทีส่ามารถ                    

ดาวน์โหลดได ้
1.4.51 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซต์เพื่อน าเสนอหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้                         

ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้
1.4.52 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซต์เพื่อน าเสนอรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้                     

ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้
1.4.53 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อน าเสนอจัดท าเว็บไซตท์ัง้ภาษาไทย            

และภาษาองักฤษ 
1.4.54 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือระบุบุคคล                         

และช่องทางที่นักลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับบริษัทไดโ้ดยสะดวก  
บริษัทไดจ้ัดตั ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือมอบหมายใหม้ีบุคคลท าหนา้ที่                           
นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะที่ผูล้งทุนสามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวกโดยแจง้ใหท้ราบถงึ
ชอ่งทางทีจ่ะตดิตอ่ไวใ้นชอ่งทางการเผยแพร่ขอ้มลูของบรษัิท เชน่ รายงานประจ าปี    
  เว็บไซตบ์รษัิท ฯลฯ   

ล าดบัที ่ รายชือ่ จ านวนหุน้ 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

1. บรษัิท ชลประทปีสนิทรัพย ์จ ากดั 199,837,471 43.443 

2. บรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 132,300,008 28.761 

3. บรษัิท ทปีกรโฮลดิง้ จ ากดั 15,898,953 3.456 

4. นายสวุรรณ  พรมไีชย 13,994,100 3.042 

5. บรษัิท ชลบุรกีนัยง จ ากดั 12,862,500 2.796 

6. นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม 6,750,855 1.468 

7. นายวรีะ  นภาพฤกษ์ชาต ิ 4,000,000 0.870 

8. นางสาวพัทยา  นันทานนท ์ 3,121,400 0.679 

9. นางสภุา  ยัง่ยนืสนุทร 2,876,500 0.625 

10. นางชลธชิา  ทปีกรสขุเกษม 2,858,423 0.621 
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1.4.55 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการส่งงบการเงนิใหส้ านักงาน ก.ล.ต. จะตอ้งไม่มีประวัต ิ
   การถูกสัง่แก ้

บ ริ ษั ท มีช่อ งทางติดต่อ เพื่ อ เผ ยแพร่ ข อ้ มู ลแล ะข่ า วสา รผ่ า น เ ว็ บ ไซต์ของบริษัท 
www.smartblock.co.th โดยบรษัิทมนีโยบายที่จะใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทยีมกนัแก่นักลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ทัง้ในสว่นของขา่วสาร ขอ้มูลบรษัิท 
รายงานทางการเงิน ขอ้มูลที่น าเสนอแก่นักวเิคราะห์ และนักลงทุน และขอ้มูลส าคัญอื่นที่มีผลกระทบ                         
ต่อมูลค่าหลักทรัพยข์องบรษัิท โดยภายหลังจากที่บรษัิทไดร้ับอนุญาตใหน้ าหุน้สามัญเขา้เป็นหลักทรัพย์                     
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แลว้ บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทาง                               
ในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงันี้ 

1.4.56  ขอ้มลูเผยแพร่และขา่วสารผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิท 
1.4.57 ขอ้มูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์  www.set.or.th ซึ่งบริษัทจะน าส่งขอ้มูลงบการเงิน               

ทุกครัง้พรอ้มกบัขอ้มลูทีจ่ดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. 
1.4.58 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) 
1.4.59 บรษัิทไดเ้ปิดเผยการถอืหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารทัง้ทางตรง คอื การถอืหุน้ของตวัเอง และ

ทางออ้ม เช่น การถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ โดยแยกออกจากกันอย่าง
ชดัเจน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูโดยแสดง
จ านวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปี ส ิน้ปี และทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.4.60 บริษัทไดเ้ปิดเผยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่ง                
ทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ ไวใ้นรายงานประจ าปี  

1.4.61 บรษัิทไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยี  
1.4.62 บรษัิทไดส้ือ่สารขอ้มลูผ่านการจดัการใหม้กีารแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน /การจดัท าจดหมาย

ขา่วทีน่ าเสนอถงึฐานะการเงนิของบรษัิท  
1.5 หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

1.5.1 บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย การก ากับดูแลกจิการเป็นของตนเอง ซึง่แสดงถงึแนวทาง                   
ในการก ากบัดแูลกจิการ และบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการ             
เป็นผูร้เิร ิม่มสีว่นร่วมในการจดัท า และอนุมตันิโยบาย 

1.5.2 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การก าหนด และเปิดเผยหนา้ทีข่องประธานกรรมการ 
1.5.3 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายจรยิธรรมธุรกจิและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หรือเว็บไซต์                     
ของบรษัิท  

1.5.4 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานปฏบิัตติามจริยธรรมธุรกิจ                    
และ/หรอืคูม่อืจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท 

1.5.5 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและเปิดเผยแนวทางการสง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิัตติามจรยิธรรม
ธุรกจิและ/หรอืคูม่อืจรรยาบรรณ รวมถงึตดิตามการปฏบิัต ิ

1.5.6 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดวสิัยทัศน์/ภารกจิของบรษัิท โดยคณะกรรมการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์และพันธกจิของบริษัทเพื่อใหผู้บ้ริหารและพนักงาน                        
มจีดุมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

1.5.7 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการพจิารณาทบทวนวสิยัทัศน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษัิท
ในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา 

1.5.8 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการตดิตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏบิัต ิ                       
และเปิดเผยไวใ้นรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

1.5.9 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน          
จะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง ไวใ้นนโยบายก ากับดูแลกจิการของบรษัิท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในจ านวนที่มากเกนิไป อาจมีผลต่อประสทิธิภาพ                      
ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทควรพจิารณาก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ หรอืหากสามารถก าหนดไวไ้มเ่กนิ 3 แหง่ได ้ก็จะยิง่เป็นการด ี

1.5.10 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน                      
3 แห่ง ไวใ้นนโยบายก ากับดูแลกจิการของบริษัท การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท                 
ในจ านวนที่มากเกนิไป อาจมีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิัต ิหนา้ที่ของกรรมการ                    
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ                       
แต่ละคน  จะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ หรือหากสามารถ               
ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 3 แหง่ได ้ก็จะยิง่เป็นการด ี

1.5.11 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ 
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1.5.12 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหร้ะบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้มเ่กนิ 9 ปี
โดยระบุไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแลกจิการของบรษัิท โดยก าหนดไวไ้ม่เกนิ                 
9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ หรือหากด ารงต าแหน่งไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้                 
ก็จะยิง่เป็นการด ี

1.5.13 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหร้ะบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้มเ่กนิ 6 ปี
โดยระบุไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแลกจิการของบรษัิท โดยก าหนดไวไ้ม่เกนิ                 
9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ หรือหากด ารงต าแหน่งไม่เกิน 6 ปี  โดยไม่มีขอ้ยกเวน้                 
ก็จะยิง่เป็นการด ี

1.5.14 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมอสิระด ารงคต์ าแหน่งไม่เกนิ 9 ปี 
1.5.15 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการไมล่ะเลยตอ่การเปิดเผยวา่กรรมการคนใด เป็นกรรมการอสิระ 
1.5.16 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการหรือผู บ้ริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคย                             

เป็นพนักงานหรือหุน้สว่นของบรษัิทสอบบัญชภีายนอกทีบ่รษัิทใชบ้รกิารอยู่ในชว่ง 2 ปี        
ทีผ่่านมา 

1.5.17 บริษัทก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระเป็นกรรมการในบริษัท                      
จดทะเบยีนตอ้งไมเ่กนิ 5 แหง่ 

1.5.18 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ                        
ที่เป็นผูบ้รหิารไปด ารงคต์ าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ที่อยู่นอกกลุ่มธุรกจิ                  
ไมเ่กนิ 2 แหง่ 

1.5.19 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายคณะกรรมการบรษัิท มกีรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารอย่างนอ้ย                     
1 คน ทีม่ปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษัิท 

1.5.20 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการไม่กระท าผดิกฎระเบียบของ ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการมีบทบาทหนา้ที่ในการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินการของบริษัทเป็นไป                  
โดยถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่า
บรษัิทไมม่กีารกระท าใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ 

1.5.21 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบรษัิท คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท า
หนา้ที่ในบรษัิท ทัง้นี้การจา้งหน่วยงานจากภายนอก ควรระบุรายชือ่บุคคลภายในบรษัิท     
ทีท่ าการดแูลดว้ย 

1.5.22 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดตั ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานนี้                                    
มสีายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถ
ตดิตามการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทควรจัดใหห้น่วยงาน
ตรวจสอบภายในมสีายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

1.5.23 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเผยชื่อของหัวหนา้ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน                    
(Head of Internal Audit) หากเป็นการวา่จา้งภายนอกไดร้ะบุวา่ ใชบ้รษัิทสอบบัญช ี
การประเมนิคณุภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ                         

ควรรายงานการปฏบิัตหินา้ที่  ที่ส าคัญของตนเองว่าไดม้ีการปฏบิัตใินเรื่องใดบา้ง และมีผลการปฏบิัต ิ                                         
หรอืความเห็นตอ่เรือ่งทีไ่ดเ้ขา้ไปดแูล 

1.5.24 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีนัน้ พจิารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.25 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการประเมนิและสอบทานระบบการควบคุมภายใน พจิารณา
เฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.26 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกัน  พิจารณาเฉพาะรายงาน                             
ของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.27 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการพจิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีพจิารณาเฉพาะรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.28 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาเฉพาะรายงาน                  
ของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.29 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการดแูลดา้นการปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย พจิารณา
เฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้  

1.5.30 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการใหจ้ัดท าขอ้สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
การด าเนินการในดา้นต่าง ๆ โดยรวม  พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ 

1.5.31 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้ง                      
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทางดา้นทักษะวชิาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ 
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1.5.32 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการใหม ่
1.5.33 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
1.5.34 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการสรรหากรรมการ ไดก้ าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการทีต่อ้ง

สรรหา ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษัิท ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการควรจัดท า Board Skill Martrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ                          
ทีต่อ้งการสรรหา โดยพจิารณาจากกลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท 

1.5.35 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการใชบ้ ริษัทที่ปรึกษา  (Professional Search Firm)                          
หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่

1.5.36 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยการจัดเตรียม
ขอ้มูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั ้งขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                          
ใหก้บักรรมการทีเ่ขา้รับต าแหน่งในบรษัิทเป็นครัง้แรก 

1.5.37 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการพัฒนาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
1.5.38 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษัิทไดเ้ขา้ร่วมในหลักสูตรที่เกีย่วขอ้งกับ       

การปฏบิัตหินา้ที่กรรมการ บริษัทควรสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรม                           
ที่จัดขึน้ส าหรับกรรมการใหม้ากทีส่ดุ (มากกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ) 
และเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.5.39 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการสนับสนุนกรรมการใหเ้ขา้อบรมหลักสูตรหรือเขา้ร่วม
กจิกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิัตงิานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ              
ควรสนับสนุนใหก้รรมการอย่างนอ้ย 1 คนเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกจิกรรมสัมมนา
ที่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิัตงิานในรอบปีที่ผ่านมา และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

1.5.40 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหม้กีารจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการเพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่
คณะกรรมการสามารถตดิตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างมีประสทิธิผล                   
ควรมกีารประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  

1.5.41 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ                         
โดยกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการอยา่งสม า่เสมอ ดงันัน้ โดยเฉลีย่
กรรมการทั ้งคณะควรเข า้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าร อ้ยละ 80                                   
ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมา 

1.5.42 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร โดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยระบุจ านวนครัง้หรือ
วนัทีจ่กัประชมุ 

1.5.43 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการ                     
จะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการว่า ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

1.5.44 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี และแจง้ให ้
คณะกรรมการทราบตัง้แตต่น้ปีเพือ่วางแผนเขา้ร่วมประชมุ 

1.5.45 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข า้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี  

1.5.46 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการไดร้ับเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 

1.5.47 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่ใชผู้บ้รหิารมกีารประชมุระหว่างกนัเอง โดยมี
การเปิดเผยรายละเอยีดจ านวนครัง้การประชมุกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

1.5.48 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ั่นใจว่า
บรษัิทมนีโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) และมรีะบบจัดการที่มี
ประสทิธผิลครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

1.5.49 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การพจิารณาแต่งตัง้ CG Committee (ระดับกรรมการ) และ 
Risk Management Committee 

1.5.50 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัใหม้แีละเปิดเผยถงึระบบควบคมุภายในและระบบบรหิาร
ความเสีย่ง 

1.5.51 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาระบบควบคุมภายใน                                 
และระบบบรหิารความเสีย่งของบรษัิท และการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.5.52 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานถึงความคิดเห็น                          
ที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่งของบรษัิท                      
ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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1.5.53 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการไดเ้ปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการ                            
กบัความเสีย่งหลกั (Key Risk) ของบรษัิท 

1.5.54 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับความขัดแยง้ของผลประโยชน์  คณะกรรมการควร
ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

1.5.55 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไวช้ดัเจน และก าหนดนโยบายการเปิดเผยบทบาทหนา้ที ่                   
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/                      
กรรมการผูจ้ดัการ (ผูบ้รหิารสงูสดุ) ทีช่ดัเจนไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.5.56 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยถงึเรือ่งทีเ่ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการ 
1.5.57 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจ าปีของทัง้คณะ 
1.5.58 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยกระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการ                 

ทัง้คณะ 
1.5.59 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมนิผลงานคณะกรรมการ                      

ทัง้คณะ 
1.5.60 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย การจดัประเมนิผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.5.61 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยกระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการ

เป็นรายบุคคล 
1.5.62 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยหลักเกณฑก์ารประเมนิผลงานของคณะกรรมการ

เป็นรายบุคคล 
1.5.63 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย ใหม้กีารจดัการประเมนิผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
1.5.64 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจัดใหม้ีการประเมนิผลงานประจ าปีของผูบ้รหิารสูงสุด 

(CEO) ขององคก์รขององคก์รเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิารสงูสดุ 

1.5.65 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการดูแลใหม้กีารจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุด        
ขององค์กร  คณะกรรมการควรก าหนดใหม้ีการจัดท าแผนสืบทอดต าแห น่ง                                  
เพือ่เตรยีมพรอ้ม เมือ่เกดิกรณีทีผู่บ้รหิารไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้

1.5.66 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั ้งระยะสัน้                        
และระยะยาว รวมถงึตามผลการปฏบิัตงิานของ CEO 

1.5.67 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการ เ ปิดเผยโครงสร า้งค่าตอบแทนของกรรมการ                                     
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

1.5.68 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายให ผู้ ถ้ือหุ น้ /คณะกรรมการได อ้ นุมัต ิค่ าตอบแทน                                 
ของกรรมการบรหิาร/ผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.5.69 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท ซึง่ท าหนา้ที่ให ้
ค าแนะน าด า้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ าง  ๆ  ที่ คณะกรรมการจะตอ้งทราบ                               
และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั ้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัต ิตามมติ
คณะกรรมการ ทัง้นี้ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลู และบทบาทหนา้ทีข่องเลขานุการบรษัิทดว้ย 

1.5.70 บรษัิทก าหนดนโยบายใหเ้ลขานุการบรษัิทจบการศกึษาดา้นกฎหมายหรือบัญช ีหรือได ้
ผ่านการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตหินา้ทีข่องเลขานุการบรษัิท 

1.5.71 บรษัิทก าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการและผูบ้รหิารสูงสุดของบรษัิทตอ้งไม่เป็นคน
เดยีวกัน ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตา่งกนั 
จงึควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ(ผูบ้รหิารสงูสดุ) 

1.5.72 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดและเปิดเผยบทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการ 
ทีช่ดัเจนไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 
การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการควรแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ                     

ทีม่คีวามเป็นอสิระ โดยมกีารก าหนดบทบาทหนา้ทีไ่วใ้หช้ดัเจน 
1.5.73 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.5.74 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไวอ้ยา่งชดัเจน 
1.5.75 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยประวัตแิละคุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ                      

ไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 
1.5.76 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหส้มาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ

ทัง้หมด 
1.5.77 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 
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1.5.78 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยสถิตกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 
ของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคนในรายงานประจ าปี 

1.5.79 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน                            
ทีจ่บการศกึษาดา้นบัญช ี

1.5.80 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหนา้ที่ในการเสนอแต่งตัง้
และเสนอเลกิจา้งผูส้อบบัญชภีายนอก 

1.5.81 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหนา้ที่ในการเสนอแต่งตัง้ 
โยกยา้ย และเลกิจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

1.5.82 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-12 คน 
1.5.83 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู ห้ญิง                     

อยา่งนอ้ย 1 คน 
1.5.84 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมกีรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นจ านวน 

มากกวา่ 66% 
1.5.85 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ  

มากกวา่ 50% 
1.5.86 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดนิยามความเ ป็นอิสระที่ จ ะ ใช  ้                   

เป็นคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระของบริษัทไวใ้หช้ัดเจน โดยใชเ้กณฑ์ที่ก าหนด                      
โดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่าและก าหนดเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับลักษณะ                     
ของบรษัิทและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.5.87 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษัิท 

1.5.88 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจดัท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงาน
ทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบัญชไีวใ้นรายงานประจ าปu 

      คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณ                 
ของบริษัทตลอดจนก ากับดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน และงบประมาณที่ก าหนดไว  ้                  
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมรีายละเอยีดคณะกรรมการและความรับผดิชอบ ดงันี้ 

1.5.89 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 
(1) คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน                  

3 ท่าน (นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นายรังส ีทีปกรสุขเกษม และนางสาวจารณี                   
จังสมบัติศ ิร ิ)  กรรมการที่ไม่ไดเ้ ป็นผู บ้ริหารจ านวน 2 ท่าน (นายอาทิตย์                              
ทีปกรสุขเกษม และนายสุรพล เตมิอริยบุตร)  และกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็น
กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน (นางธิดา ธรรมสาโรช รอ้ยตรีสมควร สุธรรมโน                    
และ นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน) ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการจงึท าให ้
เกดิการถ่วงดลุอ านาจในการของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

(2) บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว  ้                      
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ ส่งผลให ้
คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ัดการไม่มอี านาจเบ็ดเสร็จ และมกีารถ่วงดลุ
ในมตทิีส่ าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้ับการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้ือ
หุน้ (แลว้แตก่รณี) รวมทัง้ กรรมการบรษัิทจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใด ๆ  ทีต่นเอง 
หรือบุคคลที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนไดเ้สียในการท า
รายการนัน้ 

(3) ทัง้นี้ บรษัิทไดแ้ต่งตัง้ใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบเกีย่วกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบรษัิทได ้
แต่งตัง้ ผูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกเป็นผูป้ระเมนิระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงท าหนา้ที่ใหค้ าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมนิ                         
และตดิตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง การก ากับดูแล
กจิการ และตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยไตรมาสละ                     
1 ครัง้ 

(4) คณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมัต ิว ิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์                               
ของบรษัิทในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา และไดต้ดิตามดแูลใหม้กีารน ากลยทุธข์องบรษัิท
ไปปฏบิัตแิละเปิดเผยไวใ้นเป็นทีท่ราบ 

(5) คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาก าหนดจ านวนบรษัิทจดทะเบยีนทีก่รรมการแตล่ะ
คนจะไปด ารงต าแหน่งไมเ่กนิ 5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

(6) คณะกรรมการไดร้ะบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวอ้ย่างชัดเจน                
ในนโยบายก ากบัดแูลกจิการ โดยควรก าหนดไวไ้มเ่กนิ 9 ปี โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 
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(7) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหม ่
(8) บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ

จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3                       
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

(9) คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
(10) คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีการประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ รายบุคคล                     

และคณะกรรมการชดุยอ่ยทุกชดุ โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการ และหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมนิดว้ย 

(11) คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีการประเมนิผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารสูงสุด (MD)        
ขององคก์ร 

(12) คณะกรรมการไดดู้แลใหม้ีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู บ้ริหารสูงสุด            
ขององคก์ร พรอ้มน าเสนอถงึแนวทางในการด าเนนิการ 

(13) คณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ าแ ต่ ง ตั ้ง  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง                                        
(Risk Management Committee) 

(14) คณะกรรมการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน                       
ทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบัญชไีวใ้นรายงานประจ าปี 

1.5.90 การประชมุคณะกรรมการ 
 บรษัิทจะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ และด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบั
ของบริษัท กฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกับบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
และจะจดัการประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชมุจะสง่เสรมิ
ใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอในการประชมุ เพื่อที่จะใหฝ่้ายจัดการเสนอ
เรือ่งและสามารถอภปิรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งครบถว้นโดยทั่วกนั โดยบรษัิทจะน าสง่หนังสอืนัดประชมุพรอ้ม
ระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ 
พรอ้มทั ้งก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ที่ตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
นอกจากนี้ บรษัิทจะมกีารบันทกึการประชมุอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได  ้

1.5.91 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบในการจดัการใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึง่รวมถงึ
งบการเงนิของบรษัิท และบรษัิทย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี้ รายงาน
ทางการเงนิดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่ับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชี

ทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรับ และถอืปฏบิัตอิยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า
และดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

1.5.92 การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 บรษัิทจะสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดับสงูเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูร  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิหนา้ที่ รวมทั ้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท                           
และผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์รตา่งๆอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบรษัิทควรเขา้ร่วมสัมมนาอย่างนอ้ย                   
จะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดแ้ก่ หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP) หลักสู ต ร  Directors Accreditation Program (DAP) หลั กสู ต ร  Audit 
Committee Program (ACP)  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั ้งนี้  เพื่อน าความรู  ้               
และประสบการณ์มาประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาบรษัิทตอ่ไป 

1.5.93 ความสมัพันธก์บันักลงทุน 
 คณะกรรมการใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอต่อผูถ้ือหุน้ นักลงทุน                 
และผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยขอ้มูลที่เปิดเผยจะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถงึ และทันเวลา                 
ซึง่รวมถึงรายงานทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที่มีผลกระทบ                    
ต่อราคาหลักทรัพยข์องบรษัิทตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ี โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่าง  ๆ 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยผ่านชอ่งทางต่างๆ ทัง้จาก                        
การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์สือ่การเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึ
เว็บไซดข์องบรษัิท 
 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บรษัิทยังไม่ไดจ้ัดตัง้หน่วยงาน
ขึน้มาเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายนายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูดู้แลการตดิต่อสื่อสาร                      
กบันักลงทุน ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์038-442500 
ทัง้นี้ บรษัิทมแีผนงานที่จะจัดตัง้หน่วยงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ์ข ึน้มาเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพื่อดูแล
รับผดิชอบสว่นงานนักลงทุนสมัพันธ์ในอนาคต โดยก าหนดเป็นนโยบายที่จะใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งและโปรงใส
เพือ่ใหข้อ้มลูส าหรับนักลงทุน 
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2. คณะกรรมการประชุมยอ่ย 
 

2.1   โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท (Board of Directors)  
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ทัง้นี้  
บรษัิทไดอ้นุมตักิ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องอนุกรรมการแตล่ะคณะไวด้งันี้ 

2.1.1   ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท (Board of Directors) 
(1) ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของบรษัิท ตลอดจน

มตทิีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษัิท 
(2) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์                     

ของผูถ้อืหุน้มกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 
(3) ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิท  
(4) พจิารณาอนุมตัผิังอ านาจอนุมตั ิ
(5) ก ากบั ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายจดัการด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้กก่จิการ 
(6) พิจ า รณาอ นุมั ต ิก าร ลงทุน ในกา รขยายธุ ร กิจ  ตลอดจนการ เข า้ ร่ วมทุน                                    

กบัผูป้ระกอบการรายอืน่ 
(7) รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ใหผู้ ส้อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ                    

สอบทาน และเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
(8) แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต อ า น า จ ห น ้า ที่                                       

และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหารทั ้ง นี้ ก าหนดใหก้รรมการ                       
หรือบุคคลอืน่ใด ซึง่ม ีหรืออาจมคีวามขัดแยง้ในส่วนไดเ้สยี หรือความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษัิท ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนี้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท                     
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(2) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่ หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด             

  หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบรษัิท                            
 หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคบั 
(5) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท 

2.1.2 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
(1) สอบทานใหบ้รษัิท มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 
(2) สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control  และ Management 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล  
(3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง                 
กบัธุรกจิของบรษัิท 

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท              
ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท  ในกรณีที่เก ิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน                 
หรือ ร ายการที่ อ าจมีความขัด แย ง้ทางผลประโยชน์  ใหม้ีความถู กต อ้ ง                          
และครบถว้น 

(6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบระเบียบของบริษัท  ว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน                 
กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตั ิ

(7) อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(8) พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระ  และการรายงานผลการปฏิบั ต ิงาน                  

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(9) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้ง รวมทัง้การประเมนิผลงานของ

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(10) สอบทาน  หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ                  

กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา 
(11) สอบทานกบัฝ่ายบรหิารเพือ่ใหพ้นักงานปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษัิท 
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(12) สอบทานกับฝ่ายบรหิารเกีย่วกับการจัดท ารายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร 
(Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเ ปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี 

(13) ทบทวนกับฝ่ายบรหิารในเรื่องนโยบายการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) การปฏบิัตติามนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท 

(14) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(15) ควบคุม ดูแลใหม้ีการตรวจสอบ/สอบสวน เรื่องที่จ าเป็นต่อการปฏบิัตติามหนา้ที่                     
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหล้ลุว่ง 

(16) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
(17) ปฏิบัต ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ดว้ยความเห็นชอบ                 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ในการปฏิบัต ิหนา้ที่ดังกล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท                                     
ต่อบุคคลภายนอก  ทั ้งนี้  กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอสิระที่คุณสมบัติ                         
ตามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2.1.3 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 
(1) มีอ านาจสั่งการ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด าเนินกจิการของบรษัิท                  

ให ส้ อดคล อ้ ง กั บ สภาพ เ ศ รษฐกิจแล ะส ภา ว ะ ก า ร แข่ ง ขั น  เ พื่ อ เ ส นอ                               
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(2) ควบคมุ ดแูลการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรอืแผนธุรกจิ รวมถงึ
กลยทุธท์างธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดอ้นุมตัหิรอืก าหนดไวแ้ลว้ 

(3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิแลว้แตก่รณี 

(4) ก าหนดนโยบาย  แผนธุ ร กิจ  แล ะ กลยุท ธ์ก าร ด า เ นินธุ รกิจของบริษัท                         
ภายใตข้อบเขตวตัถุประสงค ์

(5) อนุมัต ิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี                           
ทีไ่ดร้ับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทได ้
มมีตอินุมตัใินหลกัการแลว้ 

(6) มอี านาจด าเนนิการซือ้ ขาย จดัหา รับ เชา่ เชา่ซือ้ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรับปรงุ 
ใช ้หรือจัดการโดยประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใดๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงาน                       
ทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตอินุมตัแิลว้ 

(7) มอี านาจในการอนุมัตกิารซือ้ทรัพยส์นิ หรือการช าระราคาใดๆ อันสบืเนื่องมาจาก                 
การด าเนนิงานของบรษัิทตามสญัญา และ/หรอื ตกลงกบัคูค่า้ โดยมรีายละเอยีดตาม
ผังอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

(8) ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตั ิ
การซื้อ การจัดจา้ง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สนิใดๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทุน                    
และด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายใดๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมี
รายละเอยีดตามผังอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

(9) ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตั ิ
การกูย้ืมเงิน เบิกเงินเกนิบัญชีจากธนาคาร นิตบิุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด                    
เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท โดยมรีายละเอยีดตามผังอ านาจอนุมตั ิ     
ทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

(10) มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวัสดิการพนักงานใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์                   
และสถานะทางเศรษฐกจิ 

(11) ด า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง อื่ น ๆ  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส นั บส นุ น กา ร ด า เ นิ น ก า รข า้ ง ต น้                                  
หรอืตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะคราวไป 

ทัง้นี้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว
ขา้งตน้นัน้ จะไม่รวมถงึอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัตริายการใดที่ตน หรือผูร้ับมอบ                   
อ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน)                        
มสี่วนไดเ้สยีหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดขัดแยง้กับบรษัิท ซึง่การอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าว
จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้(แลว้แตก่รณี)เพื่อพจิารณาอนุมัตริายการ
ดังกล่าวตามที่ขอ้บังคับของบรษัิทหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดกรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่ง
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ตามวาระที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทยกเวน้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็กร รมการบริหาร                        
ซึง่ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งในบรษัิท ใหม้วีาระด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

2.1.4 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) 
(1) เป็นผูบ้รหิารจดัการ และควบคมุดแูลการด าเนนิธุรกจิตามปกตขิองบรษัิท รวมถงึอาจ

มอบอ านาจใหผู้บ้รหิารหรือบุคคลอืน่ใด ด าเนินการเกีย่วกบัการด าเนนิงานตามปกติ
ประจ าวนัของบรษัิท 

(2) เป็นผูก้ าหนดและก ากบัดแูลการด าเนนิการโดยรวมในทางปฏบิัต ิ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารก าหนด 

(3) ด าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
(4) มีอ านาจในการอนุมัตกิารซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ไดม้ีมตอินุมัตไิวแ้ลว้                

หรือมีอ านาจในการอนุมัต ิหรือยกเลิกการซื้อ การจา้ง การเช่า การเช่าซื้อ                      
การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการช าระราคาหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ                  
การด าเนินงานของบรษัิท โดยมรีายละเอยีดตามผังอ านาจอนุมัตทิี่คณะกรรมการ
บรษัิทก าหนด 

(5) มีอ านาจในการอนุมัตกิารซื้อทรัพย์สนิ หรือการช าระราคาหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ                           
อันสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ขอ้ตกลง                    
กบัคูค่า้ โดยมรีายละเอยีดตามผังอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

(6) เป็นผูพ้จิารณาเรือ่ง กลยุทธ์ทางธุรกจิ และการระดมทุนของบรษัิทเพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารตามล าดบัของความส าคญั 

(7) มอี านาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย ปลดออก ใหอ้อก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราคา่จา้ง ใหเ้งนิ
รางวัล ปรับขึน้เงนิเดอืน และค่าตอบแทนอืน่ๆ ของพนักงานทัง้หมดของบรษัิทใน
ต าแหน่งต า่กวา่ผูจ้ดัการฝ่ายลงไป 

(8) มีอ านาจด าเนินการเ ปิดและปิดบัญชีเ งินฝากประเภทต่าง  ๆ  กับธนาคาร                        
และสถาบันการเงนิเพื่อความสะดวกในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษัิท                
โดยตอ้งค านงึถงึประโยชน์ของบรษัิท เป็นส าคญั 

(9) ขออนุมัตกิารแต่งตัง้ที่ปรึกษาดา้นต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท                    
โดยผ่านคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 

(10) มีอ านาจออกค าสั่ง  ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหก้ารปฏิบัต ิงานเป็นไป                   
ตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษัิท และเพื่อรักษาไวซ้ึง่ระเบียบวนัิยภายใน
องคก์ร 

(11) น าเสนอแนวทางการบรหิารใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิารได ้
พจิารณา  

(12) สรุปผลการด าเนนิงานเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิาร 
(13) ก ากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาด                                

ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการดังกล่าว
ขา้งตน้นั้น กรรมการผู จ้ัดการจะตอ้งปฏิบัต ิตามขอ้ก าหนดและระเบียบวาระต่าง  ๆ ที่ไดร้ับอนุมัต ิ                               
จากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอ านาจ และหรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัตริายการใด                   
ที่ตน หรือผูร้ับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดเ้สยีหรือผลประโยชน์ในลักษณะ                       
(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อื่นใดขัดแยง้กับบริษัท ซึง่การอนุมัตริายการ                   
ในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือ/(แลว้แต่กรณี) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้                     
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้บังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง การอื่นใด
นอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้ กรรมการผูจ้ัดการไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบหมายจากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษัิทเป็นคราว ๆ  ไป 
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2.1.5 สรุปตารางอ านาจอนุมตัทิั่วไป 
 

ต าแหนง่ 
รายละเอยีดการ

ปฏบิตังิาน 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ผูช้ว่ย
กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ
ฝ่าย 

1. การอนุมตัเิพิม่เตมิ
งบประมาณรายจา่ยการ
ลงทุนประจ าปีทีอ่ยู่
นอกเหนืองบประมาณ  

10,000,000  
บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 
10,000,000 

บาท 
 

ไมเ่กนิ 
1,000,000  

บาท 
/รายการ 
 /โครงการ 

ไมเ่กนิ 
200,000 
บาท 

- 

2. การขอสัง่ซือ้/สัง่จา้งท า
ทรัพยส์นิในการ
ปฏบิัตงิานตามปกต ิ
ตามงบประมาณทีไ่ดร้ับ
อนุมตัจิากคณะผูบ้รหิาร 

2,000,000 
บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 
2,000,000 

บาท 
 

ไมเ่กนิ 
1,000,000 

บาท 

ไมเ่กนิ 
200,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 
50,000  
บาท 

3. การอนุมตักิารขอรับการ
สนับสนุนวงเงนิสนิเชือ่ 

100,000,000 
บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 
100,000,000

บาท 

ไมเ่กนิ 
10,000,000 

บาท 

- - 

 
2.2   การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

2.2.1 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบรษัิท 
(1) ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั ้งหมด ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร                         
และตอ้งมคีณุสมบัตติามกฎหมายก าหนด 

(2) ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่าหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามจ านวน                                 

ทีถ่อืครองทัง้หมด เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว  หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
แตจ่ะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตัง้ 
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  ที่จะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพิม่ข ึน้อกีหนึง่เสยีง 

(3) ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปี ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย
หนึ่ ง ในสาม (1/3) เ ป็ นอัต ร า  ถ า้จ านวนกรรมการที่ จ ะออกแบ่งออก                        
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3)         
ซึง่กรรมการ ที่ออกไปนัน้ ชอบที่จะไดร้ับการแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ไดอ้กี หากทีป่ระชมุไดเ้ลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งใหมอ่กีครัง้ กรรมการทีจ่ะออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้ับฉลาก              
กันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนที่หลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุ
นัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออก              
มผีลนับตัง้แตว่นัทีใ่บลาออกไปถงึบรษัิท 

(5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม                    
ตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป                  
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ                 
ที่ตนแทน  มตขิองคณะกรรมการในการแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทน                       
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการ             
ทีย่งัเหลอือยู ่
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(6) ที่ประชุมผู ถ้ือหุ น้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่ อน                           
ถึงคราว ออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4)                     
ของจ านวนผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันได ้                 
ไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม และมีสทิธิ               
ออกเสยีง 

(7) กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้
(8) ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเ ป็นประธานกรรมการ ในกรณี                  

ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน                 
เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการก็ได ้ รองประธานกรรมการ                 
มหีนา้ทีต่ามขอ้บังคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

2.2.2 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไดร้ับ                        

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทและ/หรือเห็นชอบโดยผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 
และมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ รวมถงึประกาศ 
ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวน                         
ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้
ดา้นการบัญชแีละการเงนิ 

(2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด า รงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดย  1 ปี                                   
ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของปีที่ไดร้ับการ
แต่งตั ้ง  และการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ในปีถัดไป และเมื่อครบวาระแลว้                        
หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ยงัไมไ่ดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม ่ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิปฏบิัตหินา้ทีต่อ่ไปจนกว่า
คณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิทีห่มดวาระลง และ/หรอืเป็นไปตาม
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได ้
จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคีณุสมบัตเิป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

คณุสมบตัคิณะกรรมการอสิระ 
(1) ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุม           
ของบรษัิท ทัง้นี้ นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษา       
ที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนวันที่ไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว                                        
ไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไม่เ ป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน             
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้                  
คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรือบุคคล                  
ทีจ่ะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                   
บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ในลกัษณะทีอ่าจ
เป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ               
กับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 
2 ปี กอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม                
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มนัีย               
ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชี                    
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้     
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
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(6) ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู ใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการ                      
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ไดร้ับค่าบริการเกนิกว่า                        
2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่                    
หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มนัีย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ข ึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มนัียกับกจิการ
ของบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เ ป็นหุ น้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุ น้ส่วน                  
หรือเ ป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง  พนักงาน ที่ปรึกษา                           
ที่รับเงนิเดอืนประจ า หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีง
ทั ้ง หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง ป ร ะกอบกิจกา รที่ มีสภาพอย่ า ง เดียวกัน                                  
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ท า ให ไ้ม่ส ามารถใหค้วามเ ห็นอย่ าง เ ป็นอิส ร ะ                             
เกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิท  

(10) กรรมการอสิระตามคุณสมบัตขิา้งตน้ อาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ใหต้ัดสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้อี านาจควบคุม 
โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

คณุสมบตัคิณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบัตเิหมอืนกนักบัคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระตามทีก่ลา่ว
ขา้งตน้ และมคีณุสมบัตเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

(1) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิ
กจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท และ 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั 
เฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

(3) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึ่งคนทีม่คีวามรู ้                        
และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื              
ของงบการเงนิได ้

(4) มหีนา้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทยวา่ดว้ยคณุสมบัตแิละขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2.3 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบรหิาร 
  คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
ตามต าแหน่ง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ัดการ (ถา้มี) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ (ถา้มี)                         
และผูจ้ัดการฝ่ายทุกฝ่าย รวมทั ้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริหาร ทั ้งนี้                      
กรรมการผูจ้ัดการ ท าหนา้ที่เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร หรือคณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตัง้
กรรมการบรหิารคนใดคนหนึง่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานกรรมการบรหิารก็ได ้
 กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระทีด่ ารงต าแหน่งในบรษัิท ยกเวน้บุคคล
ทีค่ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรหิารซึง่ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งในบรษัิท ใหม้วีาระด ารงต าแหน่ง
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
  การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                 
ซึ่ง ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร ในการท าหนา้ที่พิจารณาและน าเสนอนโยบาย และแผนงาน                     
และผลการปฏบิัตงิานตามแผนตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยใหม้คีวามครอบคลมุในทุกๆดา้น เพือ่ความยัง่ยนื 
  แผนการสืบทอดต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง              
ของผูบ้รหิารเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถสามารถสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญั เพือ่การด ารง
ธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
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2.3 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
ตามการประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2556                  

มมีต ิก าหนดระเบยีบขอ้บังคบัในการน าขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใช ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีองบรษัิท ดงันี้  

 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิท ตอ้งปฏบิัตดิงันี้ 
2.3.1 ตอ้งรักษาความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษัิท 
2.3.2 ตอ้งไมน่ าความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิทไปเปิดเผย หรอืแสวงหาผลประโยชน์

แก ่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลอืน่ใดไมว่า่จะโดยทางตรง หรอืทางออ้ม และไมว่า่
จะไดร้ับผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

2.3.3 ตอ้งไมท่ าการซือ้ขาย โอน หรอืรับโอน หลกัทรัพยข์องบรษัิท โดยใชค้วามลบั และ/หรอื
ขอ้มูลภายในบริษัท และ/หรือเขา้ท านิตกิรรมอืน่ใดโดยใชค้วามลับ และ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษัทอันอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง                         
หรือทางออ้ม ทั ้งนี้  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลกัทรัพยข์องบรษัิทในชว่งระยะเวลา 1 เดอืนกอ่นการเปิดเผยงบการเงนิตอ่สาธารณชน 
และ 24 ชัว่โมง หลงัจากเปิดเผยงบการเงนิหรอืขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัตอ่สาธารณชน 
โดยขอ้ก าหนดดงักลา่วใหร้วมความถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และลูกจา้งของบรษัิทดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บังคับดังกล่าวจะถือว่า                
ไดก้ระท าผิดรา้ยแรง ทั ้งนี้  การก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับผูฝ่้าฝืน ตัง้แต่                    
การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การท าทัณฑบ์น การภาคทัณฑ ์ตลอดจน
การเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออกปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่
กรณี เป็นตน้ ฝ่ายบรหิารจะน าเสนอบทลงโทษดังกล่าวใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ถัดไปพจิารณาอนุมตั ิและเป็นแนวทางปฏบิัตติามอยา่งเคร่งครัด 

2.3.4 กรรมการและผู บ้ริหารของบริษัท รวมถึงผู ส้อบบัญชีของบริษัท ตอ้งรายงาน                         
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยข์องบรษัิทในนามตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  

2.3.5 บริษัทไดม้ีการประกาศ “ระเบียบขอ้บังคับในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช ”้                    
ใหผู้บ้รหิาร และพนักงานรับทราบโดยทั่วกนั 
 

2.4 คา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี
2.4.1 คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit Fee) 

บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดบัญชปีี 2561-2563 ใหแ้ก่ 
บรษัิทผูส้อบบัญชดีงันี้ 

 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 

1. คา่สอบบญัชปีระจ าปี 650,000 720,000 720,000 

2. คา่สอบทานงบการเงนิ 
ระหวา่งกาล 

360,000 390,000 390,000 

รวมท ัง้ส ิน้ 1,010,000 1,110,000 1,110,000 

 
2.4.2 คา่ตอบแทนอืน่ (Non Audit Fee) 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 
 



บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)   56-1 ประจ าปี 2563 

52 

10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

บรษัิทด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความยั่งยนืของกจิการ                  
และสังคมโดยรวม ภายใตก้รอบคู่มือจริยธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทุจรติ                        
ซึง่ระบุแนวทางการปฏบิัตติ่างๆ ที่ไดพั้ฒนาใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกจิและสังคม                        
รวมถงึ การตดิตามผล และปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้ันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม                       
ในปัจจบุัน และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางความรับผดิชอบตอ่สงัคมของกจิการที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย ์          
แห่งประเทศไทย ซึง่ก าหนดหลักการ 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม และการตอ่ตา้น                 
การทุจรติคอรร์ัปชัน่ 2. การเคารพสทิธมินุษยชน 3. การปฏบิัตติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 4. ความรับผดิชอบ                  
ตอ่ผูบ้รโิภค 5. การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรอืสงัคม 7. การมนีวตักรรมและเผยแพร่
นวตักรรม ซึง่ไดจ้ากการด าเนนิงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

1. นโยบายภาพรวม 

 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่  1/2556 (หลังแปรสภาพ ) เมื่อวันที่  18 เมษายน 2556                         
ไดม้ีมติอนุมัต ิคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นการทุจริต  โดยใหม้ีผลบังคับใชท้ันที                             
ในทุกสว่นงานในการด าเนนิธุรกจิ ตัง้แตก่ารด าเนนิงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้กระบวนการผลติตัง้แต่
การออกแบบผลติภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดบิที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม                   
ซึง่รวมถงึดูแลสวัสดกิารของพนักงานตัง้แต่ การปฏบิัตงิาน โดยก าหนดระเบียบการปฏบิัตงิานส่วนต่าง ๆ                   
ที่ชัด เจน และบังคับใชอ้ย่าง เคร่ งครัดเพื่อความปลอดภัย  และความเท่าเทียมในการท าง าน                            
ตลอดจนการมอบสนิคา้ที่มีคุณภาพภายใตต้ราสนิคา้ “SMART บล็อคเย็น” ในราคาเป็นธรรมใหก้ับลูกคา้                            
และผูบ้รโิภค เป็นตน้ ตามอดุมการณ์ของบรษัิททีย่ดึมัน่ จรงิใจ และซือ่ตรงในการด าเนนิธุรกจิมากกวา่ 10 ปี  
 นอกจากนี้  บริษัทยังมีการก ากับดูแลระบบการบริหารจัด การใหม้ีประสิทธิภาพ และป้องกัน                   
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการทุจรติคอร์รัปชั่น โดยผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายในทีไ่ดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ บรษัิทรับรูส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ  ทัง้ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย และทีบ่รษัิทก าหนด
นโยบายขึน้ ไมว่า่จะเป็นการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ คูค่า้ เป็นตน้ 
 

2. การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 
 
ผู บ้ ริโภคสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใตต้ราสินคา้  “SMART บล็อคเ ย็น ” ทุกกอ้น                     
ของบรษัิทดว้ยมาตรฐานการผลติโดยเทคโนโลยเีครือ่งจักรของ WEHRHAHN GmbH ซึง่เป็นผูผ้ลติอปุกรณ์ 
เครื่องจักรส าหรับผลติวัสดุก่อสรา้งชัน้น าที่มีอายุกว่า 120 ปี จากประเทศเยอรมนี ผสานกับเทคโนโลยี                    
การผลติระบบไอน ้าภายใตค้วามดนัสงูทีท่ันสมยัและไดร้ับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศในโซนยุโรป 
ตะวนัออกกลาง และเอเชยีใต ้รวมถงึการไดร้ับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.1505-2541 
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี้บริษัทมีการก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตคู้่มือ
จรยิธรรมทางธุรกจิ “Code of Conduct” ดงันี้ 
 

2.1 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม และการตอ่ตา้นการทุจรติคอรัปชัน่  
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้                        
ทางผลประโยชน์ ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ใหค้วามส าคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้                     
และค านงึถงึความซือ่สตัยส์จุรติในการด าเนนิงาน ทัง้นี้ บรษัิทเชือ่มัน่วา่การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม
จะชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นผลตอ่บรษัิทในระยะยาว ดงันัน้ บรษัิทจะไมเ่ห็นแกป่ระโยชน์
อืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากการด าเนนิงานทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

2.2 การเคารพสทิธมินุษยชน 
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล โดยการด าเนนิงานทุกสว่นงานของบรษัิท 

จะตอ้งไมล่ะเมดิตอ่สทิธมินุษยชน 
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2.3 การปฏบิัตติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการปฏบิัตติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให ้
พนักงานสามารถเสนอความคดิเห็น เรยีกรอ้ง รอ้งเรยีน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ยืน่ใสก่ลอ่งแสดงความคดิเห็น 
เพือ่เสนอตอ่ผูบ้รหิารพจิารณาในล าดบัตอ่ไป นอกจากนี้บรษัิทยงัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการ โดยมพีนักงานร่วมเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมการของหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ข ึน้ดงักล่าว เพือ่ร่วม
หารือ ใหค้ าปรกึษา เสนอแนะ และดูแลกับนายจา้งในการหาแนวทางในการจัดสวัสดกิารที่เป็นประโยชน์
ส าหรับลกูจา้ง 
 

2.4 ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
  ทางบรษัิทมนีโยบายที่จะจัดหาสนิคา้ หรือส่งมอบสนิคา้ที่มคีุณภาพไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด
ใหก้ับผูบ้ริโภค โดยทางบริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการผลิต ตัง้แต่ การจัดหาวัตถุดบิที่มีคุณภาพ                      
ตามที่ก าหนด กระบวนการผลติที่ถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มคีวามแม่นย าสูง จนกระทั่งส่งมอบ
สนิคา้ถงึมอืลูกคา้ ซึง่หากลูกคา้ยังไม่มั่นใจในคุณภาพสนิคา้ของบรษัิท บรษัิทยนิดสี่งหน่วยงานตรวจสอบ
คณุภาพเขา้ตรวจสอบสนิคา้วา่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดหรอืไม ่หากผดิเพีย้นไปบรษัิทยนิดเีปลีย่นสนิคา้ 
lot ดังกล่าว ท าใหลู้กคา้สามารถมั่นใจในสนิคา้ของบรษัิทภายใตต้ราสนิคา้ “SMART บล็อคเย็น”  ทุกกอ้น      
ทีอ่อกจากโรงงาน 

 
2.5 การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทใหค้วามใสใ่จในทุกขัน้ตอนการผลติเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรม มอก.1505-2541 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่คุณสมบัตบิางประการของสนิคา้
คุณภาพภายใตต้ราสนิคา้ “SMART บล็อคเย็น” จะช่วยลดทอนปริมาณความรอ้นที่ส่งผ่านจากภายนอก                      
เขา้สูภ่ายในไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึมคีณุสมบัตเิป็นฉนวนกนัความรอ้นทีด่ ีและยงัไมส่ะสมความรอ้นเอาไวใ้นตวัเอง 
จงึช่วยประหยัดค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ฉนวนกันความรอ้นชนดิอืน่เพิม่เตมิ และประหยัดค่าไฟภายในอาคาร                    
ที่ตดิตัง้สนิคา้ของบรษัิท ซึง่เป็น การช่วยรักษาสิง่แวดลอ้มในระยะยาว นอกจากนี้ “SMART บล็อคเย็น”                           
มีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ ไม่เป็นพิษต่อผูใ้ช ้หรือผูส้ัมผัส ไม่มีส่วนผสมของสารพิษใด ๆ ไม่มีกลิน่รบกวน                   
และทนตอ่สภาวะตา่ง ๆ ทางเคม ีวสัดรุะหวา่งการผลติสามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ไมส่รา้งมลภาวะ 

 
2.6 การร่วมพัฒนาชมุชนหรอืสงัคม 

  บรษัิทมนีโยบายในการว่าจา้งพนักงาน โดยพจิารณาพนักงานที่มภีูมลิ าเนาใกลบ้รเิวณโรงงาน                   
เป็นอนัดบัแรก เพือ่เป็นการชว่ยสนับสนุนการสรา้งงาน สรา้งอาชพี และสรา้งรายได ้ใหก้บัประชากรในชมุชน
บริเวณโรงงาน  นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนบริเวณโรงงาน                      
อาทิ การมีส่วนร่วมในการมอบของขวัญปีใหม่กับสถานพินิจในจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสรา้งก าลังใจ                             
และมอบความสขุใหแ้กเ่ด็ก ๆ เป็นตน้  

 
2.7 การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนนิงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  บริษัทมีการจัดตัง้หน่วยงานเพื่อใหข้อ้มูลเกี่ยวกับอิฐมวลเบา อาทิ ประโยชน์ ขอ้ดี ว ิธีการ                    
ใชง้านอฐิมวลเบาแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิเจา้ของโครงการ ผูร้ับเหมา สถาบันอาชวีะ เป็นตน้ โดยทีผ่่าน
มาบริษัทไดร้ับการตอบรับที่ด ีผูบ้ริโภค มีความรู ้ความเขา้ใจในอฐิมวลเบามากขึน้ และเริ่มมีการเปลีย่น
พฤตกิรรมในการใชอ้ฐิมอญ มาใช ้อฐิมวลเบาบางส่วน ซึง่คุณสมบัตอิฐิมวลเบาเป็นผลดกีับสิง่แวดลอ้มใน
ระยะยาว 

 

3. การด าเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

บริษัทมีการส่งเสริม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ กับหน่วยงานราชการในพื้นที่                       
และบริเวณใกลเ้คียงอยู่สม ่าเสมอ อาทิ อบต.หนองอริุณ ,ร่วมกับผูใ้หญ่บา้น หมู่ 9 ต าบลหนองอริุณ,                                 
อ าเภอบา้นบงึ, สถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุร ี,ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน อ.บา้นบงึ 
จ.ชลบุร,ี โรงเรยีนหนองปรอื, อตุสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีฯลฯ  
 
 
 
 
 



บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)   56-1 ประจ าปี 2563 

54 

 
 

4. กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (after process) 
 
บรษัิทใหค้วามส าคัญกับผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันการการผลติอฐิมวลเบา     

ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด ทัง้มลภาวะทางกลิน่ เสียง และอากาศ โดยบรษัิท                  
ไดต้ดิตัง้มา่นสเปรยน์ ้ากบัเครือ่งอบไอน ้าเพือ่ใหส้เปรยน์ ้าปลอ่ยน ้าสวนทางกบัไอน ้าทีป่ลอ่ยผ่านทางท่อเฉลีย่ 
7 ครัง้ตอ่วนั ซึง่วธิกีารดงักลา่วยงัชว่ยดกักรองกลิน่ ลดฝุ่ นละออง และลดเสยีงดงัทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

5. การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

5.1 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแล เรื่องความปลอดภัย                  
และสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัต ิ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัต ิเหตุ หรืออัตรา                          
การหยดุงาน หรอือตัราการเจ็บป่วยจากการท างานไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

5.2 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา               
หรอืลขิสทิธิ ์

5.3 บรษัิทไดก้ าหนด และเปิดเผยถงึกระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ัปชนั   
และแนวปฏบิัตเิกีย่วกบัการก ากบัดแูล และควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งนั ้

5.4 คณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนด
เป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิัตไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

5.5 บรษัิทไดก้ าหนด และเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงาน           
ของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 

6. การตอ่ตา้นการทจุรติ (Anti – Corruption) 
 
ทางบริษัทใหค้วามส าคัญกับจริยธรรมที่เก ิดและไดค้วามสนใจในเรื่องของการป้องกันการทุจริต                 

ทีเ่กดิขึน้ทางบรษัิทไดว้างแนวทางการป้องกนัไวด้งันี้  
6.1 จัดใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง                        

ทีค่รอบคลมุระบบงานส าคญัตา่ง ๆ เชน่ ระบบการขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง การจดัท า
สัญญา ระบบการจัดท าและควบคมุงบประมาณ ระบบการบันทกึบัญช ีการจ่ายช าระเงนิ เป็นตน้ 
ทัง้นี้เพื่อป้องกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

6.2 จัดใหม้ชี่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมาย              
หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัต ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ             
การคอร์รัปชั่นหรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงนิ หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมนีโยบาย                
ในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรอืเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทัง้
มีมาตรการในการตรวจสอบ และก าหนดบทลงโทษทางวนัิยของบรษัิท และ/หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง กรณีทีส่ามารถตดิตอ่ผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษัิท จะแจง้ผลการด าเนนิการให ้
รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3 หวัหนา้สายงานทีเ่กีย่วขอ้งรับผดิชอบในการตดิตามการปฏบิัตงิาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
(ถา้ม)ี และรายงานใหผู้ม้อี านาจทราบตามล าดบั 
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11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน                           
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท                            
ตามแบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์                       
และตลาดหลกัทรัพย ์ โดยการสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 5 ดา้น ประกอบไปดว้ย  

1. ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2. ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
3. ดา้นการควบคมุปฏบิัตงิานของฝ่ายบรหิาร 
4. ดา้นระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 
5. ดา้นระบบการตดิตาม 

 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า บรษัิทมรีะบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับ                  
การด าเนนิธุรกจิของบรษัิทแลว้ ซึง่กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเห็นแตกตา่งจากความเห็น
ของคณะกรรมการ โดยบริษัท ไดป้ฏิบัต ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล                        
ที่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี้ ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัตธิุรกรรม                            
ที่เกีย่วขอ้งดังกล่าว จะอยู่ภายใตก้ารพจิารณาถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทเป็นหลัก นอกจากนี้ บรษัิท                   
ยังก าหนดนโยบายเพื่อเพิม่ความระมดัระวังในการท าธุรกรรมดงักลา่ว โดยการพจิารณาอนุมัตกิารท าธุรกรรม
ในอนาคต จะถูกพจิารณาจากผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมดังกลา่วเท่านัน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทไดใ้ห ้
ความส าคัญเรื่องการก ากับใหอ้งค์กร เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี                               
(Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้รงิใหม้ากขึน้ดว้ย 
สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเห็นของผูต้รวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในซึง่จะช่วยใหก้ารด าเนินงาน                        

ของบริษัทมีประสทิธภิาพมากขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จงึไดม้ีมตอินุมัตแิต่งตัง้                          

บรษัิท  ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่ จ ากดั โดยม ี คณุปิยมาศ เรอืงแสงรอบ  เป็นผูร้ับผดิชอบหลัก

ในการปฏิบัตหินา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติ                       

ของผู ต้รวจสอบภายในดังกล่าวแลว้ เห็นว่ามีความรู  ้ ความสามารถ ในการตรวจสอบงานต่าง  ๆ                              

และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิเป็นอยา่งด ีจงึเห็นวา่มคีวามเหมาะสมในการปฏบิัตหินา้ทีด่งักล่าว โดยผูต้รวจสอบ

ภายในไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดย้ดึแนวทางปฏบิัตหินา้ที่

ตามมาตรฐานการปฏิบัต ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดท าโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน                              

แหง่ประเทศไทย 

 การตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษัิท ไดร้วมถงึการประเมนิ และตดิตามการปฏบิัตติาม

ค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายใน โดยมกีารก าหนดการประเมนิผลและสอบทานผลการประเมนิเป็นประจ า                 

ทุกไตรมาสอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ผูต้รวจสอบภายไดต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในครบถว้นทุกระบบงาน

ตามแผนงานที่ก าหนดไว ้และมคีวามเห็นว่า บรษัิทมสีภาพแวดลอ้มในการควบคุมภายในที่ดเีป็นส่วนใหญ่ 

เนื่องจากไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ในรายงานการตรวจสอบครัง้กอ่น    

 การด าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุภายในของบรษัิท สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ไดว้า่ บรษัิทสามารถ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเตบิโตอย่างยั่งยนืได ้ผูต้รวจสอบ

ภายในไดน้ าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดร้ับทราบผลการตรวจสอบ และพจิารณาแลว้เห็นว่า ไม่มปีระเด็นขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน

อย่างมีสาระส าคัญ ทัง้นี้ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน                     

ตามรายงานฉบับลา่สดุ ดงันี้ 
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วนัที ่28 มกราคม 2564 

 
 
เรือ่ง  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2563 
 
เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามที่ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษัิท  สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด 

(มหาชน) ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อประเมินว่าบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการควบคุมภายใน และไดอ้อกแบบไวอ้ย่างสมเหตุสมผล                            

และเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตามแนวทางของ COSO                             

(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และสมาคม                      

ผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย รวมถงึแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2. เพื่อใหม้ั่นใจว่า  รายการที่เกี่ยวขอ้งกับระบบที่ส าคัญ ไดถ้ือปฏิบัต ิตามระเบียบปฏิบัต ิ                                      

และวธิกีารทีบ่รษัิทก าหนดไว ้

3. เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทไดถ้ือปฏบิัตติามขอ้กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงาน

ภายนอก 

4. เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัระบบงานทีส่ าคญัของบรษัิทถูกตอ้ง และน่าเชือ่ถอื 

5. เพือ่เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขปรับปรุง เกีย่วกบักระบวนการการควบคมุภายในของแตล่ะระบบงาน 

กรณีทีพ่บวา่มจีดุออ่นของระบบการควบคมุ 

 
ผูต้รวจสอบภายในไดศ้กึษาระบบการปฏบิัตงิาน โดยวธิกีารสมัภาษณ์ สอบถาม กบัผูบ้รหิารระดบัสูง                

และฝ่ายบรหิารที่รับผดิชอบในแต่ละระบบงาน พรอ้มทดสอบและสังเกตการณ์การปฏบิัตงิานภายในองคก์ร                   

โดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment)                   

การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) กจิกรรมเพื่อการควบคมุ (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศ                  

และการตดิต่อสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring)                        

ทัง้นี้เป็นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกไตรมาส และก าหนดใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผู้ ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบัต ิงานไดอ้ย่างอิสระ                                     

และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา โดยครอบคลมุระบบการปฏบิัตงิานทีส่ าคญัดงันี้ 

 

ไตรมาส 1 ปี 2563 
- ระบบควบคมุการผลติ 

- ระบบการจดัซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ 

- ระบบควบคมุสนิคา้และพืน้ทีก่ารจดัเก็บสนิคา้ 

- ตรวจตดิตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในทีพ่บจากครัง้กอ่น 

 
ไตรมาส 2 ปี 2563 

- ระบบรายได ้ลกูหนี้ และการรับเงนิ 

- ระบบการจา่ยคา่คอมมชิชัน่ 

- ตรวจตดิตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในทีพ่บจากครัง้กอ่น 

 

ไตรมาส 3 ปี 2563 
- ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล เงนิเดอืน และคา่แรง 

- ตรวจตดิตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในทีพ่บจากครัง้กอ่น 

 
ไตรมาส 4 ปี 2563 

- ระบบการจดัการและการบรหิารงานฝ่ายผลติ และการควบคมุสนิคา้ส าเร็จรูป 

- ตรวจตดิตามการแกไ้ขระบบการควบคมุภายในทีพ่บจากครัง้กอ่น 
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โดยผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในปี 2563 สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 

1. เรือ่งการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการ 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเห็นว่า ในระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบ บริษัทมรีะบบการควบคุม

ภายในและการบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัทีด่ ีโดยมสีภาพแวดลอ้มทีช่่วยสง่เสรมิระบบการควบคุมภายใน

ของบรษัิท บรษัิทมกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นรูปธรรม มกีารควบคมุการปฏบิัตงิานทัง้ของฝ่ายบรหิาร                                

และฝ่ายปฏบิัตกิาร รวมถงึมรีะบบการตดิตามผลการปฏบิัตงิานอยา่งสม า่เสมอ โดยในกรณีทีม่ขีอ้สงัเกต 

ไดห้ารือกับผู บ้ริหารของบริษัท  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะบางประเด็น                                 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการควบคุมภายในและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน โดยฝ่ายบรหิาร                  

มีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข ก าหนดผูร้ับผิดชอบและระยะเวลาการแกไ้ขอย่างชัดเจน                     

และมกีารด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นทีส่ าคญัแลว้ 

 
2. เรือ่งการปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั  

ผูต้รวจสอบภายในมีความเห็นว่า จากรายการที่เลือกตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่หน่วยงาน                       

ไดถ้ือปฏบิัตติามระเบยีบและวธิีการทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ส่วนขอ้บกพร่องที่ตรวจพบไดน้ าหารือกับผูบ้รหิาร

ของหน่วยงานเพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามวธิีการปฏบิัตงิานที่ก าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ฝ่ายบรหิารไดม้ี                  

การก าหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและก าหนดผูร้ับผดิชอบและระยะเวลาการแกไ้ขอยา่งชดัเจนแลว้ 

 
3. เร ือ่งรายการทางบญัชกีารเงนิและการปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเห็นว่า ในระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบ บริษัทมรีะบบการควบคุม

ภายในและกระบวนการจัดท ารายการทางบัญชกีารเงนิเพื่อใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามเชือ่ถือไดว้่า

ถูกตอ้งตามที่ควร มีขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารอย่างครบถว้นถูกตอ้ง                

และเป็นปัจจุบัน รวมทัง้มีการจัดเก็บเอกสารไวใ้หต้รวจสอบไดโ้ดยง่าย และไดม้ีการถือปฏบิัตติาม                   

ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทแลว้ 

 
4. เรือ่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเห็นว่า บรษัิทมกีารควบคุมระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบั                    

ที่น่าพอใจ  ซึ่งบริษัทมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัต ิ รวมถึงจัดใหม้ีระบบการทบทวน                        

และตดิตามขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งสม า่เสมอ 

 
ในการปฏบิัตงิานครัง้นี้ ผูต้รวจสอบภายในไดร้ับความร่วมมือจากเจา้หนา้ที่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกท่าน 

เป็นอยา่งดจีนสามารถปฏบิัตงิานใหส้ าเร็จลลุว่งตามวตัถุประสงค ์ผูต้รวจสอบภายในจงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 
  

 
 

                                             
                                     (นางสาวปิยมาศ  เรอืงแสงรอบ)                                 

                                       ผูต้รวจสอบภายใน 
                                            บรษัิท ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากดั 

 
ส าเนารายงานเสนอ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูบ้รหิารสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สรปุ ขอ้เสนอแนะ เรือ่งระบบการควบคมุภายใน จากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
 

- ไมม่ ี-  
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12.  รายการระหวา่งกนั 

ส าหรบั ปี 2562 - 2563 

นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกันของบรษัิทหรือบรษัิทย่อยกับบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่เป็นขอ้ตกลง                     

ทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอ านาจ

ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธพิลในการมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง         

และมีเงื่อนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด  ภายใตเ้งื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได  ้                              

และไมก่อ่ใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบรหิารของบรษัิทสามารถด าเนนิการไดต้ามปกตภิายใตห้ลกัการ

ที่ทางคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาอนุมัต  ิและจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานใหก้ับทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษัทจะจัดใหม้ีความเห็น                       

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิทจะพจิารณาใหผู้ป้ระเมนิ

ราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบัญช ีเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกนั

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตัดสินใจ                           

และใหค้วามเ ห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู ถ้ือหุ น้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัต ิรายการดังกล่าว                                 

ก่อนการเขา้ท ารายการ ทัง้นี้ บรษัิทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้ับ

การตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี

ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี้                           

การพจิารณาอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์            

และตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                        

ซึง่ผูท้ี่อาจมคีวามขัดแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการท ารายการระหวา่งกันจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงมตใินการท า

รายการระหวา่งกนันัน้ ๆ 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้                           

ทางผลประโยชน์กับบรษัิท บรษัิทจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกติ                        

และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถอา้งองิเปรยีบเทยีบไดก้ับเงือ่นไขหรอืราคาทีเ่กดิขึน้กบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั                    

ที่บรษัิทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี้ บรษัิทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัราคา 

อัตราค่าตอบแทน รวมทั ้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว  ในกรณี                                 

ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิทจะพจิารณา

ใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบั          

การท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตัดสินใจ                             

และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี ทัง้นี้ บรษัิทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว ้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ไดร้ับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขอ้บังคับ  ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์                               

แหง่ประเทศไทย 

รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบตา่ง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดขึน้

และกรรมการจะตอ้งไม่อนุมัตริายการใด  ๆ  ที่ตนหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อืน่ใดกับบรษัิทและจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 

ซึง่บรษัิทจะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ 

ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกับ

การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิของบรษัิทหรอืบรษัิท

ย่อย และตามมาตรฐานบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชโีดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บรษัิทจะไม่ท ารายการ

ระหวา่งกนักบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มใ่ชก่ารด าเนนิธุรกจิตามปกตขิองบรษัิท 
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ปัจจุบันบรษัิทมรีายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ซึง่ในอนาคตบรษัิทอาจมรีายการระหว่างกนั                   

กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม ซึง่บริษัทสามารถท าธุรกรรมดังกล่าวได ้                         

หากธุรกรรมนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่ว ิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป                           

ในสถานการณ์เดยีวกันดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ  

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตถา้มีรายการระหว่างกันของบรษัิทเกดิขึน้กับบุคคลที่อาจมี                   

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต                       

บรษัิทจะจดัใหม้กีารน าเสนอรายการดงักลา่วผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการทีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม 

ทั ้งนี้ เพื่อดูแลใหร้ายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุต ิธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม                          

โดยคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

และขอ้บังคับ ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์                    

ของบรษัิทจดทะเบยีน 
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1. รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัของบรษิทักบับคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยงรอบบญัชปีี 2562 และปี 2563 มดีงันี ้

บุคคลที่
อาจมคีวาม
ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

1.บมจ.

ผลติภณัฑ์

คอนกรตี

ชลบุร ี

(CCP) 

บรษัิทใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ

บรษัิท และเป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ของบรษัิท โดย CCP  

ถอืหุน้สามญัของ SMART 

จ านวน 132.30 ลา้นหุน้  

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.76 

ของทนุช าระแลว้ และถอืใน

นามบรษัิท ชลประทปี

สนิทรัพย ์จ ากดั ("CPP")  

ในฐานะบรษัิทยอ่ย จ านวน 

199.837 ลา้นหุน้ คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 43.443 ของ

ทุนช าระแลว้ และถอืในนาม 

CKY ในฐานะบรษัิทยอ่ย 

จ านวน 12.86 ลา้นหุน้ คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.796 

ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

กรรมการบรษัิทของ CCP  

บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการ

บรษัิทของ SMART คอื นาย

ประทปี ทปีกรสขุเกษม และ

นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 

 

 

 

รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ : CCP 

ซือ้สนิคา้จาก

บรษัิทเพือ่

จ าหน่ายตอ่ให ้

ลกูคา้ของ CCP 

0.032 0.182 

CCP ซือ้สนิคา้จากบรษัิทเพือ่

น าไปจ าหน่ายตอ่ใหก้บัลกูคา้

ของ CCP เพือ่อ านวยความ

สะดวก โดยเป็นไปตามราคา 

และเงือ่นไขทางการคา้ปกต ิ

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาขายใกลเ้คยีงกบัราคา

ทีข่ายใหบุ้คคลทั่วไป 

ลกูหนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอดลกูหนี้

การคา้กบั CCP ณ 

วนัสิน้งวด ซึง่เกดิ

จากรายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ 

0.159 0.062 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัการขายใหล้กูคา้

ทั่วไป 

รายไดจ้ากการ

ขายทรัพยส์นิ : 

บรษัิทมรีายไดจ้าก

การขายทรัพยส์นิ

ให ้CCP 

- 0.500 

CCP ซือ้เครนจากบรษัิทเพือ่

น าไปใชง้าน 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ใชว้ธิเีทยีบราคาขายและซือ้

ทั่วไป 

รายไดอ้ืน่ : บรษัิท

มรีายไดอ้ืน่จาก 

CCP 

0.541 1.038 

บรษัิทใหบ้รกิารรถขนสง่ โดย

เป็นเหตกุารณ์ปกตขิองธุรกจิ 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิ
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  ลกูหนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดลกูหนี้อืน่กบั 

CCP ณ วนัสิน้งวด 

ซึง่เกดิจากรายได ้

อืน่ขา้งตน้ 

- 0.505 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัการขายใหล้กูคา้

ทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยซือ้สนิคา้ 

: บรษัิทซือ้สนิคา้

จาก CCP 
11.599 7.762 

ในปี 2562 ตอ่เนื่องปี 2563 

บรษัิทซือ้สนิคา้เพือ่ขายใหก้บั

ลกูคา้ของบรษัิท รวมทัง้วา่จา้ง

ผลติและขนสง่ทรายใหก้บั

บรษัิท 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาซือ้เป็นราคา

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

ของบุคคลทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยซือ้

ทรัพยส์นิ : บรษัิท

ซือ้ทรัพยส์นิจาก 

CCP 
1.737 0.065 

ปี 2562 บรษัิทซือ้รถโฟลค์ลฟิ 

ตดิตัง้เสากลอ้งวงจรปิดและซือ้

รถยนต ์เพือ่ใชใ้นกจิการ และใน

ปี 2563 บรษัิทซือ้สายพาน

เครือ่งบดอฐิบล็อคชอ่งลม 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาซือ้เป็นราคา

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

ของบุคคลทั่วไป 

เจา้หนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอด

เจา้หนี้การคา้กบั 

CCP ณ วนัสิน้งวด 

ซึง่เกดิจากรายการ

ซือ้สนิคา้/

ทรัพยส์นิ 

1.614 1.804 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  คา่เชา่จา่ย ; 

บรษัิทฯ เชา่พืน้ที่

อาคารส านักงาน

บางสว่นจาก CCP 

เพือ่ใชเ้ป็น

ส านักงาน 

1.440 - 

บรษัิทท าสญัญาเชา่พืน้ทีอ่าคาร

ส านักงาน เลขที ่947/144 หมูท่ี ่

12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง

นา เขตบางนา กรงุเทพฯ ใน

กรรมสทิธิข์อง CCP โดยเชา่

พืน้ทีช่ัน้ใตด้นิ, ชัน้ที ่1-3 ของ

อาคารดงักลา่ว ทัง้นี้ อตัราคา่

เชา่เป็นไปตามอตัราทีท่ัง้สอง

ฝ่ายตกลงกนั โดยมอีตัราคา่เชา่

ทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราคา่เชา่ใน

พืน้ทีข่า้งเคยีง ,บรษัิทรบัภาระ

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัอาคาร

เองทัง้หมด (ไมม่กีารท าสญัญา

บรกิารกบั CCP) อาท ิคา่

น ้าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์

คา่แมบ่า้น และคา่รักษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่รายการ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ บรษัิทจา่ย

ช าระตามจ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิใน

ใบแจง้เก็บหนี้ของแตล่ะ

หน่วยงาน ในปี 2563 บรษัิท

จา่ยช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่

จ านวน 1.440 ลา้นบาท 

 

 

 

อตัราคา่เชา่เป็นอตัราตามที่

ตกลงกนัและใกลเ้คยีงกบั

อตัราคา่เชา่ในพืน้ที่

ขา้งเคยีงและปฏบิตัติาม

มาตรฐานฉบับ 16 เรือ่ง

สญัญาเชา่  
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  หนี้สนิตามสญัญา

เชา่-สทุธ ิ; บรษัิท

ฯ เชา่พืน้ทีอ่าคาร

ส านักงานบางสว่น

จาก CCP เพือ่ใช ้

เป็นส านักงาน 

 

 

- 

 

 

14.413 

  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ; 

CCPเรยีกเก็บคา่

น ้าประปา คา่

ไฟฟ้า คา่เชา่ 

server คา่ขนสง่ 

คา่บ ารุงรักษารถ

ขนสง่ คา่ขนเศษ

หนา้ลาน คา่

รับจา้งผลติ-ขน

ทราย คา่ทีป่รกึษา 

และคา่เสือ่มราคา

ของสนิทรัพยส์ทิธิ

การใช ้

1.726 3.618 

CCP เรยีกเก็บคา่ไฟฟ้าและคา่

น ้าประปา โดย CCP เรยีกเก็บ

ตามยอดจรงิในใบแจง้หนี้ ใน

ฐานะผูม้กีรรมสทิธิใ์นอาคาร

ส านักงานทีบ่รษัิทเชา่ และคา่

เชา่ server โดยบรษัิทท า

สญัญาเชา่ server ตัง้แตเ่ดอืน 

พค.56 มอีายสุญัญา 1 ปี โดย

สญัญาตอ่อตัโนมตัหิากไมม่ี

คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอก

เลกิโดยการแจง้ลว่งหนา้กอ่น

ครบก าหนดไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารคดิคา่บรกิารเท่ากบัที่

ทางผูใ้หเ้ชา่จา่ยช าระจรงิ 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  เจา้หนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้อืน่ 

CCP ณ วนัสิน้งวด

บัญช ีซึง่เกดิจาก

รายการคา่บรกิาร

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 

0.432 0.378 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ : 

บรษัิทมกีารกูย้มื

เงนิจาก CCP 

ยอดตน้งวด 6  

เพิม่ข ึน้ระหวา่ง

งวด - 

ลดลงระหวา่ง

งวด 6 

ยอดปลายงวด 

- 

ยอดตน้งวด - 

เพิม่ข ึน้ระหวา่ง

งวด - 

ลดลงระหวา่ง

งวด – 

ยอดปลายงวด - 

CCP ใหบ้รษัิทฯ กูย้มืเงนิเพือ่ใช ้

หมนุเวยีนในกจิการ โดยบรษัิทฯ 

คดิดอกเบีย้ในอตัราอา้งองิตาม

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษัิทฯ 

ทีม่ตีอ่เจา้หนี้สถาบนัการเงนิ 

และบรษัิทไดช้ าระคนืเงนิตน้

แลว้ 

เป็นการกูย้มืเพือ่ความ

จ าเป็นในการประกอบธรุกจิ 

ดอกเบีย้จา่ย : 

บรษัิทมดีอกเบีย้

จา่ยจากการกูย้มื

เงนิ CCP ณ วนัสิน้

งวดบัญช ีและ

ดอกเบีย้จา่ยจาก

หนี้สนิตามสญัญา

เชา่ 

0.125 0.825 

ในปี 2563 บรษัิทรับรูด้อกเบีย้

จา่ยจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

ตามมาตรฐานฉบับที ่16 เรือ่ง

การรับรูส้นิทรัพยส์ทิธกิารใช ้

และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื

เป็นไปตามอตัราทีผู่ใ้หกู้ม้ี

ภาระตอ่สถาบนัการเงนิ ณ 

ขณะนัน้ และอตัราดอกเบีย้

เงนิกูส้ว่นเพิม่ของบรษัิท

ตามมาตรฐานฉบับ 16  

เรือ่งสญัญาเชา่ 

เงนิปันผล 

- 6.615 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

2.บจก.

ชลบุรกีนั

ยง (CKY) 

บรษัิทยอ่ยของ CCP โดย 

CCP ถอืหุน้ใน CKY ผ่านการ

ถอืหุน้ในบจก.ตะวนัออกการ

ขนสง่เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 

ของทนุจดทะเบยีน CKY, มี

กรรมการร่วมกนัคอื นาย

ประทปี ทปีกรสขุเกษม และ 

นายอาทติย ์ทปีกรสขุเกษม 

รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ : CKY 

ซือ้สนิคา้จาก

บรษัิทเพือ่

จ าหน่ายตอ่ให ้

ลกูคา้ของ CKY 

35.146 27.760 

CKY ด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายวสัดุ

กอ่สรา้งรูปแบบรา้นคา้ปลกี

ขนาดใหญ่ โดยไดส้ัง่ซือ้

ผลติภณัฑข์องบรษัิทไปวาง

จ าหน่ายในรา้นคา้ ทัง้นี้ การ

จ าหน่ายดงักลา่ว เป็นไปตาม

ราคาและเงือ่นไขทางการคา้

ทั่วไป 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาขายใกลเ้คยีงกบัราคา

ทีข่ายใหบุ้คคลทั่วไป 

ลกูหนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอดลกูหนี้

การคา้กบั CKY ณ 

วนัสิน้งวด ซึง่เกดิ

จากรายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ 

9.338 6.243 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัการขายใหล้กูคา้

ทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยซือ้สนิคา้ 

; บรษัิท ซือ้สนิคา้

กบั CKY เพือ่

น าไปใชใ้นกจิการ

และปรบัปรงุ

อาคาร 

0.244 0.262 

บรษัิทซือ้สนิคา้จาก CKY เพือ่

น าไปใชใ้นกจิการและปรบัปรงุ

อาคารส านักงาน ทัง้นี ้การ

สัง่ซือ้ดงักลา่วมรีาคาและ

เงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ป็นไปตาม

เงือ่นไขปกตทิั่วไป 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาซือ้เป็นราคา

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

ของบุคคลทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยซือ้

ทรัพยส์นิ ;บรษัิทฯ 

ซือ้ทรัพยส์นิอืน่ใช ้

ในกจิการ 

 

 

 

 

0.157 0.668 

ปี 2562 และปี 2563 ซือ้อปุกรณ์

เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งของบรษัิท 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิ
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  เจา้หนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอด

เจา้หนี้การคา้กบั 

CKY ณ วนัสิน้งวด 

ซึง่เกดิจากรายการ

ซือ้สนิคา้/

ทรัพยส์นิ 

0.073 0.089 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ : 

บรษัิทมกีารกูย้มื

เงนิจาก CKY 

ยอดตน้งวด 

51.5 

เพิม่ข ึน้ระหวา่ง

งวด - 

ลดลงระหวา่ง

งวด 28.5 

ยอดปลายงวด 

23 

ยอดตน้งวด 23 

เพิม่ข ึน้ระหวา่ง

งวด - 

ลดลงระหวา่ง

งวด 23 

ยอดปลายงวด - 

CKY ใหบ้รษัิทกูย้มืเงนิเพือ่ใช ้

หมนุเวยีนในกจิการ โดย CKY 

คดิดอกเบีย้ในอตัราอา้งองิตาม

ตน้ทุนทางการเงนิของ CKY ทีม่ี

ตอ่เจา้หนี้สถาบันการเงนิ และ

บรษัิทไดช้ าระคนืเงนิตน้แลว้ 

เป็นการกูย้มืเพือ่ความ

จ าเป็นในการประกอบธรุกจิ 

ดอกเบีย้จา่ย : 

บรษัิทมดีอกเบีย้

จา่ยจากการกูย้มื

เงนิ CKY ณ วนัสิน้

งวดบัญช ี

2.710 0.733 

 อตัราดอกเบีย้เป็นไปตาม

อตัราทีผู่ใ้หกู้ม้ภีาระตอ่

สถาบันการเงนิ ณ ขณะนัน้ 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย : 

บรษัิทมดีอกเบีย้

คา้งจา่ยจากการ

กูย้มืเงนิ CKY ณ 

วนัสิน้งวดบญัช ี

 

0.448 0.019 

 อตัราดอกเบีย้เป็นไปตาม

อตัราทีผู่ใ้หกู้ม้ภีาระตอ่

สถาบันการเงนิ ณ ขณะนัน้ 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

3.บจก.

ชลบุรี

อนิเตอร ์

(CI) 

เป็นบรษัิทที ่CPP ซึง่เป็นผูถ้อื

หุน้ใหญ่ในบรษัิท เขา้ถอืหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 45.50 ของ

ทุนจดทะเบยีน CI ,นาย

ประทปี ทปีกรสขุเกษม 

กรรมการและกรรมการผูม้ี

อ านาจลงนามถอืหุน้คดิเป็น

รอ้ยละ 1.45 ของทนุจด

ทะเบยีน CI และนายประเสรฐิ 

ภทัรประสทิธิ ์เป็นกรรมการ

และถอืหุน้ใน CI รวมคูส่มรส 

โดยถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 

2.31 ของทุนจดทะเบยีน CI, 

มกีรรมการ และกรรมการผูม้ี

อ านาจลงนามร่วมกนัคอื นาย

ประทปี ทปีกรสขุเกษม 

 

 

 

 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ : 

บรษัิทจา่ยคา่

รับรองในการใช ้

บรกิารหอ้งพักและ

บรกิารอืน่ๆ ของ

โรงแรมใหก้บั CI 

0.138 - 

CI ด าเนนิธุรกจิโรงแรมทีพั่กใน

จงัหวดัชลบุร ีโดยบรษัิทมี

รายการคา่รับรองจากการใช ้

บรกิารหอ้งพักและบรกิารอืน่ๆ

ของ CI เพือ่รับรองลกูคา้หรอืคู่

คา้ ทัง้นี้ ราคาและเงือ่นไขใน

การใชบ้รกิารหอ้งพักเป็นไปตาม

ราคาและเงือ่นไขปกตทิั่วไป 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกตขิอง

ราคาคา่หอ้งพักและบรกิาร

อืน่ๆส าหรับลกูคา้ทั่วไป   
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ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  เจา้หนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้อืน่  

ณ วนัสิน้งวดบญัช ี

ซึง่เกดิจากคา่

หอ้งพักและบรกิาร

อืน่ๆ ของโรงแรม

ใหก้บั CI 

0.015 - 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 

4.บจก.ซซีี

พ ีเพวิง่ 

สโตนส ์

(CPS) 

บรษัิทยอ่ยของ CCP รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ : CPS 

ซือ้สนิคา้จาก

บรษัิทเพือ่

จ าหน่ายตอ่ให ้

ลกูคา้ของ CPS 

3.203 9.423 

CPS ซือ้สนิคา้จากบรษัิทเพือ่

น าไปจ าหน่ายตอ่ใหก้บัลกูคา้

ของ CPS เพือ่อ านวยความ

สะดวก โดยเป็นไปตามราคาและ

เงือ่นไขทางการคา้ปกต ิ

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาขายใกลเ้คยีงกบัราคา

ทีข่ายใหบุ้คคลทั่วไป 

ลกูหนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอดลกูหนี้

การคา้กบั CPS ณ 

วนัสิน้งวด ซึง่เกดิ

จากรายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ 

0.577 1.358 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัการขายใหล้กูคา้

ทั่วไป 

รายไดอ้ืน่ : บรษัิท

มรีายไดอ้ืน่จาก 

CPS 

0.728 0.868 

บรษัิทใหบ้รกิารรถขนสง่ โดย

เป็นเหตกุารณ์ปกตขิองธุรกจิ 

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ใชว้ธิเีทยีบราคาขายและซือ้

ทั่วไป 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  ลกูหนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดลกูหนี้อืน่กบั 

CPS ณ วนัสิน้งวด 

ซึง่เกดิจากรายได ้

อืน่ 

0.112 0.131 

 เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัการขายใหล้กูคา้

ทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยซือ้สนิคา้ 

: บรษัิทซือ้สนิคา้

จาก CPS 0.504 0.053 

บรษัิทมซีือ้ขอบคนัหนิและอฐิ

บล็อค เพือ่ขายตอ่ใหล้กูคา้ของ

บรษัิท โดยเป็นไปตามขอ้ตกลง

ทางการคา้ปกต ิ

มคีวามเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาซือ้เป็นราคา

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

ของบุคคลทั่วไป 

เจา้หนี้การคา้ : 

บรษัิทมยีอด

เจา้หนี้การคา้กบั 

CPS ณ วนัสิน้งวด 

ซึง่เกดิจากรายการ

ซือ้สนิคา้ 

- 0.034 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ : 

CPS เรยีกเก็บคา่

แผงโชว ์

- 0.224 

 มกีารคดิคา่บรกิารเท่ากบั

ยอดจา่ยช าระจรงิ 

เจา้หนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้อืน่ 

CPS ณ วนัสิน้งวด

บัญช ีซึง่เกดิจาก

รายการคา่บรกิาร

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 

 

- 0.111 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  คา่เชา่จา่ย ; 

บรษัิทฯ เชา่พืน้ที่

บางสว่นส าหรับ

เป็นบ่อบาดาลจาก 

CPS 

 

 

- 

 

 

- 

บรษัิทท าสญัญาเชา่ทีด่นิ

บางสว่นจาก CPS ส าหรับเป็นบ่อ

บาดาล 3 จดุ ขนาดพืน้ทีร่วม 

310 ตารางเมตร ตัง้อยู่

บา้นเลขที ่10 หมูท่ี ่9 ถนนบา้น

บงึ-แกลง ต าบลหนองอริณุ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ีโดย

มวีตัถุประสงคข์องการเชา่พืน้ที่

บางสว่นเพือ่เป็นบ่อน ้าบาดาล 

ในปี 2563 บรษัิทจา่ยช าระ

หนี้สนิตามสญัญาเชา่จ านวน 0.2 

ลา้นบาท 

อตัราคา่เชา่เป็นอตัราตามที่

ตกลงกนัและใกลเ้คยีงกบั

อตัราคา่เชา่ในพืน้ที่

ขา้งเคยีงและปฏบิตัติาม

มาตรฐานฉบับ 16 เรือ่ง

สญัญาเชา่ หนี้สนิตามสญัญา

เชา่-สทุธ ิ; บรษัิท

ฯ เชา่พืน้ที่

บางสว่นส าหรับ

เป็นบ่อบาดาลจาก 

CPS 

- 3.133 

ดอกเบีย้จา่ย ; 

บรษัิทมดีอกเบีย้

จา่ยจากหนี้สนิ

ตามสญัญาเชา่ 

- 1.000 

5.บรษัิท 

อา่งหนิ

พลงังาน 

จ ากดั 

 

 

 

 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งของ CCP      คา่ใชจ้า่ยซือ้สนิคา้ 

; บรษัิทซือ้น ้ามนั

จากอา่งหนิ

พลงังาน 

 

 

12.232 

 

 

10.145 

บรษัิทซือ้น ้ามนัเพือ่ใชใ้นกจิการ 

โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการ

คา้ปกต ิ

ความเหมาะสมและเป็นไป

ตามธุรกจิการคา้ปกต ิโดย

ราคาซือ้เป็นราคา

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

ของบุคคลทั่วไป 

เจา้หนี้การคา้ ; 

บรษัิทมยีอด

เจา้หนี้ ณ วนัสิน้

งวดบัญช ีซึง่เกดิ

จากรายการซือ้ 

 

- 0.278 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

6.บรษัิท 

ชลประทปี

สนิทรัพย ์

จ ากดั 

บรษัิทยอ่ยของ CCP      คา่ใชจ้า่ยอืน่ ; 

CPP เรยีกเก็บคา่

ไฟฟ้ากบับรษัิทฯ 

- 0.048 

CPP เรยีกเก็บคา่ไฟฟ้ากบั 

บรษัิทฯ 

มกีารคดิคา่บรกิารเท่ากบัที่

ทางผูใ้หเ้ชา่จา่ยช าระจรงิ 

เจา้หนี้อืน่ ; บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้ CPP 

ณ วนัสิน้งวดบญัช ี

ซึง่เกดิจาก

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 

- 0.005 

เงือ่นไขการช าระหนี้

เหมอืนกบัเจา้หนี้การคา้

ทั่วไป 

เงนิปันผล  

- 

 

9.992 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

7.บรษัิท 

ทปีกร 

โฮลดิง้ 

จ ากดั 

T-Holding เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของ CCP 

เงนิปันผล  

 

- 

 

 

0.795 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

8.นาย

ประทปี  

ทปีกรสขุ

เกษม 

ถอืหุน้บรษัิท โดยถอืหุน้คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.468 

ของทนุจดทะเบยีนบรษัิท, 

ประธานกรรมการ, ประธาน

กรรมการบรหิาร,กรรมการผูม้ี

อ านาจลงนาม 

 

เงนิปันผล  

 

- 

 

 

0.338 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

9.นาย

อาทติย ์

ทปีกรสขุ

เกษม 

 

ถอืหุน้ของบรษัิท และ

กรรมการบรษัิท 

เงนิปันผล  

 

 

- 

 

 

 

0.005 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

10.นาง

ชลธชิา 

ทปีกรสขุ

เกษม 

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยถอืหุน้

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.621 

ของทนุจดทะเบยีนบรษัิท 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ; 

บรษัิทจา่ยคา่ที่

ปรกึษาทางดา้น

การเงนิและจดัซือ้ 

 

 

- 

 

 

0.420 

บรษัิทจา่ยคา่ทีป่รกึษาทางดา้น

การเงนิและจดัซือ้ 

มกีารคดิคา่บรกิารในอตัราที่

เป็นไปตามสญัญาวา่จา้ง 

เงนิปันผล  

- 

 

0.143 

บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

11.นาย

รังส ีทปีกร

สขุเกษม 

 

 

 

 

ถอืหุน้บรษัิท โดยถอืหุน้คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.187 

ของทนุจดทะเบยีนบรษัิท, 

กรรมการ, กรรมการผูม้อี านาจ

ลงนาม,คณะกรรมการบรหิาร, 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เจา้หนี้อืน่ : บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้อืน่

กบันายรังส ีทปีกร

สขุเกษม จากการ

ทีน่ายรังสฯี ส ารอง

จา่ยคา่เดนิทาง คา่

เลีย้งรับรอง และ

คา่ซอ่มบ ารุงรักษา

รถยนต ์

0.034 0.035 

นายรังส ีทปีกรสขุเกษม เรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดส้ ารองใหก้บั

บรษัิทไปกอ่น อาท ิคา่ซอ่ม

บ ารุงรักษารถยนต ์คา่เลีย้ง

รับรอง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ทัง้นี้

จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเป็นไป

ตามบลิทีไ่ดร้ะบุไว ้

เป็นรายการปกตขิอง

คา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนที่

เกดิขึน้จรงิ 
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บุคคลที่

อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

  เงนิปันผล - 0.043 บรษัิทจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

12.

นางสาว

จารณี จงั

สมบัตศิริ ิ

คณะกรรมการบรหิาร, ผูช้ว่ย

กรรมการผูจ้ดัการ 

เจา้หนี้อืน่ ; บรษัิท

มยีอดเจา้หนี้อืน่

กบันางสาวจารณี 

จงัสมบัตศิริ ิจาก

การทีน่างสาว

จารณีฯ ส ารองจา่ย

คา่เดนิทาง คา่

เลีย้งรับรอง และ

คา่ซอ่มบ ารุงรักษา

รถยนต ์

0.004 0.001 

นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดส้ ารองใหก้บั

บรษัิทไปกอ่น อาท ิคา่ซอ่ม

บ ารุงรักษารถยนต ์คา่เลีย้ง

รับรอง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ทัง้นี้

จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเป็นไป

ตามบลิทีไ่ดร้ะบุไว ้

เป็นรายการปกตขิอง

คา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนที่

เกดิขึน้จรงิ 
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สว่น (ค) ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
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13. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
 
ภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 
บริษัทด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอฐิมวลเบาภายใตช้ื่อทางการตลาด “SMART บล็อคเย็น”                   

ในประเทศไทย และใชช้ือ่ทางการตลาด “SMART BLOCK” ในตา่งประเทศ อฐิมวลเบาใชเ้ป็นวสัดกุอ่สรา้งผนัง
อาคารทัง้แนวสูงและแนวราบ รวมทัง้ใชใ้นการกัน้ผนังภายในอาคาร จงึนับไดว้่าอฐิมวลเบาเป็นพัฒนาการใหม่
ของวัสดุก่อสร า้งงานก าแพงและงานผนังได เ้ ป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความแข็งแรง  ทนทาน                            
ชว่ยประหยดัพลงังาน สามารถน ามาใชท้ดแทนการก่อสรา้งก าแพง และผนังทีใ่ชอ้ฐิมอญ และอฐิบล็อกคอนกรีต
ไดเ้ป็นอยา่งด ีอฐิมวลเบาถูกคดิคน้และพัฒนาขึน้จากประเทศในแถบยโุรป และอเมรกิาจนเป็นทีย่อมรับในวงการ
ผูร้ับเหมาก่อสรา้งและเจา้ของอาคาร ส าหรับการด าเนินธุรกจิของบรษัิทตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บรษัิท                  
ไดเ้นน้การพัฒนากระบวนการผลติเพือ่ใหไ้ดอ้ฐิมวลเบาทีม่คีณุภาพ ไดม้าตรฐานและสามารถตอบโจทยแ์ละสรา้ง
ความเชือ่มัน่ตอ่ผูบ้รโิภคในการเลอืกใชอ้ฐิมวลเบาของบรษัิท 

ปัจจุบัน  ปี  2563 ผู บ้ ริโภคใหก้ารยอมรับการใชอ้ ิฐมวลเบาในการก่อสรา้งมากขึ้น เนื่ องจาก                          
คุณสมบัติและการใชง้านที่เอื้ออ านวยต่อทั ้งผู ร้ับเหมาก่อสรา้งและเจา้ของอาคาร รวมถึงความมุ่งมั่น                           
ในการน าเสนอความรูเ้กีย่วกับอฐิมวลเบากับผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ส่งผลใหอ้ฐิมวลเบาเป็นทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภค                    
ซึ่งเป็นเจา้ของอาคารมากขึน้ อีกทั ้งดว้ยปัจจัยทางการลงทุนโครงการพื้นฐานภาคตะวันออก  หรือ EEC                    
ท าใหนั้กลงทุนมคีวามมัน่ใจในการลงทุน สง่ผลตอ่ความตอ้งการของสนิคา้ทีม่มีากขึน้                           
 

1. ลกัษณะผลติภณัฑ ์
 

อฐิมวลเบาเป็นวัสดุก่อสรา้งประเภทงานก าแพงและงานผนัง ซึง่เป็นการทดแทนการก่อสรา้งก าแพง                
และผนังที่ใชอ้ฐิมอญและอฐิบล็อกคอนกรีต เนื่องจากกระบวนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติที่แตกต่างกัน                  
จงึท าใหอ้ฐิมวลเบามคีุณสมบัตทิี่ต่างจากอฐิมอญหรืออฐิบล็อกคอนกรีตที่ใชก้ันอยู่ในปัจจุบัน อาท ิคุณสมบัติ
เรื่องความเบา ความแข็งแรง ความเป็นฉนวนกันความรอ้น ความทนไฟ เป็นตน้  ปัจจุบันอฐิมวลเบาที่ผลติ                     
และจ าหน่ายของในเทศไทยถูกควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ก าหนดใหอ้ฐิมวลเบาตอ้งมี                       
ชัน้คณุภาพเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) เลขที ่1505-2541  
 
ขนาดมาตรฐานอฐิมวลเบา 
(โปรดดรูายละเอยีดมาตรฐานอฐิมวลเบาหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ) 

 
ทั ้งนี้  บริษัทสามารถผลิตอิฐมวลเบาไดต้ัง้แต่ชัน้คุณภาพ G2 ทุกชนิด ถึงชัน้คุณภาพ G6 ทุกชนิด                     

และสามารถผลิตขนาดอิฐมวลเบาที่มีความหนาไดต้ัง้แต่ 7.5 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร ซึ่งผูผ้ลติ                    
ส่วนใหญ่จะเนน้ผลติอฐิมวลเบาที่ชัน้คุณภาพ G2 ชนิด 0.5, คุณภาพ G4 ชนิด 0.7 เนื่องจากสามารถผลติ                

ไดง้่ายกวา่และผลติขนาดอฐิมวลเบาทีข่นาดความหนา 7.5 เซตเิมตร เน่ืองจากเป็นขนาดอฐิมวลเบาทีน่ยิมใช ้

ในงานกอ่สรา้งและงานกัน้ผนังภายใน 
 

2. การตลาดและภาวการณ์แขง่ขนั 
2.1 กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product) 

ทางบรษัิทไดพั้ฒนาสนิคา้ปัจจบุันเป็น  2 หมวด 
2.1.1  ประเภทสนิคา้โครงสรา้ง  

(1) สนิคา้ผนังมวลเบา และ คานทับหลงั 
คุณภาพของสนิคา้เป็นสิง่ที่บรษัิทใหค้วามส าคัญ  ซึง่ท าการควบคุมคุณภาพของสนิคา้                     

ใหไ้ดม้าตรฐานตามก าหนดในแต่ละระดับคุณภาพทุกกอ้น โดยใหค้วามส าคัญในทุกขัน้ตอนการผลติ ทัง้มี
มาตรการควบคมุคณุภาพวัตถุดบิแต่ละชนดิและการควบคุมส่วนผสมในการผลติดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถ                          
ใหส้่วนผสมที่มคีวามแม่นย าตรงตามสตูรการผลติทีเ่หมาะสมเพื่อใหไ้ดอ้ฐิมวลเบาที่ไดม้าตรฐาน ทัง้นี้ บรษัิทมี
นโยบายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) โดยมกีารตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ ตัง้แต่การจัดหาวัตถุดบิ
จนถงึขัน้ตอนการ Packing ก่อนส่งถงึมอืลูกคา้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสนิคา้ที่ไปถงึมอืผูส้ั่งซือ้เป็นสนิคา้ที่มคีุณภาพ 
นอกจากนี้ เพื่อตอกย ้าการพัฒนาคณุภาพสนิคา้อย่างต่อเนื่อง บรษัิทเป็นรายแรกของคอนกรตีมวลเบาอบไอน ้า               
ทีผ่่านเกณฑก์ารทดสอบ bs 5234 มาตรฐานประเทศองักฤษ ซึง่ยนืยนัความแข็งแรง การเจาะยดึของผนังกอ่ฉาบ
คอนกรีตมวลเบา “SMART บล็อคเย็น” นอกจากนัน้ทางบรษัิทยังไดร้ับรางวัลนวัตกรรม และ “ประหยัดไฟเบอร์ 5”                 
ซึง่ทางกรมพลงังานรับรองดา้นคณุภาพ เพือ่ความมัน่ใจดา้นคณุภาพของสนิคา้ 
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3. ลกัษณะลูกคา้กลุม่เป้าหมายและชอ่งทางการจ าหนา่ย 
 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษัิทคอืกลุ่มผูร้ับเหมาก่อสรา้งและกลุ่มผูป้ระกอบการในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์                    
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอฐิมวลเบาไดถู้กผลติมาเพื่อใชเ้ป็นวัสดุก่อสรา้งในโครงการก่อสรา้ง                   
ทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงูและแนวราบ ทัง้นี้ ลกูคา้ของบรษัิทสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ คอื  

1. กลุ่มลูกคา้รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้ง ซึง่น าอฐิมวลเบาของบรษัิทจ าหน่ายไปยังผูร้ับเหมาโครงการขนาดเล็ก 
และขนาดกลางและรา้นคา้วสัดกุอ่สรา้งรายยอ่ย 

2. กลุ่มลูกคา้โครงการ ไดแ้ก่ บรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรัพยท์ั่วไป ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง ซึง่น าอฐิมวลเบา 
“SMART บล็อคเ ย็น ” ไปใช ใ้นงานก่อสร า้งก าแพงและผนังของโครงการก่อสร า้งอาค าร                                 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการบา้นจัดสรร โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย โครงการอาคารส านักงาน                        
เป็นตน้ 

3. กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ บรษัิทมกีารส่งสนิคา้ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศในแถบเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ 

ส าหรับชอ่งทางการจดัจ าหน่าย แบ่งเป็น 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่  
1. จ าหน่ายผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย โดยตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่ายประกอบธุรกจิคา้สง่และคา้ปลกีเกีย่วกบัสนิคา้วัสดุ

และอปุกรณ์กอ่สรา้ง   
2. จ าหน่ายโดยตรงตอ่ลกูคา้ ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ผูร้ับเหมากอ่สรา้ง  

 
4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

 
ปัจจุบัน  ผู บ้ ริโภคใหก้ารยอมรับการใชอ้ ิฐมวลเบาในการก่อสร า้งมากขึ้น  เนื่ องจากคุณสมบัติ                                 

และการใชง้านทีเ่อือ้อ านวยตอ่ทัง้ผูร้ับเหมาก่อสรา้งและเจา้ของอาคาร รวมถงึความมุ่งมั่นในการน าเสนอความรู ้
เกีย่วกับอฐิมวลเบาแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ส่งผลใหอ้ฐิมวลเบาเป็นทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นเจา้ของอาคาร
มากขึ้น  อีกทั ้งด ว้ยปัจจัยทางการลงทุนโครงการพื้นฐานภาคตะวันออก  หรือ EEC ท าใหนั้กลงทุน                        
มคีวามมัน่ใจในการลงทุน สง่ผลตอ่ความตอ้งการของสนิคา้ทีม่มีากขึน้ 

 
5. ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานของบรษิทัทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ 

 
บริษัทไดท้ าการส ารวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน าความคิดเห็น                                

และขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากลูกคา้มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสินคา้ การจัดส่ง รวมทั ้งการใหบ้ริการ                    
เพื่อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย 5 ขอ้ 
ของบรษัิท คอื 

5.1 บรษัิทจะผลติผนังมวลเบาทมีคีณุภาพสม า่เสมอ 

5.2 บรษัิทจะสรา้งความภมูใิจสงูสดุใหก้บัคูค่า้ 

5.3 บรษัิทจะมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5.4 บรษัิทจะพัฒนาสนิคา้อยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนการบรกิารทีส่ม า่เสมอ 

5.5 บรษัิทจะพัฒนาบุคลากรใหม้แีนวคดิทันสมยั กา้วทันตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาด 

             

6. ผลการด าเนนิงาน 

 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย จ านวน 416.686 ลา้นบาท                              

ลดลง 48.834 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.49 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปี 2562 ที่มีรายได ้                 

จากการขาย 465.520 ลา้นบาท เนื่องมาจากปรมิาณกอ้นขายที่ลดลง โดยราคาขายเฉลี่ยมีการปรับตัวสูงขึน้

เล็กนอ้ย อฐิมวลเบายังเป็นรายไดห้ลักของบริษัท โดยบรษัิทมกีารควบคุมตน้ทุนที่มปีระสทิธภิาพ ท าใหก้ าไร

ขั ้นตน้ปรับตัวดีข ึ้น โดยบริษัทมีก าไรขั ้นตน้ 95.927 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 8.043 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้น                         

รอ้ยละ 9.15 เมือ่เปรียบเทียบกับก าไรขัน้ตน้ปีที่ผ่านมา (อัตราก าไรขัน้ตน้ส าหรับปี 2563 เป็นรอ้ยละ 23.02 

เปรยีบเทยีบอตัราก าไรขัน้ตน้ของปีกอ่นหนา้ทีร่อ้ยละ 18.88)  

รายไดอ้ืน่ของบรษัิท ส าหรับปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 เกดิจากรับจา้งขนสง่เป็นหลกั 

ค่าใช จ้่ายในการบริหาร  ส าหรับ ปี  2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563 เพิ่มขึ้น  4.579 ลา้นบาท                       

หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.03 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนักงาน                      

และคา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิไมไ่ดใ้ชง้านชัว่คราวและทรัพยส์นิทีเ่ลกิใชง้าน  
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ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 1.016 ลา้นบาท หรือลดลง                   

รอ้ยละ 24.10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เกิดจากบริษัทช าระคืนเงินกูย้ืมใหก้ ิจการ                     

ที่เกีย่วขอ้งกนัในระหว่างปี ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษัิทมกีารปรับปรุงการบันทกึบัญชใีนสว่นสญัญาเชา่ระยะยาวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เรือ่งการรับรูส้นิทรัพยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

บรษัิทมรีายไดภ้าษีเงนิได ้ส าหรับปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2.210 ลา้นบาท ในขณะที่

ปีก่อนหนา้มีรายไดภ้าษีเงนิได ้5.660 ลา้นบาท โดยบริษัทบันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชสี าหรับผล

แตกต่างชั่วคราวทางภาษีที่บริษัทคาดว่าจะเพียงพอกับการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญชจีะถูกทบทวนและถูกปรับเพิม่ข ึน้หรอืลดลงเทา่ทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมโีอกาสได ้

ถูกใชจ้รงิ 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาขา้งตน้ ท าใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2563 จ านวน 45.807                      

ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 1.572 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.55 เมือ่เทียบกับก าไรสทุธขิองปีทีผ่่านมาทีม่ผีลก าไรสทุธ ิ

44.235 ลา้นบาท 

 

7. ฐานะการเงนิ 
 

7.1 สนิทรพัย ์

บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 636.572 ลา้นบาท แบ่งเป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีน จ านวน 

112.907 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสนิทรัพยร์ายการส าคญัคอื  

ลูกหนี้การคา้รวม 71.696 ลา้นบาทแบ่งเป็นลูกหนี้กจิการที่เกี่ยวขอ้งกันจ านวน 7.663 ลา้นบาท                    

ซึง่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระคิดเป็นรอ้ยละ 70.74 และลูกหนี้บริษัทอื่นจ านวน 65.513 ลา้นบาท                    

หกัคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 1.480 ลา้นบาท คงเหลอืลกูหนี้บรษัิทอืน่-สทุธจิ านวน 64.033 ลา้นบาท โดยมี

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระคิดเ ป็นร อ้ยละ 83.25 มีระยะเวลาในการ เ ก็บหนี้ เฉลี่ย  63.69 วัน                            

และอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้  5.65 เท่า โดยบริษัทเก็บหนี้ช า้กว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัท                               

มกีารควบคมุดแูลการเก็บหนี้อยา่งระมดัระวงัเพือ่ใหเ้กดิหนี้สญูลดลงกวา่ปีทีผ่่านมา 

บรษัิทตัง้ส ารองคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู โดยพจิารณาลกูหนี้แตล่ะรายและความสามารถในการช าระหนี้ 

โดยลกูหนี้ทีม่อีายมุากกว่า 6 เดอืนแตไ่มถ่งึ 9 เดอืน พจิารณาตัง้ส ารองคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50  ลกูหนี้

ที่มอีายุมากกว่า 9 เดอืนแต่ไม่ถงึ 12 เดอืน พจิารณาตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญรอ้ยละ 75 และลูกหนี้ทีม่ี

อายมุากกวา่ 1ปีขึน้ไป และลกุหนี้ทีอ่ายหุนี้ไมถ่งึ 1 ปีแตม่ปัีญหาดา้นการเงนิ ตัง้ส ารองหนี้สญูเต็มจ านวน 

สนิคา้คงเหลือจ านวน 41.769 ลา้นบาท มีการตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้ที่เสื่อมสภาพ                    

และเคลือ่นไหวชา้จ านวน 7.539 ลา้นบาท คงเหลอืสนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ34.230 ลา้นบาท โดยมสีนิคา้ส าเร็จรูป

และสนิคา้กึง่ส าเร็จรูปรอจ าหน่ายจ านวน 25.812 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 61.80 ของสนิคา้คงเหลอืรวม                     

มรีะยะเวลาในการขายสนิคา้เฉลีย่ 31.33 วัน และอัตราส่วนหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 11.49 เท่า (ค านวณ

เฉพาะสนิคา้ส าเร็จรูปและสนิคา้กึง่ส าเร็จรูปรอการจ าหน่าย) จากปรมิาณการขายที่ลดลงอุตสาหกรรมก่อสรา้ง

ชะลอตวั 

บริษัทตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้ที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา้ โดยพิจารณาสนิคา้                    

ตามแต่ละขนาดและเกรดของสนิคา้ โดยหากสนิคา้มีอายุมากกว่า 2 ปี รวมทั ้งสนิคา้เกรด Aลบ ที่บริษัท                       

ไม่สามารถขายไดร้าคาที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้ที่เสื่อมสภาพ                        

และเคลื่อนไหวชา้เต็มจ านวน และสนิคา้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี พิจารณาตัง้ค่าเผื่อการลดลง                      

ของมลูคา่สนิคา้ทีเ่สือ่มสภาพและเคลือ่นไหวชา้รอ้ยละ 60 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 523.665  ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินฝากสถาบันการเงิน                                   

ที่มีภาระค ้าประกัน ส ินทรัพย์รายการส าคัญคือที่ด ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิจ านวน 456.284 ลา้นบาท                   

ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงาน สนิทรัพยส์ทิธกิารใช-้สทุธ ิ45.154 ลา้นบาท ประกอบดว้ย สัญญาเชา่

อาคาร สัญญาเช่าที่ดนิ สัญญาเช่าแผงโซล่า และสัญญาเช่าซือ้รถยนต ์สนิทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนนิงาน 

ประกอบดว้ย เครื่องจักรที่ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานจ านวน 5.121 ลา้นบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได ้                        

รอการตดับัญช ี
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7.2 หนีส้นิ 

บริษัทมีหนี้ ส ินรวม ณ สิ้น ปี  2563 จ านวน 122.581 ลา้นบาท แบ่ง เ ป็นหนี้ ส ินหมุนเวียน                      

จ านวน 72.473 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี้สนิรายการส าคญั คอื  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิจ านวน 9.500 ลา้นบาท เพื่อเพิม่สภาพคล่องในการด าเนินงาน 

โดยบริษัทมีการช าระดอกเบี้ยเงินกูย้ืมตามเงื่อนไข บริษัทมีอัตราส่วนหนี้ส ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ                             

ปีทีผ่่านมา 0.24 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 23.27 เท่า  ปรับตวัดขี ึน้มากเมือ่เทยีบกบัปี

ทีผ่่านมา  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันจ านวน 2.755  ลา้นบาท เจา้หนี้การคา้                              

และเจา้หนี้อื่น-บริษัทอื่น จ านวน 47.559 ลา้นบาท บริษัทมีระยะเวลาช าระใกลเ้คียงกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่           

58.19 วนั สง่ผลใหอ้ตัราการหมนุเวยีนเจา้หนี้อยูท่ี ่6.19 เท่า 

หนี้ส ินไม่หมุนเวียนจ านวน 50.108 ลา้นบาท จากหนี้ส ินตามสัญญาเช่า-สุทธิ จ านวน 39.368                    

ลา้นบาท และหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน จ านวน 10.740 บาท 

  
7.3 แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ 

 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิ้นปี 2563 จ านวน 513.991  ลา้นบาท เป็นส่วนของทุนที่ออก                    

และช าระแลว้จ านวน 460.000 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.000 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 

49.991 ลา้นบาท 

 สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทยงัรักษาอตัราสว่นสภาพ

คล่อง อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว และอัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสดที ่1.56 เท่า 1.03 เท่า 0.80 เท่า 

ไดด้ีข ึน้จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีเงินสดคงเหลือ 2.621 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรม

ด าเนินงาน จ านวน 76.660 ลา้นบาท เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 20.710 ลา้นบาท ส าหรับงานปรับปรุง

หอ้งเก็บอะไหล่และอาคารโรงเก็บอฐิมวลเบา ซือ้รถตักทราย ปรับปรุงเครื่องจักร ช ิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

เครื่องจักร และเงินสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 58.946 ลา้นบาท โดยมีการช าระคืนเงนิกูย้ืมระยะสัน้                   

จากกจิการที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 23.000 ลา้นบาท เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ               

จ านวน 8.000 ลา้นบาท ดอกเบี้ยจ่าย 3.632 ลา้นบาท จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ จ านวน 1.320 ลา้นบาท 

และจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1/2563 จ านวน 23.000 ลา้นบาท 
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14. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

1. ผูส้อบบญัชแีละสรปุรายงานความเห็นโดยผูส้อบบญัช ี
รายงานผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตทีไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิท ประจ าปี 2561 -2563 

  สามารถสรุปไดด้งันี ้

งบตรวจสอบ : งวดบญัชปีี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
ผูส้อบบญัช ี : บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

 โดย นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5087  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญาต จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผูส้อบบญัช ี   

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ                               
ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงนิ 

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชปีี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ผูส้อบบญัช ี : บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

 โดย นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5087  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญาต จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผูส้อบบญัช ี   

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ  
  ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ 

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชปีี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ผูส้อบบญัช ี : บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

 โดย นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5087  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญาต จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผูส้อบบญัช ี   

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ  
  ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ 

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชปีี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ผูส้อบบญัช ี : บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

 โดย นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5087  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญาต จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผูส้อบบญัช ี   

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ  
  ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกระแสเงนิสด 
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 (หน่วยตอ่พันบาท) 
 31 ธ .ค.  2561 31 ธ .ค.  2562 31 ธ .ค.  2563 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 84,959 13.63 101,457 16.56 112,907 17.74 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 538,233 86.37 511,135 83.44 523,665 82.26 

หนี้สนิหมนุเวยีน 168,517 27.04 111,859 18.26 72,473 11.39 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 5,311 0.85 8,378 1.37 50,108 7.87 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 449,364 72.11 492,355 80.37 513,991 80.74 

 
3. งบแสดงผลประกอบการ 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 (หน่วยตอ่พันบาท) 
 2561 2562 2563 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ       

รายไดจ้ากการขาย 365,072 100.00 465,520 100.00 416,686 100.00 

ตน้ทุนขาย คา่ใชจ้า่ยและตน้ทุน 
ทางการเงนิ 

389,490 106.69 428,246 91.99 375,570 90.13 

ก าไร / ขาดทุนกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ -23,180 -6.35 38,575 8.29 43,597 10.46 

ก าไร / ขาดทุนส าหรับปี  -22,932 -6.28 44,235 9.50 45,807 10.99 

ก าไร / ขาดทุน กอ่น ตน้ทนุทางการเงนิ 
คา่เสือ่มราคา และภาษีเงนิได ้[EBITDA] 

23,842 6.53 87,973 18.90 92,222 22.13 

 

4. งบกระแสเงนิสด  

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563  (หน่วยตอ่พันบาท) 

    2561 2562 2563 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 15,678 69,238 76,660 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  -15,647 -15,040 -20,710 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  -255 -54,688 -58,946 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ข ึน้ สทุธ ิ- (ลดลง)  -224 -490 -2,996 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี  6,331 6,107 5,617 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 6,107 5,617 2,621 
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5. อตัราสว่นทางการเงนิ 
ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2561 - 2563 / ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 

    2561 2562 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )Liquidity Ratio(      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)   0.50 0.91 1.56 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)   0.38 0.70 1.03 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เท่า)   0.06 0.46 0.80 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า)   6.69 6.88 5.65 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วนั)   53.83 52.33 63.69 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)   26.23 29.52 11.49 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)   13.72 12.19 31.33 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เท่า)   5.11 6.18 6.19 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั)   70.42 58.26 58.19 

Cash Cycle  (วนั)   -2.86 6.27 36.82 

อตัราสว่นแสดงความสามารถ 
ในการหาก าไร  

)Profitability Ratio(      

อตัราก าไรขัน้ตน้ %   5.72 18.88 23.02 

ก าไรจากการด าเนนิงาน %   -4.91 9.19 11.23 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร %   -58.11 151.95 156.98 

อตัราก าไรสทุธ ิ %   -6.26 9.48 10.93 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ %   -4.98 9.39 9.10 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพ 
ในการด าเนนิงาน 

(Efficiency Ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ %   -3.63 7.16 7.33 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
ถาวร 

%   3.46 17.44 18.19 

อตัราหมนุของสนิทรัพย ์ (เท่า)   0.58 0.76 0.67 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบาย 
ทางการเงนิ 

 (Financial Policy 
Ratio) 

     

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่น 
ของผูถ้อืหุน้ 

(เท่า)   0.39 0.24 0.24 

อตัราสว่นความสามารถช าระ
ดอกเบีย้ 

(เท่า)   2.93 15.08 23.27 

อตัราสว่นความสามารถช าระ 
ภาระผูกพัน 

(เท่า)   1.44 1.31 1.10 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล %   - - 126.88/1 

 
หมายเหตุ : /1 – ค านวณจากมูลค่าเงินปันผลจ่ายประจ าปี 2563 ที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอขออนุมัติ                             
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 (เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 และเงินปันผลจ่ายเพิม่เตมิ                  
หารดว้ย ก าไรสทุธ ิปี 2563 หลังหักส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563) 
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6. โครงสรา้งรายได ้
ส าหรบังวด 12 เดอืน ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 (หนว่ยตอ่พนับาท) 

 ปี 1256  ปี 2256  ปี 3256  

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

รายไดจ้ากการขาย- 
อฐิมวลเบา 

360,067 98.30 446,688 95.69 402,333 95.98 

รายไดจ้ากการขาย  -                               
คานทับหลงัส าเร็จรปู 
(Lintel)  

265 0.07 498 0.11 354 0.08 

รายไดจ้ากการขาย  -                           
บล็อกอืน่ ๆ 

4,740 1.29 18,334 3.93 13,999 3.34 

รายไดอ้ืน่ ๆ  1,238 0.34 1,301 0.27 2,481 0.60 

รวม 366,310 0..100  466,821 100.00 419,167 100.00 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูร้บัผดิชอบโดยตรง              

ในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน

บรษัิท (%) 

ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายประทปี    

ทปีกรสขุเกษม 
ประธานกรรมการ

บรษัิท / ประธาน

กรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรษัิท  

 

71 ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรียน

บา้นเนนิโมกการุณราษฎร์
อุปถมัภ ์
 
ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 

Directors Accreditation 
Program (DAP) Class 
22/2004 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

 
ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร Role 
of the Chairman Program 
(RCP) Class 34/2014 

สมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

80.55 บดิา นายรังส ี

ทปีกรสขุเกษม 
และ                    

นายอาทติย ์             
ทปีกรสขุเกษม 

2561 – ปัจจุบัน 

2559 – ปัจจุบัน                                   
2558 – ปัจจุบัน                                  
2556 – ปัจจุบัน                                  
 

2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน                                  
2545 – ปัจจุบัน                                  

 
2545 – ปัจจุบัน                                  
 
2542 – 2563                                  

2533 – ปัจจุบัน                                  
2532 – ปัจจุบัน                                  

2531 – ปัจจุบัน                                  
2530 – ปัจจุบัน                                  

2526 – ปัจจุบัน                                  
                             
 

กรรมการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรษัิท 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ /  

กรรมการผูจั้ดการ 
กรรมการ /  
กรรมการผูจั้ดการ 
กรรมการผูจั้ดการ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 

บจก. อ่างหนิพลังงาน 

บจก. ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์
บมจ. สมารท์คอนกรีต 
บมจ. สมารท์คอนกรีต 
 

บจก. ซซีพีี เพวิง่สโตนส ์
บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกจิ 
บจก. สมายล ์แอสเสท 
บมจ. ผลติภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 
บจก. ชลประทปีสนิทรัพย์ 

 
บจก. ทปีกรโฮลดิง้ 
 
บจก.ชลบุรอีนิเตอร์ 

บจก. บางพระธุรกจิ 
บจก. ศรสีรุศกัด ิ ์

บจก. ตะวันออกการขนสง่ 
บจก. ชลบุรสีงวนวงศธ์ุรกจิ 

บจก. ชลบุรกีันยง 

เชือ้เพลงิยานยนต ์

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

 
บรษัิทโฮลดิง้ส ์
 
โรงแรม 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
โรงแรม 

ขนสง่ 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

   

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)

ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นางธดิา   
ธรรมสาโรช 

กรรมการอสิระ  / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

72 
 

 

ปรญิญาตร ี สาขากฎหมาย
ทั่วไป คณะนติศิาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director Accreditation 

Program (DAP)  

รุ่น 100/2013 

0.03 ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน 
                                  

2514 – 2551                                      

กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการอสิระ 

ผูจั้ดการสาขา ผูจั้ดการ 
เขต 6 และผูจั้ดการภาค 9 

บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 

ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากัด                                                 
(มหาชน) 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

สถาบันการเงนิ 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%) 
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

รอ้ยตรีสมควร   
สธุรรมโน 
กรรมการอสิระ  / 
กรรมการตรวจสอบ 

79 ปรญิญาตร ีสาขาโยธา  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 99/2012 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2557 – ปัจจุบัน  
 
2556 – ปัจจุบัน                                                                
 

2554 – ปัจจุบัน                                 
 
2551 – ปัจจุบัน                                 
 

2549 – ปัจจุบัน                                                   

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

ทีป่รกึษาพเิศษ 
นายกเทศมนตรี 
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 
 

ผูท้รงคุณวุฒิ

คณะอนุกรรมการ
พจิารณาการด าเนนิการ
ทางวนัิยและใหอ้อกจาก

ราชการ พนักงาน
เทศบาล จังหวัดชลบุรี 

มูลนธิพิระราชพรหมาจารย ์ 
วัดใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
บมจ. สมารท์คอนกรีต 
 

ส านักงานเทศบาลเมอืงบา้นสวน 
จังหวัดชลบุรี 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
หว้ยกะปิ  จังหวัดชลบุรี 

ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี           

ส านักทอ้งถ ิน่จังหวัด (ก.ทจ.) 
จังหวัดชลบุรี 

องคก์รการกุศล 
 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

หน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยงานของรัฐ 
 

หน่วยงานของรัฐ 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%) 
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายสมชาย    
เลศิศกัด ิว์มิาน
กรรมการอสิระ  / 
กรรมการตรวจสอบ 

59 ปรญิญาโท สาขาการบัญช ี
คณะพาณชิยศาสตร์ 
และการบัญช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ี
คณะพาณชิยศาสตร์ 
และการบัญช ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director Accreditation 

Program (DAP)  
รุ่น SET/2012 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2561 – ปัจจุบัน 
 
2560 – 2563 
 

 
2556 – ปัจจุบัน                               
 
2554 – 2559                                       

2532 – 2553                                       
 

กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี

กลาง นโยบายการพัฒนา

และควบคมุทางบัญช ี                          
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ  
ผูจั้ดการกองบัญชทีั่วไป 

ผูจั้ดการแผนกบัญชี

ทรัพยส์นิ 

บมจ. เอส ทซี ีคอนกรตี
โปรดัคท์ 
บมจ.การบนิไทย 
 

 
บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 
บมจ.การบนิไทย 

บมจ.การบนิไทย 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
ขนสง่ 
 

 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
ขนสง่ 

ขนสง่ 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน

บรษัิท (%) 
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายสรุพล   

เตมิอรยิบุตร
กรรมการบรษัิท 

69 ปรญิญาโท สาขา 

Mechanical Engineering, 
Lamar University 

ปรญิญาตร ีสาขา
วศิวกรรมเครือ่งกล  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 

Director Accreditation 
Program (DAP)  
รุ่น 100/2013 

ไม่ม ี นอ้งชาย 

ของคูส่มรส 
นายประทปี   

ทปีกรสขุเกษม 

2556 – ปัจจุบัน                                

2553 – 2555               
 
2549 – 2552                                    

กรรมการบรษัิท 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่าย                                       
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
ผูป้ระสานงานบรหิารการ
ผลติพลังงานไฟฟ้า 

บมจ.สมารท์คอนกรีต 

โรงไฟฟ้าบางปะกง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติ                                         
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

รัฐวสิาหกจิ 
 
รัฐวสิาหกจิ 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

ชือ่-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%) 
ทางตรงและ

ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายรังส ี   
ทปีกรสขุเกษม 
กรรมการผูจั้ดการ / 

กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรษัิท   

44 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

ปรญิญาตร ีสาขา General 
Study, Trinity Western 

University, Canada 
 

ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 99/2012 

0.19 บุตรนายประทปี    
ทปีกรสขุเกษม 

และ 

คูส่มรส 
นางสาวจารณี 

จังสมบัตศิริ ิ

2561 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน                                  
2558 – ปัจจุบัน  

 
 

2558 – ปัจจุบัน                                                          
2556 – 2557                                  

 
2550 – ปัจจุบัน                                  
2548 – ปัจจุบัน                                  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจั้ดการ / 

กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรษัิท 

กรรมการ  
กรรมการบรหิาร /  

กรรมการบรษัิท 
กรรมการ  
กรรมการ 
 

บจก. อ่างหนิพลังงาน 
บจก.ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์
บมจ.สมารท์คอนกรีต 

 
 

บจก.บางพระธุรกจิ 
บมจ.สมารท์คอนกรีต 

 
บจก.สมายล ์แอสเสท 
บจก.ชลบุรสีงวนวงศธ์ุรกจิ 

เชือ้เพลงิยานนต ์
อสงัหารมทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

 
 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

คณุจารณี จังสมบัตศิริ ิ
กรรมการบรหิาร / 
ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจั้ดการ / 

กรรมการบรษัิท / 
ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

42 ปรญิญาโท สาขา
ประกอบการ คณะพาณชิย์
ศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

 

ปรญิญาตร ีสาขาสังคม
สงเคราะห ์คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP)  
รุ่น SET/2012 

ไม่ม ี คูส่มรส 
นายรังส ี

ทปีกรสขุเกษม 

2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
 

 

2556 – 2559 
 
 
 
2549 – 2551 

กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร /  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ / 

ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

ผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร
การเงนิและจัดซือ้ /  
กรรมการบรษัิท / 
กรรมการบรหิาร 
พนักงานน าเขา้ – 

สง่ออก 

บมจ. สมารท์คอนกรีต 
บมจ. สมารท์คอนกรีต 
 

 

บมจ. สมารท์คอนกรีต 
 
 
 
ธนาคารเมกะสากลพาณชิย ์จ ากัด 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
 
 
สถาบันการเงนิ 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

 

ชือ่-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%) 
ทางตรงและ

ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายอาทติย ์   
ทปีกรสขุเกษม

กรรมการบรษัิท 

45 ปรญิญาโท สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลัย Clark 

สหรัฐอเมรกิา 

 
ปรญิญาตร ีสาขา บรหิารการ
จัดการ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
 

ประกาศนยีบัตรหลกัสูตร 
Director  Accreditation 
Program (DAP) 

0.02 บุตรนายประทปี    
ทปีกรสขุเกษม 

 

 

2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 

2559 – ปัจจุบัน 

2556 – ปัจจุบัน                             
 
 
2556 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน                                                      

2551 – ปัจจุบัน                             
2548 – ปัจจุบัน                             
2546 – ปัจจุบัน                             
 

2545 – ปัจจุบัน                                             
2545 – ปัจจุบัน                             
2544 – ปัจจุบัน 
 

2542 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการบรษัิท 

กรรมการ 

กรรมการ /  
กรรมการผูจั้ดการ / 
ประธานคณะผูบ้รหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ /  
กรรมการผูจั้ดการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / 
กรรมการผูจั้ดการ 

กรรมการ 

บจก. อ่างหนิพลังงาน 
บมจ. สมารท์คอนกรีต 

บจก. ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์

บมจ. ผลติภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 
 
 
บจก. ซซีพีี เพวิง่สโตนส ์ 
บจก. ศรสีรุศกัด ิ ์

บจก. บางพระธุรกจิ  
บจก. ชลบุรสีงวนวงศธ์ุรกจิ  
บจก. ตะวันออกการขนสง่  
 

บจก. ชลประทปีสนิทรัพย์  
บจก. แอลทเีฟรม 
บจก. ชลบุรกีันยง 
 

บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกจิ 

เชือ้เพลงยานยนต ์
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
โรงแรม 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
ขนสง่ 
 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

ชือ่-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน

บรษัิท (%)
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นางสาวสมนกึ  

ชยัธนะกุลมงคล 
กรรมการบรหิาร / 
ผูจั้ดการฝ่าย
โรงงาน 
 

56 

 
 

ปรญิญาตร ีสาขา วศิวกรรม

เคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน                                  

 

กรรมการบรหิาร /ผูจั้ดการ

ฝ่ายโรงงาน 

บมจ.สมารท์คอนกรีต 

 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

ชือ่-สกุล / 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นางสาวพรรณกมล   
เผ่าไทย
กรรมการบรหิาร /  
ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี

และควบคมุธุรกจิ 
(ผูรั้บผดิชอบ

โดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท า

บัญช)ี 

47 ปรญิญาโท สาขาบรหิารทั่วไป มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
 
ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
ปรญิญาตร ีสาขา การเงนิและการธนาคาร  
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรูต้่อเนื่อง
ทางดา้นบัญช ี ประจ าปี 2563 (ชือ่หลักสูตร 
การวางระบบบัญชตีน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน

และการบริหารต น้ทุ นเพื่อกา รว า งแผน             
และตัดสนิใจ) โดย บจก. ฝึกอบรมและสมันา
ธรรมนติ ิวันที่ 21 สงิหาคม 2563 นับชั่วโมง
ดา้นบัญช ี6 ชัว่โมง 

 
หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรูต้่อเนื่อง
ทางดา้นบัญช ีประจ าปี 2562 (ชือ่หลักสูตร : 
สัญญาเช่าแนวปฏิบั ต ิ การบันทึก บัญชี               

และเตรยีมรับมอืร่าง TFRS 16 – Leases ทีจ่ะ
มีผลบังคับใช)้ โดย บจก.ฝึกอบรมและสัมนา
ธรรมนติ ิวันที่ 25 มถิุนายน 2562 นับชั่วโมง
ดา้นบัญช ี6 ชัว่โมง 

 

หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรูต้่อเนื่อง
ทางดา้นบัญช ีประจ าปี 2561 (ชือ่หลักสูตร : 
สัญญาเช่าแนวปฏิบั ต ิ การบันทึก บัญชี              
และเตรียมรับมือ ร่าง TFRS 16 – Leases              

ที่จะมีผลบั งคับใช )้  โดย บจก . ฝึกอบรม            
และสัมนาธรรมนติ ิ วันที่ 26 กันยายน 2561      
นับชัว่โมงดา้นบัญช ี7 ชัว่โมง 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน                                    
 
 
2550 – 2553                                       

กรรมการบรหิาร / 
ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี               
และควบคมุธุรกจิ  
หัวหนา้ฝ่ายบัญช ี

บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 
 
บจก.แซมโซไนท ์ 

(ประเทศไทย) 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
 
ซือ้ขายสนิคา้ 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

 

ชือ่-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)

ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายฉันทวุฒ ิ  
ยนิดสีุข 

กรรมการบรหิาร /
ผูจั้ดการฝ่าย
บรหิารการเงนิ 
(ผูรั้บผดิชอบ
สงูสดุในสายงาน

บัญชแีละการเงนิ) 

48 ปรญิญาตร ีสาขาการจัดการ คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยเซนตจ์อห์น 

 
หลักสูตรการฝึกอบรมความรูต้่อเนื่องทางดา้น
บัญชี ป ร ะ จ า ปี  2 563  ( ชื่อ หลัก สูต ร  : 
Transformative Accounting ป รั บ เ ป ลี่ ย น
การรปฏิบัต ิงานดา้นบัญชีดว้ยเทคโนโลยี           

ยุคดจิทิัล) โดย บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรม
นิต ิวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นับชั่วโมงดา้น
บัญช ี6 ชัว่โมง 
 

หลักสูตรการเตรียมความพรอ้มทางบัญชแีละ
การเงนิ (Orientation course) (ชือ่หลกัสตูร : 
Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่  8 ) 
โดย ศูนย์ส่งเสรมิการพัฒนาความรูต้ลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่8 
มถินุายน - 20 กรกฏาคม 2562 นับชัว่โมงดา้น 
Orientation ความรูด้า้นบัญช ี12 ชัว่โมง 
 

การอบรมพัฒนาความรูต้่อเนื่องทางดา้นบัญช ี
ส าหรับ ผู รั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี     
และการเงนิ (ชือ่หลกัสตูร : Strategic CFO in 
Capital Markets รุ่นที่ 8) โดยศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่15 มถินุายน 2562 
และ  22 มิถุนายน 2562 นับชั่ว โมงดา้น                
การพัฒนาความ รู ต้่อ เนื่อ งทางดา้นบัญชี 
ส าหรับผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี         

และการเงนิ  12 ชัว่โมง 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 – ปัจจุบัน                                  
 

                       
2557 – 2558     
                                  
2550 – 2556                                
2539 – 2549                                      

กรรมการบรหิาร / 
ผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร

การเงนิ  
หัวหนา้สว่นการเงนิอาวุโส  
ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
ผูจั้ดการ / สนิเชือ่ธุรกจิ
ขนาดย่อมภูมภิาค 6 

บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 

 
บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

 
อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 
 
สถาบันการเงนิ 
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บมจ. สมารท์คอนกรตี 

แบบ 56-1 ปี 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายชณิณเดช   
ศโิรเวฐนุกล
กรรมการบรหิาร / 
ผูจั้ดการฝ่าย

การตลาดและ 
การขาย 

43 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ – บัณฑติ            
(สาขาวศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัมหดิล 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน                                  กรรมการบรหิาร / 
ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด
และการขาย 

บมจ.สมารท์คอนกรีต 
 

อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
 

ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน
บรษัิท (%)
ทางตรงและ
ทางออ้ม 

 
 

 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน ประเภทธุรกจิ 

นายชวนิโรจน ์   

ธรีพัชรพร 
เลขานุการบรษัิท 

48 ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั 

สโุขทัยธรรมาธริาช 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน                                  เลขานุการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรีต อสงัหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง 
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เอกสารแนบ 2   

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 
 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 3   
รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บรษัิทใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) บรษัิท ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากดั ใหป้ฏบิัตงิานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ซึง่ไดม้อบหมายให ้

คณุปิยมาศ เรอืงแสงรอบ  ในฐานะกรรมการบรหิาร เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิัตหินา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษัิท 

ล าดบั รายชือ่/ต าแหนง่ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประกาศนยีบตัร 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

สดัสว่นการ

ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%)

ทางตรงและ

ทางออ้ม 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่และชือ่

หนว่ยงาน / บรษิทั 

ชือ่หนว่ยงาน / สงักดั / 

บรษิทั 

1.  นางสาวปิยมาศ   
เรอืงแสงรอบ 

42 - ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ สาขา Financial 
Accounting and Assurance 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวชิาการสอบบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวชิาการบัญช ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วทิยาเขตบพติรพมิุข จักรวรรด ิ

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย  
เลขทะเบยีน 7133 

- วุฒบิัตรดา้นการตรวจสอบภายใน  รุ่นที ่7  
สภาวชิาชพีบัญชฯี  

- ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์หลกัสูตรภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามติและอากรแสตมป์ ภาษีมูลคา่เพิม่ 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล ภาษีเงนิได ้
บุคคลธรรมดาและภาษีอากรระหว่างประเทศ 

- วุฒบิัตรโครงการ “การพัฒนาผูส้อบบัญชตีลาดทุน” 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และสภาวชิาชพี  บัญชฯี  
- วุฒบิัตรจากสภาวชิาชพีบัญชฯี หลกัสูตร  

“เตรียมความพรอ้มรับการตรวจเยี่ยมส านักงานสอบ
บัญช ีเพือ่การรับรองคุณภาพภายใตม้าตรฐาน 

ISQC1”  รุ่นที ่3  
- วุฒบิัตรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน หลกัสูตร  

“วธิปีฏบิัตหิลงัไดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน”  
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2553 – ปัจจุบัน 

 

2543 – 2553 

กรรมการบรหิาร 

ฝ่ายตรวจสอบ 

ผูจั้ดการ 

ฝ่ายตรวจสอบ 

บจก.ออนเนอร์ ออดทิ แอนด ์

แอดไวซอรี ่

บจก.ส านักงาน เอ เอ็ม ซี 
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ล าดบั รายชือ่/ต าแหนง่ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประกาศนยีบตัร 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

สดัสว่นการ

ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%)

ทางตรงและ

ทางออ้ม 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่และชือ่

หนว่ยงาน / บรษิทั 

ชือ่หนว่ยงาน / สงักดั / 

บรษิทั 

 

- การอบรมสมัมนาอืน่ ๆ (ปี 2556-ปัจจุบัน)  
 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการ

ควบคมุภายในใหม่ลา่สุด (2556) 
 การป้องกันทุจรติในองคก์ร (2558) 

 การบัญชเีกีย่วกับเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(2558) 

 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงนิปี 

2558 ทศิทางของนักบัญชไีทยกับ AEC 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับ 

Modern Professional Accountants 

(2558) 
 Data Analytics for Internal Auditor 

(2559) 

 แนวทางการควบคมุภายในส าหรับบรษัิทที่
เตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (2559) 

 ธุรกจิยุค Digital กับความเสีย่งดา้น

กฎหมาย (2559) 
 ความเสีย่งและการก ากับดแูลดา้นเทคโนโย

ลสีารสนเทศ (IT Risk and IT 

Governance) (2560) 

 Cyber Security ส าหรับผูต้รวจสอบและนัก
บัญชใีนยุค 4.0 (2560) 

 การจัดท ากระดาษท าการเพือ่มาตรการ
ตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร (2561) 

 TFRS ทุกฉบับปี 2561 
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2. หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

         -ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 4  
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 5  
 

1. งบการเงนิส าหรับงวดบัญชปีี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

2. แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ประจ าปี 2563 
 

3. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 


























































































































































