สารจากประธานกรรมการ
ในปี

4 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเริมกลับมาเป็ นบวกอีกครัง" หลังจากชะลอตัวเมือปี ก่อน

จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-,- ทีต่อเนืองยาวนานกว่าคาด รวมทัง" ยังมีความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
ประเทศเป็ น ระยะๆ อุต สาหกรรมการก่ อ สร้า งและธุรกิ จอสังหาริม ทรัพ ย์ ยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้
เช่นเดียวกัน นอกจากนีอ" ตุ สาหกรรมการก่อสร้างยังคงได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างทีมีราคาพุง่ ขึน" อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างจําพวกเหล็กต่างๆ ทําให้ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องแบกรับภาระต้นทุนทีเพิมขึน" ตลอดทัง" ปี ดังนัน" ปี
; จึงเป็ นปี ทีไม่ดีนกั สําหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
สําหรับแนวโน้มในปี

5 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีโอกาสทีจะปรับตัวดีขึน" เนืองจากประชากรโลก

รวมทัง" ประเทศไทยได้รบั การฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 มากขึน" ทําให้การระบาดลดลง นานาประเทศเริมเปิ ดประเทศมากขึน"
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างขับเคลือนไปสู่ภาวะปกติ คาดว่าการลงทุนของทัง" ภาครัฐและเอกชนน่าจะเพิมขึน" ในทิศทาง
เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยงั คงเป็ นปี ทีท้าทายความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการอีกปี ทีต้องบริหารจัดการกิจการในภาวะเศรษฐกิจทัง" ต่างประเทศและในประเทศยังไม่เอือ" อํานวยมากนัก
รวมทัง" ประชาคมโลกกําลังผจญกับความเสียงเรืองสงครามทางทหารระหว่างประเทศมากขึน" อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุง่ มันต่อไปในการเสนอบริการด้านการก่อสร้างทีมีคณ
ุ ภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อ
เวลา และนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือตอบสนองความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน นอกจากนีบ" ริษัทยังคงมุง่ มันในการสรรหาและสรรสร้างโครงการใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทียังยืน
ควบคู่กบั การอนุรกั ษ์สงแวดล้
ิ
อมเพือคืนธรรมชาติให้สงั คม บริษัทมีความเชือมันว่าด้วยประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างมา
ยาวนาน กอปรกับความทุ่มเทของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะส่งผลให้บริษัทสามารถผ่านอุปสรรคไปได้และจะทําให้
บริษัทเจริญเติบโตต่อเนืองอย่างมันคงเพือสามารถคืนกําไรให้แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างยังยืน
ทัง" นี " ความสําเร็จของบริษัทจะเกิดขึน" ไม่ได้หากไม่ได้รบั การสนับสนุนอันดีจากผูท้ ีมีสว่ นเกียวข้องทุกท่าน ในนาม
ของคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ผูส้ นับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ สือมวลชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง และผูร้ ว่ มงานทุกท่าน ทีได้สนับสนุนบริษัทเป็ นอย่างดีตลอดปี ทีผ่านมา บริษัทขอให้คาํ มันว่า
จะดําเนินธุรกิจบนพืน" ฐานการสร้างความมันคงและเติบโตอย่างยังยืน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกส่วน
และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนือง
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึน้ ในประเทศไทย เมื่ อปี 2522
จดทะเบี ยนแปรสภำพเป็ น บริษัท มหำชน จำกัด เมื่ อวันที่ 9 มิ ถุน ำยน 2538 และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2539 โดยที่อยู่จดทะเบียนมีสำนักงำนใหญ่ตงั้ อยู่เลขที่ 140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ
ทำวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10150 โดยดำเนิ น ธุรกิ จหลักเกี่ ยวกับ กำร
รับ เหมำก่อสร้ำงและธุรกิจพัฒ นำอสังหำริม ทรัพ ย์ ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงไว้ซ่ึงกำรดำเนิน ธุรกิจรับ เหมำ
ก่อสร้ำงแบบครบวงจร โดยรับงำนก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน ให้บริกำรตัง้ แต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสร้ำง
อำคำรเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่ำ “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่งำนขั้นเตรียมกำร งำนเสำเข็ม งำนฐำน
รำก งำนป้องกันดินทลำยงำนโครงสร้ำง งำนสถำปั ตยกรรม งำนภูมิสถำปั ตยกรรม และงำนวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งำน
ระบบไฟฟ้ำ งำนระบบเครื่องจักรกล งำนสุขำภิบำล งำนระบบลิฟต์ งำนระบบเครื่องปรับอำกำศ และงำนระบบอัตโนมัติ
ต่ำงๆ ในตัวอำคำร เป็ นต้น
กำรรับ งำนก่ อ สร้ำ งของบริษั ท ได้ด ำเนิ น กำรตำมขั้น ตอนอย่ ำงถูก ต้อ งเหมำะสม ทั้งในกรณี ท่ี ผู้ว่ำจ้ำงเป็ น
หน่ วยงำนรำชกำร รัฐวิส ำหกิจ หรือภำคเอกชน ซึ่งจะมี กำรกำหนดขั้น ตอน วิ ธีกำรเสนอรำคำ กรอบระยะเวลำ กำร
ดำเนินกำร และเงื่อนไขกำรก่อสร้ำงที่แตกต่ำงกันออกไป หำกบริษัทได้รบั กำรคัดเลือกผ่ำนกำรเจรจำต่อรองรำคำ และระบุ
เงื่อนไขกำรก่อสร้ำงที่พอใจทุกฝ่ ำยเรียบร้อยแล้ว จึงเกิดกำรว่ำจ้ำงให้ก่อสร้ำงในที่สดุ โดยทั่วไปบริษัทจะเป็ นผูร้ บั เหมำหลัก
ในกำรก่อสร้ำง เฉพำะด้ำนในกำรก่อ สร้ำ ง อำจพิ จำรณำเข้ำ ร่วมดำเนิน กำรในลักษณะกิจกำรร่ว มค้ำกับบริษัทอื่น ซึ่ง
ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเทคนิคในกำรทำงำน กำรเรียนรูแ้ ละถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ องค์ควำมรูด้ ำ้ นต่ำงๆ ส่งเสริมกำร
พัฒ นำด้ำ นนวัตกรรม ซึ่งถื อเป็ น กำรขยำยศักยภำพกำรท ำงำนของบริษัท เพื่ อเปิ ดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกำรประมู ล
โครงกำรใหญ่ ทั้งภำครัฐบำลและเอกชนต่อไปในอนำคต สำหรับแรงงำนในกำรก่อสร้ำงนั้น บริษัทมี คนงำนรำยวันของ
ตนเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมำจำกกำรว่ำจ้ำง ผูร้ บั จ้ำงช่วงที่ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนไว้กบั บริษัทอย่ำ งถูกต้อง และต้องมี
คุณ สมบัติผ่นเกณฑ์ท่ี บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งข้อดีในส่วนนี ค้ ือสำมำรถกำหนดปริม ำณคนงำนตำมควำมต้องกำรในแต่ละ
ช่วงเวลำได้อย่ำงเหมำะสม และนำมำซึง่ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
1.1.1 วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่ อเป็ นเป้ำหมำยและแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
วิสัยทัศน์(VISION)
มุ่งสูค่ วามเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทีส่ ง่ มอบผลงานในระดับ
มาตรฐานสากล ภายใต้แนวความคิดการสร้างความยัง่ ยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั คนไทย เพือ่ สังคม
คุณภาพ และเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผมู ้ ีสว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน ทัง้ ลูกค้า คูค่ า้ ทางธุรกิจ
พนักงาน และชุมชมแวดล้อมโครงการให้เติบโตไปพร้อมกัน
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พันธกิจ (MISSION)
สร้างสรรค์-พัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมการก่อสร้างทีท่ นั สมัยอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
องค์กรและบุคคลากรอันจะเป็ นแรงขับเคลือ่ นให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้ ในการส่งมอบผลงานและ
บริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรทีโ่ ปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตรวจสอบได้
บริษัทมีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ที่ ผ่ำนมำบริษัท ได้วำงเป้ำหมำยที่ จะมุ่งสู่ ควำมเป็ นผู้นำด้ำนธุรกิจก่อสร้ำงและพัฒ นำด้ำนอสังหำริม ทรัพย์ใน
ประเทศไทยที่ส่งมอบผลงำนระดับมำตรฐำนสำกล และมีรำยได้เติบโตอย่ำงมั่นคง พร้อมทัง้ ศึกษำและพัฒนำสิน ค้ำและ
บริกำรตลอดจนนวัตกรรมให้ตอบโจทย์และครอบคลุม สำหรั บผู้ซือ้ อสังหำริม ทรัพ ย์ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ภำยใต้
แนวควำมคิด ของควำมยั่งยืนและพัฒ นำคุณ ภำพชีวิตให้กับคนไทย นอกจำกนี ท้ ำงบริษัทยังคงมุ่งเน้นรับงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อสร้ำงรำยได้ให้ม่ นั คงมำกยิ่งขึน้ และเติบโตอย่ำงยั่งยืนในทุกๆปี รวมทั้ งยังคงมองหำ
พันธมิตรที่พร้อมจะขยำยฐำนกำรลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรโครงสร้ำงกำรถือหุน้ โครงสร้ำงเงินทุนอย่ำงมีนยั สำคัญรอบ3ปี ท่ีผำ่ นมำ ดังนี ้
ปี 2564
มีนาคม

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 ที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญ
ดังต่อไปนี ้
1.อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทรำบกำรไม่จดั สรรเงินทุนสำรองตำมกฏหมำย และงดจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เนื่องจำกบริษทั ยังมีขำดทุนสะสม
2. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ให้ กรรมกำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
1. นำยชนะชัย
ลีนะบรรจง
ประธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำงสำวเพรำมำตร
หันตรำ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยพินิจ
กำนติกลู
กรรมกำรบริษัท
4. นำยวชร
ภักดีมณฑล
กรรมกำรบริษทั
ซึง่ เป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมกำหนดวำระในครัง้ นี ้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอีก
วำระหนึ่ง
3. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ-สกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญำต
นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์
2982
นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญ
ั รัตน์
5599
2

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร
7645
นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
7764
นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
8125
นำยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ
5128
อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : 2,640,000.00 บำท (สองล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)
4. อนุ มั ติ ให้เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บำท ดังนี ้
เบีย้ ประชุม
- ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 30,000 บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 20,000
บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมกำร
- ไม่เกินอัตรำร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมกำรที่อยู่ในวำระไม่ครบปี ให้จ่ำยตำมระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งในปี นนั้
เมษายน
- บริษัทจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ณ บริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) เป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิตำมที่กรรมกำรบริษัทเสนอ
ปี 2563
มีนาคม

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2563 ที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี ้
1.อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทรำบกำรไม่จดั สรรเงินทุนสำรองตำมกฏหมำย และงดจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกบริษทั ยังมีขำดทุนสะสม
2. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ให้ กรรมกำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1. นำยรัฐชัย
ภิชยภูมิ
กรรมกำรบริษทั
2. นำงสำวเยำวรินทร์
ศรีชยั นันท์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวทวีศรี
วิกยำธิปัตย์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
ซึง่ เป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมกำหนดวำระในครัง้ นี ้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอีก
วำระหนึ่ง
3. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ-สกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญำต
นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์
2982
นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญ
ั รัตน์
5599
นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร
7645
3

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
7764
นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
8125
นำยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ
5128
อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : 2,640,000.00 บำท (สองล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)
4. อนุ มั ติ ให้เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บำท ดังนี ้
เบีย้ ประชุม
- ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 30,000 บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 20,000
บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมกำร
- ไม่เกินอัตรำร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมกำรที่อยู่ในวำระไม่ครบปี ให้จ่ำยตำมระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งในปี นนั้
5. มี ม ติ อนุ มัติ ให้น ำเสนอต่ อที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น เพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม บริคณห์สนธิ ข้อ 3
วัตถุประสงค์ของบริษัท จำกเดิม 67 ข้อ เป็ น 69 ข้อ (เนื่ องจำกเกิดข้อผิดพลำดในกำรเรียงลำดับ ข้อ โดยข้อ 66 ไม่ มี
ข้อควำม โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษทั จำกเดิมข้อ 67 ให้เป็ นข้อ 66 ) ดังนี ้
67. ประกอบกิจกำร ทำนำ ทำสวน ทำไร่ เกษตรกรรม
68. ประกอบกิจกำร เลีย้ งสัตว์ เลีย้ งสัตว์นำ้ และปศุสตั ว์
69. ประกอบกิจกำร ป่ ำไม้ กำรทำไม้ และปลูกสวนป่ ำ
เมษายน
- บริษัทจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมคลังพัสดุของบริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 14/15 ซอยกรุ งเทพกรีฑำ 31 ถนนกรุ งเทพกรีฑำ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร โดยที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ได้มีมติอนุมตั ติ ำมที่กรรมกำรบริษัทเสนอ
พฤศจิกายน
- บริษั ท อี เอ็ม ซี จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งให้ท รำบว่ ำ นำยกฤษณะ สง่ำ แสง ได้ข อลำออกจำก ต ำแหน่ ง
กรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 เป็ น ต้นไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งไว้จนกว่ำจะหำคนที่
มีควำมเหมำะสม เข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทน
ปี 2562
มกราคม

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

- บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งว่ำ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 ได้มีลงนำมเซ็นสัญญำกับกรมธนำรักษ์
ในกำรจัดสร้ำงและบริหำรโครงกำรที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยของรัฐบำล โครงกำร “บ้ำนคนไทยประชำรัฐ”
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
- กิจการร่วมค้า บริษัท เชียงใหม่รายวัน จากัดและบริษัท อีเอ็ม จากัด(มหาชน)
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โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

วันที่จดั ตัง้ : 16 ตุลำคม 2561
ผูร้ ว่ มทุนสัดส่วนกำรลงทุน :

- บริษทั อีเอ็มซี จำกัด(มหำชน) สัดส่วนกำรลงทุน ร้อยละ 51
- บริษทั เชียงใหม่รำยวัน จำกัด สัดส่วนกำรลงทุน ร้อยละ 49
ได้เข้ำร่วมประมูล งำนจัดสร้ำงและบริหำรโครงกำรที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยของรัฐบำล โครงกำร “บ้ำนคนไทย
ประชำรัฐ” ในที่ดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ชม.1745 หนังสือสำคัญ สำหรับที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 40/2473 ระวำง
4846/9480 เลขที่ดิน 1 หน้ำสำรวจ – ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ ที่ดินประมำณ 15 ไร่ 0 งำน 96
ตำรำงวำ (ต่อไปนี จ้ ะเรียกว่ำ “โครงกำร”) เพื่อยื่นเอกสำรประมูลงำนโครงกำรดังกล่ำวของเจ้ำของโครงกำร ดำเนินกำร
ต่อรองใดๆและจัดท ำสัญ ญำอัน จำเป็ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ เงื่ อนไขกำรประมูลงำนโครงกำร ดัง กล่ำว และปฏิ บ ัติงำนและ
ดำเนินกำรในส่วนควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำ แต่ละฝ่ ำยสัญญำที่ได้ลงนำมโดยกิจกำรร่วมค้ำ กับเจ้ำของโครงกำรและ
ดำเนินกำรขำยโครงกำร ดังกล่ำว มูลค่ำโครงกำรประมำณ 822 ล้ำนบำท
ทำงบริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำ กิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จำกัด และบริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหำชน)
เป็ นผูช้ นะกำรประมูลในโครงกำรดังกล่ำว
มีนาคม
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ที่ประชุมมีมติเรื่อง
สำคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทรำบกำรไม่จดั สรรเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย และ
งดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เนื่องจำกบริษัทยัง
มีขำดทุนสะสม
2. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ให้ กรรมกำร จำนวน 3 ท่ำนดังนี ้
1. นำยวรวิทย์
ลีนะบรรจง
กรรมกำรบริษทั
2. นำยปั ณณ์ณธีร ์ ศรีว่องไทย
กรรมกำรอิสระ/กรมกำรตรวจสอบ
3. ว่ำที่ ร.ต.เมธี
อิทธิรวิ ิชยั
กรรมกำรบริษทั
ซึง่ เป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมกำหนดวำระในครัง้ นี ้ กลับเข้ำตำแหน่งกรรมกำรของ
บริษทั อีกวำระหนึ่ง
3. อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
3.1 มี มติให้เสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติ กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 15,180,632,144 บำท
เป็ น 12,650,632,144 บำท โดยตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยและเสนอขำยจำนวน 2,530,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญที่สำรองไว้ในกำรเพิ่มทุนมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) ที่จะครบ
กำหนด วัน ที่ 27 เมษำยน 2561 ทั้งนี ้เพื่ อ ให้ปฏิบ ัติเป็ น ไปตำมบทบัญ ญั ติของพระรำชบัญ ญั ติบ ริษัทมหำชนจำกัด ที่
กำหนดให้บริษัทต้องทำกำรลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรยกเลิกหุน้ สำมัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำย ก่อนที่บริษัท
จะสำมำรถเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
- ตำมที่ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหำชน) ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริษัท
อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) EMC-W6 จำนวน 4,216,877,381 หน่วย โดยมีกำหนดกำรใช้สิทธิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน เมษำยน
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และตุลำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี (วันครบกำหนดครัง้ สุดท้ำย คือ วันที่ 15 ตุลำคม
2566)
บริษัทฯ ขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับกำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 12 เมษำยน 2562
เมษายน
- ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 3/2562 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท ”) ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 4
เมษำยน 2562 ได้มีมติให้เข้ำทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ โดยเป็ นกำรขำยคืนโครงกำร “Sea Side by North Beach
Resort” และโครงกำร “Palmio’’ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้ำงและที่ดนิ ทัง้ ปวง ให้แก่บคุ คลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษทั
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว เป็ น รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่ มี นัยส ำคัญ ที่ เข้ำข่ำยเป็ น กำรได้ม ำหรือ จำหน่ ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บริษัท จดทะเบี ยนในกำรได้ม ำหรื อจ ำหน่ ำยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่ องกำรได้ม ำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์’’) กำรเข้ำทำรำยกำรครัง้ นีม้ ีมูลค่ำ 590 ล้ำนบำท โดยมีขนำดของรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 16.49 ของมูลค่ำรวม
ของสิ่งตอบแทน อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทได้มี กำรท ำรำยกำรได้ม ำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ในช่วงระยะเวลำ 6 เดื อนที่ ผ่ำนมำ และ มี ขนำด
รำยกำรสุงสุดเท่ำกับร้อยละ 3.16 ของสินทรัพย์รวม ตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ เมื่อรวมกับกำรทำรำยกำร
ครัง้ นีจ้ งึ มีขนำดรำยกำรสะสม 19.65 ของสินทรัพย์รวม
ดังนัน้ ขนำดรำยกำรรวมในรอบ 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั มีคำ่ สูงกว่ำร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 รำยกำร
ดังกล่ำวจึงเข้ำข่ำยเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรประเภท 2 ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
- ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ได้พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำม
วำระ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
1. นำยวรวิทย์
ลีนะบรรจง
2. นำยปั ณณ์ณธีร ์ ศรีว่องไทย
3. ว่ำที่ ร.ต.เมธี
อิทธิรวิ ิชยั
กันยายน
- ตำมที่ บริษัท อีเอ็ม ซี จำกัด (มหำชน) ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริษัท
อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) EMC-W6 จำนวน 4,216,877,381 หน่วย โดยมีกำหนดกำรใช้สิทธิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน เมษำยน
และตุลำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี (วันครบกำหนดครัง้ สุดท้ำย คือ วันที่ 15 ตุลำคม
2566)
บริษัทฯ ขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับกำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562)
ตุลาคม
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- นำยไพบูลย์ ทองระอำ กรรมกำรของบริษัท ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2562 ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัท
จะได้ดำเนินกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ว่ำงลงไป
1.1.3 การใช้ เงิน ระดมทุ น เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ที่ แ จ้ ง ในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล การเสนอขาย
หลักทรัพย์
บริษัทไม่มี กำรระดมทุนในปี 2564 แหล่งเงินทุนที่ ใช้ในกำรลงทุนของบริษัทใน ปี 2564 มำจำกกระแสเงินสดของ
บริษทั และเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ
1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
บริษทั ไม่มีกำรระดมทุน ในปี 2564
1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ชื่อบริษัท
: บริษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ชื่อย่อ
: EMC
ที่ ตั้งส ำนั กงำนใหญ่
: 140/66-67 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสี ล ม แขวงสุริย วงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนวิศวกรรมงำนก่อสร้ำงและกำรวำงระบบไฟฟ้ำเครื่องกล
ในแขนงต่ำง ๆ ที่ครบวงจร และธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107538000321
โทรศัพท์
: 02-615-6100
โทรสำร
: 02-615-6128-30
Website
: www.emc.co.th
ทุนจดทะเบียน
: 12,650,632,144 บำท
ทุนเรียกชำระแล้ว
: 8,433,754,763 บำท
มูลค่ำที่ตรำไว้
: 1 บำท ต่อหุน้
รอบระยะเวลำบัญชี
: มกรำคม – 31 ธันวำคม
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) รอบระยะเวลำ 3 ปี แสดงรำยละเอียดได้ดงั นี ้
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รายการ

2564
ล้ านบาท

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้คา่ เช่าและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมทีป่ รึ กษาโครงการ
รายได้ทางการเงิน
อื่นๆ
รวมรายได้
อั ตราการเพิ่ ม (ลด) รายได้

%

รวมรายได้
อั ตราการเพิ่ ม (ลด) รายได้

ล้ านบาท

%

86.13
9.74
0.77

1,345.74
50.68
13.24

91.87
3.46
0.90

940.45
236.53
18.57

72.12
18.14
1.42

0.83
0.54
35.63

0.08
0.05
3.23

1.03
1.39
52.77

0.07
0.09
3.60

2.23
2.24
103.98

0.17
0.17
7.97

1,101.66

100.00
24.79

1,464.85

100.00
12.34

1,304.00

100.00
46.16

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ล้ านบาท
%

2564
ล้ านบาท

รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมทีป่ รึ กษาโครงการ
รายได้ทางการเงิน
อื่นๆ

2562

948.88
107.34
8.44

รายการ
รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้คา่ เช่าและบริ การ

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท
%

%

-

2562
ล้ านบาท

%

948.88
29.50
3.97

86.13
2.68
0.36

1,345.74
11.73
8.32

91.87
0.80
0.57

940.45
208.65
13.31

72.12
16.00
1.02

2.40
1.28
34.59

0.22
0.12
3.14

7.31
6.53
43.77

0.50
0.45
2.99

16.49
32.99
98.35

1.26
2.53
7.54

1,020.62

100.00
28.30

1,423.40

100.00
8.64

1,310.24

100.00
45.11

-

-

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
การประกอบธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็ น 2 สายงานหลัก ดังนี ้
1. สายงานธุรกิจก่อสร้ าง
2. สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1. สายงานธุรกิจก่อสร้ าง
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ลักษณะธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 สำยงำนหลักได้แก่ งำนด้ำนวิศวกรรมก่อสร้ำงทั่วไป และงำนด้ำน
วิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล โดยมีรำยละเอียดของกำรให้บริกำรแต่ละสำยงำน ดังนี ้
1.1 งานด้ านวิศวกรรมก่อสร้ างทั่วไป (General Construction)
เป็ นกำรให้บริกำรด้ำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูงทั่วไป, งำนก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
ก) งำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร (Building Construction)
เป็ นกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรครบวงจร โดยบริกำรของบริษัทครอบคลุมตัง้ แต่ กำรออกแบบ จนถึง
กำรก่อสร้ำง บริษัท มี ป ระสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงทั้งอำคำรพำณิ ช ย์ ศูน ย์กีฬ ำ สถำบัน กำรศึกษำ อำคำรที่ อยู่อำศัย
โรงพยำบำล อำคำรของธุรกิจค้ำปลีก รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบต่ำงๆ
ข) ก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial Construction)
เป็ นกำรก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมในลักษณะของงำนรับเหมำเบ็ดเสร็จ (Turn-key projects) โดย
บริษัทให้บริกำรตัง้ แต่กำรทำงำนออกแบบ กำรก่อสร้ำง รวมไปถึงกำรวำงระบบต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรใช้งำนในโรงงำน เช่น
ระบบสุขำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ซึง่ บริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนอำหำร โรงงำนปิ โตรเคมี โรงงำนโพ
ลีเอสเตอร์ และอื่นๆ เป็ นต้น
ค) งำนก่อสร้ำงงำนโยธำ (Civil Construction )
เป็ นกำรก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำที่เป็ นงำนรำชกำร เช่น งำนก่อสร้ำงเขื่อน งำนก่อสร้ำงคลองส่งนำ้
งำนป้องกันดินพัง งำนถนน เป็ นต้น
1.2 งานด้ านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าและเครือ่ งกล (Electrical & Mechanical Engineering)
เป็ นกำรให้บริกำรติดตั้งระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ประกอบด้วยกำรออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบ
ประปำ ระบบสุขำภิบำล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ สำหรับ อำคำร
ประเภทต่ำงๆ เช่น โรงแรม โรงพยำบำล คอนโดมิเนียมที่พกั อำศัย สำนักงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น
ก) ระบบงำนไฟฟ้ำ (Electrical System)
บริษัทมี ศักยภำพในกำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบงำนไฟฟ้ำที่หลำกหลำย ครบวงจร และครอบคลุมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ กำรให้บริกำรในระบบงำนไฟฟ้ำประกอบด้วย
 กำรติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำ
 กำรติดตัง้ ระบบกำรเตือนและระบบกำรป้องกันอัคคีภยั
 กำรติดตัง้ ระบบเสียง
 กำรติดตัง้ ระบบกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
 กำรติดตัง้ ระบบสำยสัญญำณต่ำงๆ
 กำรติดตัง้ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
 กำรติดตัง้ ระบบกำรป้องกันฟ้ำผ่ำและสำยล่อฟ้ำ
 กำรติดตัง้ ระบบอำคำรอัจฉริยะ หรือระบบกำรควบคุมกำรทำงำนโดยอัตโนมัติ
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ข) ระบบประปำและระบบสุขำภิบำล (Plumbing and Sanitary System)
กำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบประปำและระบบสุขำภิบำลของบริษัทครอบคลุมถึงงำนออกแบบและติดตั้ง
ระบบบำบัดนำ้ เสียในอำคำรที่อยู่อำศัย สำนักงำน และโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่ กำรให้บริกำรในระบบงำนประปำและระบบ
สุขำภิบำลประกอบด้วย
 กำรติดตัง้ ระบบทำนำ้ ร้อน นำ้ เย็นและนำ้ ดื่ม
 กำรติดตัง้ ระบบดับเพลิง
 กำรติดตัง้ ระบบระบำยนำ้ ทิง้
 กำรติดตัง้ ระบบบำบัดนำ้ เสีย
 กำรติดตัง้ ระบบรำงนำ้ ฝน
 กำรติดตัง้ ระบบสุขำภิบำล

ค) ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ (Air Conditioning and Ventilation System)
กำรให้บริกำรในระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ประกอบด้วย
 กำรติดตัง้ ระบบทำควำมเย็นภำยในอำคำรและโรงงำน
 กำรติดตัง้ ระบบเครื่องปรับอำกำศ
 กำรติดตัง้ ระบบกำรกระจำยอำกำศของเครื่องปรับอำกำศ
 กำรติดตัง้ ระบบเดินท่อแอร์ขนำดใหญ่
 กำรติดตัง้ ระบบควบคุมอุณหภูมิ
 กำรติดตัง้ ระบบดักควันและระบบกรองอำกำศ

โครงการที่เริ่มสัญญาและก่อสร้างในปี 2562-2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่ อ โครงการ
โครงการก่อสร้ าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3
โครงการก่อสร้ าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 (งานปรั บปรุ งชั้น 3 บางส่วน)
โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)
โครงการก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน
โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิ จคาเฟ่ อเมซอน
โครงการก่อสร้ างอาคารเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total

ที่ ต้ งั โครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิ งเทรา
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.
อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูล ค่ าสั ญญา

เปอร์ เซ็นต์ งาน

370,147,971
23,364,486
570,710,280
1,950,503,382
1,058,000,000
448,112,215
4,420,838,334

99.64
99.93
100.00
21.87
97.56
0.62

 Civil – งำนโครงสร้ำง
 Architecture – งำนสถำปั ตยกรรม
 M&E – งำนระบบประกอบอำคำร
การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์กำรตลำดและกำรแข่งขัน
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เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ บริษัทฯ จึงวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรแข่งขันแยกตำมสำย
งำนธุรกิจไว้ ดังนี ้
1. บริษทั รับเหมำก่อสร้ำงครบวงจร
บริษัทฯ ได้รบั งำนก่อสร้ำงหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วยงำนอำคำรสูง อำคำรสำนักงำน อำคำร
โรงงำนต่ำง ๆ ส่งผลให้บริษัทเป็ นแหล่งรวมผูบ้ ริหำรและวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชำญ ซึง่ มีศกั ยภำพในกำรผลักดันงำนของบริษัทฯ
และกำรพัฒ นำประสิทธิ ภำพของงำน เริ่มที่ จะสำมำรถประหยัดต้นทุนและลดค่ำใช้จ่ำยได้ตำมนโยบำยที่ วำงไว้ จำก
ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรก่อสร้ำงครบวงจร บริษัทฯ จึงมีควำมพร้อมในกำรเข้ำประมูลงำนขนำดใหญ่หรืองำนรับเหมำแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey) นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรขยำยงำนก่อสร้ำงในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำขนำดเล็ก
ในรู ปแบบของ Community Mall, อำคำรโรงพยำบำล รวมทั้งอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรม จำกเดิม ที่เป็ นอำคำรสูงทั้งใน
รูปแบบของคอนโดมิเนียมและโรงแรม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน
2. บริษทั รับเหมำงำนระบบชัน้ นำของประเทศ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ เครื่องกล และ
สุขำภิบำลครบวงจร มีประสบกำรณ์และผลงำนทำงด้ำนงำนระบบเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเน้นกำรทำงำนที่มี
ประสิท ธิภำพมี คุณ ภำพและส่งมอบได้ตรงตำมกำหนด ภำยใต้ระบบบริหำรคุณ ภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ที่ ได้
นำมำใช้ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนเดิม
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้พฒ
ั นำระบบกำรควบคุมต้นทุนทำงด้ำนบัญชี เพื่อ ให้สำมำรถติดตำมสถำนะ
ของต้น ทุน ได้ตลอดเวลำ มี กำรพัฒ นำบุคลำกรอย่ำงต่อ เนื่ อง จัดผลตอบแทนพิเศษให้กับ ที ม งำนตำมผลงำน ภำยใต้
แนวคิดกำรบริหำรงำนแบบธรรมำภิบำล บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพเป็ น
นโยบำยสำคัญในกำรทำงำน
3. ขยำยกลุม่ เป้ำหมำยสู่งำนภำครัฐ
เพื่ อรองรับ นโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล ทำงบริษัท ได้จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่ อขยำยงำน
ก่อสร้ำงจำกภำคเอกชนไปสู่ภำครัฐมำกขึน้ ทัง้ นีก้ ำรขยำยตลำดสู่ภำครัฐยังช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนจำกเดิมที่
เป็ นงำนภำคเอกชนเป็ นหลัก รวมทั้งงำนในภำครัฐจะได้ รบั กำรสนับ สนุนด้ำนเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเป็ น
อย่ำงดี
4. นโยบำยคุณภำพ ประสิทธิภำพ ตรงตำมเวลำ และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
นโยบำยหลักในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่มีคุณ ภำพ กำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเป็ นไปอย่ำงปลอดภัย มี ประสิทธิภำพ และแล้วเสร็จทันตำมกำหนด ตำมมำตรฐำนระบบบริหำร
คุณภำพ ISO 9001:2008 นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังมีระบบตรวจสอบภำยในที่ดี มีกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจสอบสถำนะของงำนก่อสร้ำงได้ทกุ เวลำ ซึง่ จะทำให้ผบู้ ริหำรระดับสูงได้รบั ข้อมูลที่แม่ นยำชัดเจน และ
สำมำรถตัดสินใจได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์
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5. พันธมิตรทำงกำรค้ำ
พัน ธมิ ต รทำงกำรค้ำเป็ น ปั จจัย สำคัญ ในกำรแข่ งขัน กับ บริษั ท รับ เหมำก่อ สร้ำงทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ นอกจำกจะสร้ำงพันธมิตรเพื่อรับงำนภำยในประเทศแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มขยำยงำนด้ำนวิศวกรรมระบบไปยั ง
ต่ำงประเทศแล้ว
6. กำรได้รบั ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกลูกค้ำ
จำกผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รบั ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกลูกค้ำให้
กำรยอมรับและเชิญ เข้ำร่วมกำรประมูลงำนใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่ องทั้งจำกลูกค้ำรำยเดิม ลูกค้ำใหม่ท่ี ได้รบั กำรแนะนำจำก
ลูกค้ำรำยเดิม และลูกค้ำรำยใหม่ท่ีได้เห็นผลงำนของบริษทั ฯ
7. ทีมงำนบริหำรที่มีประสบกำรณ์สงู
นอกเหนื อ จำกควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรแล้ว ที ม งำนบริหำรของบริษั ท ฯ ได้ส่ ังสมควำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนวิศวกรรมมำเป็ นระยะเวลำยำวนำน และพัฒ นำระบบกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อ
ส่งเสริมประสิทธิภำพของงำน ลดต้นทุน ได้ผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพและรวดเร็ว
8. นโยบำยกำรกำหนดรำคำของบริษทั
บริษัท ฯ มี น โยบำยในกำรกำหนดรำคำอิงกับ รำคำตลำด โดยกำรคำนวณรำคำต้น ทุน ของวัตถุดิ บ
ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต และกำไรขัน้ ต้น บนพืน้ ฐำนของเหตุผล และควำมยุติธรรมต่อผูบ้ ริโภค
ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ลูกค้ำที่เป็ นหน่วยงำนของภำครัฐบำล
และรัฐวิสำหกิจ และกลุ่ม ลูกค้ำภำคเอกชน โดยปกติกำรกำหนดสัดส่วนรำยได้ท่ี แน่น อนระหว่ำงลูกค้ำ 2 กลุ่ มนี ้ทำได้
ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกรูปแบบของธุรกิจประเภทนีจ้ ะมีลกั ษณะงำนเป็ นรำยโครงกำร มีกำรเปิ ดประมูลงำนในช่วงเวลำที่ไม่
แน่ น อน กล่ำวคื อ ประเภทของลูกค้ำของบริษัท ฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะขึน้ อยู่กับ รู ป แบบงำนในแต่ละโครงกำรและ
ช่วงเวลำที่เปิ ดประมูล
1. การจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็ นธุรกิจที่ผปู้ ระกอบกำรจะต้องเข้ำถึงลูกค้ำโดยตรงเป็ นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงได้เพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถของแผนกพัฒนำธุรกิจ (Business Development : BD) เพื่อติดตำมข่ำวสำรในกำรเปิ ดประมูลงำนของ
ทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน โดยที่บริษัทฯ สำมำรถรับงำนภำคเอกชนได้อย่ำงไม่มีขอ้ จำกัดในเรื่องของมูลค่ำโครงกำร ขณะที่
โครงกำร ของภำครัฐนัน้ จะมีขอ้ กำหนดในกำรเข้ำประมูลงำนที่เข้มงวดกว่ำภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรกำหนดผลงำนกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จที่ทำงบริษัทได้ดำเนินกำรมำ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสะสมผลงำนเพื่ อใช้สำหรับ ประมูลงำนภำครำชกำร
โดยขณะนีบ้ ริษัทได้มีผลงำนกำรก่อสร้ำงซึง่ สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐได้แล้ว และมุ่งเน้นที่
จะร่วมประมูลโครงกำรพิเศษต่ำงๆ เพื่ อสร้ำงกำไรจำกกำรก่อสร้ำงได้เพิ่มขึน้ ขณะเดียวกัน เพื่ อ รักษำช่องทำงกำรจัด
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จำหน่ำยงำนภำคเอกชน บริษัทฯมีนโยบำยรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำง เจ้ำของโครงกำร โดยมีกำรประเมินผล เป็ น
ระยะๆ เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำไว้ให้เหนียวแน่น และเพิ่มลูกค้ำใหม่ดว้ ยกำรรักษำคุณภำพของงำน และสร้ำงผลงำนที่ดี
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ภำวะของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงภำยในประเทศ ขณะที่ภำคอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปใน
ทิ ศ ทำงเดี ย วกับ อัต รำกำรเจริญ เติ บ โตของผลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมประชำชำติ (Gross Domestic Products: GDP) หำก
พิจำรณำตำมประเภทของกำรลงทุนจะพบว่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงภำครัฐและภำคเอกชนโดยทั่วไปจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ตรงกันข้ำม กล่ำวคือ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยำยตัว กำรลงทุนในภำคกำร
ก่อสร้ำงของภำคเอกชนจะมีปริมำณสูง ในขณะที่ภำครัฐจะลดกำรลงทุนในภำคกำรก่อสร้ำงลงเพื่อชะลอควำมร้อนแรงของ
ระบบเศรษฐกิจและควบคุมระดับรำคำ (เงินเฟ้อ) ไม่ให้อยู่ในระดับที่สงู จนเป็ นอันตรำยต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ในทำงตรงข้ำม เมื่อระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวหรืออยู่ในภำวะถดถอย กำรลงทุนในภำคกำร
ก่ อ สร้ำ งของภำคเอกชนจะมี ป ริม ำณลดต่ ำ ลง ทำงภำครัฐ จึง ต้อ งเข้ำ มำกระตุ้น ระบบเศรษฐกิ จ ผ่ ำ นกำรลงทุ น ใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง
มูลค่ำของอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐประมำณร้อยละ 60-70 ของมูลค่ำกำร
ก่อสร้ำงรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมำณร้อยละ 30-40 เป็ นกำรลงทุนที่มำจำกภำคเอกชน ทัง้ นีเ้ นื่องจำกกำรใช้นโยบำย
กระตุน้ ภำคกำรก่อสร้ำงของภำครัฐ และคำดว่ำกำรลงทุนของภำครัฐก็ยงั คงจะเป็ นปั จจัยหลักที่จะผลักดันกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงในอนำคต ซึง่ เป็ นผลมำจำกโครงกำรลงทุนของภำครัฐที่จะเริ่มดำเนินกำรในอนำคตและโครงกำร
ต่อเนื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนโดยเฉพำะกำรลงทุนในภำคกำรคมนำคมขนส่ง และงำนพัฒนำระบบสำธำรณสุข
และกำรศึกษำที่ยงั จะคงเป็ นแรงผลักดันที่สำคัญในภำคกำรก่อสร้ำงของภำครัฐ
ลักษณะของผูป้ ระกอบกำรที่อยู่ในตลำดกำรแข่งขันเดียวกัน
1. ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลขนำดใหญ่และขนำดกลำง
เป็ น ผู้ป ระกอบกำรที่ มี ป ระสบกำรณ์ในกำรดำเนิ น งำนในสำยงำนวิศวกรรมไฟฟ้ ำและเครื่องกลมำ
ยำวนำน มีผลงำนเป็ นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ ข้ำประมูลงำนในฐำนะผูร้ บั เหมำหลัก ได้แก่ บริษัท
อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน), บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน), บริษัท จำร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็ม
อี ซี ที จำกัด, บริษัท ไทคิชำ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ็กโก้ จำกัด เป็ นต้น
2. ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมงำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและเครื่องกลขนำดเล็ก
เป็ น ผู้ป ระกอบกำรที่ มี เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นไม่ สูงมำก โดยปกติ จะไม่ ได้เข้ำร่วมประมู ล งำนในฐำนะ
ผูร้ บั เหมำหลัก แต่จะเป็ นผูร้ บั เหมำช่วงต่อจำกผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงอีกทอดหนึ่ง
3. ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีงบประมำณกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท
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4. ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมงำนก่อสร้ำงขนำดเล็ก
เป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีงบประมำณกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงน้อยกว่ำ 200 ล้ำนบำท
5. ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมงำนก่อสร้ำงครบวงจร
เป็ นผู้ ป ระกอบกำรที่ มี จ ำนวนน้ อ ยรำยที่ มี ก ำรให้ บ ริ ก ำรกำรก่ อ สร้ ำ งครบวงจร ส่ ว นใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ เช่น บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
กำลังกำรผลิต
กำลังกำรผลิต ของธุ ร กิจ ในอุต สำหกรรมวิศ วกรรมก่ อ สร้ำ ง และด้ำนวิ ศวกรรมไฟฟ้ ำและเครื่อ งกลไม่
สำมำรถที่จะคำนวณเป็ นตัวเลขได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกกำลังกำรผลิตของธุรกิจประเภทนีม้ ีปัจจัยหลำยปั จจัยที่เป็ นตัว
แปร เช่น
 จำนวนวิศ วกร ได้แ ก่ วิ ศ วกรระดับ ผู้อำนวยกำรโครงกำร (Project Director) วิศ วกรระดับ ผู้จัด กำร

โครงกำร (Project Manager) วิศวกรผูค้ วบคุมงำน (Project Engineer) และวิศวกรประจำหน่วย (Engineer)
 จำนวนผูร้ บ
ั เหมำช่วง (Sub Contractor) ที่ มีควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในงำน

ก่อสร้ำงและติดตัง้ งำนวิศวกรรมแต่ละประเภท
บริษัทฯ จะบริหำรจำนวนวิศวกรและจำนวนผูร้ บั เหมำช่วงในแต่ละโครงกำรเพื่อให้โครงกำรทัง้ หมดที่บริษัท
กำลังดำเนิน กำรอยู่ในขณะหนึ่งสำมำรถส่งมอบได้ภำยในกำหนดเวลำ โดยโครงกำรจะต้องมี คุณ ภำพตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดบิ
ก. วัตถุดบิ หลักที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้ำนวิศวกรรมก่อสร้ำงทั่วไป งำนวิศวกรรมก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ ฐำนและงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และงำนด้ำนวิศวกรรมในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและพลังงำน จะเป็ นวัตถุดิบทั่วไปที่
ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ วัสดุ ผิวพืน้ วัสดุผนังและผิวพืน้ วัสดุบวั เชิงผนัง วัสดุ
ฝ้ำ ไม้ ประตูหน้ำต่ำง สี วัสดุประกอบหลังคำ แต่จะมีวัตถุดิบบำงชนิดที่จะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของสำยงำน และ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้ำนวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล สำมำรถแบ่งตำมสำยงำน
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ระบบไฟฟ้ำ

:

สำยไฟฟ้ ำ ท่ อไฟฟ้ ำ หม้อแปลงไฟฟ้ ำ เครื่องกำเนิ ดไฟฟ้ ำ BUS
DUCT ตูจ้ ่ำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ โคมไฟ อุปกรณ์ระบบสื่อสำร อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ระบบเสียง อุปกรณ์ระบบเสำอำกำศทีวี
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อุ ป กรณ์ ร ะบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด อุ ป กรณ์ ร ะบบรัก ษำควำม
ปลอดภัย
ระบบสุขำภิบำลและดับเพลิง :

ท่อพี วีซี ท่อเหล็กอำบสังกะสี ท่อเหล็กดำ วำวล์เปิ ดปิ ดนำ้ ปั๊ มนำ้
ถังบำบัดนำ้ เสีย สุขภัณฑ์ ถังดับเพลิง ตูเ้ ก็บสำยดับเพลิง หัวจ่ำย
นำ้ ดับเพลิง ปั๊ มจ่ำยนำ้ ดับเพลิง

ระบบปรับอำกำศ

:

ท่อน ำ้ ท่อน ำ้ ยำแอร์ ท่อลมเย็น ท่อลมระบำยอำกำศ หัวจ่ำยลม
เย็นเครื่องปรับอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ หอพึ่งลมเย็น เครื่อง
ผลิตนำ้ เย็น ปั๊ มนำ้ เย็น

ข) กำรจัดหำวัตถุดิบ
บริษั ท ฯ จัด ซื ้อ วัต ถุดิ บ ทั้ งหมดจำกผู้จ ำหน่ ำ ยวัต ถุ ดิ บ ภำยในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผ ลิ ต
ภำยในประเทศ และตัวแทนจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยวัตถุดิ บที่บริษัทฯสั่งซือ้ จำกผูผ้ ลิตวัตถุดิบภำยในประเทศส่วน
ใหญ่จะเป็ นวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล และงำนด้ำนวิศวกรรมก่อสร้ำงทั่วไปเป็ นหลัก
เช่น เหล็ก ปูน สำยไฟ ท่อพี วีซี ท่อนำ้ เป็ นต้น ส่วนวัตถุดิบที่ บริษัทฯสั่งซือ้ จำกตัวแทนจำหน่ ำยภำยในประเทศ จะเป็ น
วัตถุดิบที่มีลกั ษณะพิเศษตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น วัตถุดิบที่มีควำมหรู หรำ มีรำคำแพง ตัวอย่ำงเช่น โคมไฟ หม้อ
แปลงไฟฟ้ำ สวิทช์แรงสูง เครื่องทำควำมเย็น ปั๊ มดับเพลิง ตูส้ ญ
ั ญำณเตือนไฟ
3.2

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
กำรดำเนิ น งำนของบริษั ท ฯ ในด้ำนกำรก่ อสร้ำงทั่วไปก่อให้เกิ ดผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อม ต่อชุม ชน

ใกล้เคียงสถำนที่ก่อสร้ำงบ้ำง ในด้ำนของปั ญหำเรื่องฝุ่ น เสียงและกำรสั่นสะเทือน ซึง่ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลดขนำดและ
ผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชนที่อำศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถำนที่ก่อสร้ำงให้นอ้ ยที่ สดุ เช่น
 กำรใช้ผำ้ ใบคลุมกันฝุ่ นในขณะกำลังดำเนินกำรก่อสร้ำง
 กำรท ำควำมเข้ำ ใจและสร้ำ งควำมสัม พัน ธ์ท่ี ดี ต่ อผู้ท่ี อำศัย และด ำเนิ น ชี วิต อยู่ในบริเวณที่ บ ริษั ท ฯ

ดำเนินกำรอยู่
 โครงกำรที่มีควำมเสี่ยงได้ทำประกันภัยเพื่อป้องกันควำมเสียหำยคุม้ ครองภัยทุกชนิด (All Risks)

4. โครงการที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบในปี 2564
บริษัทมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนคิดเป็ นมูลค่ำโครงกำรทั้งสิน้ 4,420.86 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำงำน
คงเหลือทัง้ สิน้ 1,996.58 ล้ำนบำท ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ชื่ อ โครงการ
โครงการก่อสร้ าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3
โครงการก่อสร้ าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 (งานปรั บปรุ งชั้น 3 บางส่วน)
โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)
โครงการก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน
โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิ จคาเฟ่ อเมซอน
โครงการก่อสร้ างอาคารเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total

ที่ ต้ งั โครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิ งเทรา
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.
อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูล ค่ าสั ญญา
370,147,971
23,364,486
570,710,280
1,950,503,382
1,058,000,000
448,112,215
4,420,838,334

มูล ค่ างานคงเหลื อ
1,323,939
16,312
1,523,955,197
25,765,257
445,319,527
1,996,380,231

2. สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ แยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
2.1 ธุรกิจอำคำรชุดพักอำศัย
ในเดื อ นสิ งหำคม 2557 บริษั ท ได้ข ยำยธุร กิ จ จำกธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ำง ไปสู่ธุร กิ จ พั ฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ โดยมี
แนวควำมคิดในเรื่องของควำมยั่งยืน และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กบั คนไทย นอกจำกนีย้ งั มุ่งหวังที่จะเพิ่มผลกำไรให้กบั
บริษัท เพรำะธุรกิจอสังหำริมทรัพย์นนั้ สร้ำงผลกำไรที่ดีกว่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจก่อสร้ำง และเพื่อเป็ นกำรรับรู ร้ ำยได้ท่ีรวดเร็ว
ขึน้ อีกทั้งยังเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจในระยะเริ่มต้นของธุรกิจพัฒ นำอสังหำริมทรัพย์ บริษัทจึงได้ทำกำรเข้ำซือ้
กิจกำรจำกผู้ประกอบกำรเดิมที่ มีควำมชำนำญในพื ้นที่ นั้นๆ รวมทั้งโครงกำรที่ เข้ำซือ้ สำมำรถเริ่มรับรู ร้ ำยได้บ ำงส่วน
ประมำณไตรมำสที่ 2 ปี 2558 โดยโครงกำรที่ทำงบริษัทได้เข้ำซือ้ ได้แก่

โครงกำร นอร์ท บีช รีสอร์ท ปัจจุบนั ได้จดทะเบียนอำคำรชุดโดยใช้ช่ือว่ำ นอร์ท บีช และใช้ช่ือสำหรับงำนขำย ว่ำ
ซี”ซด์ บำงแสน เป็ น อำคำรพักอำศัย 6 ชัน้ จำนวน 2 อำคำร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2560 มีพืน้ ที่ขำย 200 ยูนิต ภำยใต้
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้แก่ลูกค้ำตัง้ แต่กลำงเดือนมกรำคม 2561 โดยมียอด
โอนกรรมสิทธิแ์ ล้วทัง้ หมด 17 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่ำ 46,978,611 บำท

โครงกำร นอร์ท แลนด์ คอนโดมิเนียม ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อโครงกำรเป็ น ปำล์มมิโอ ซึง่ เป็ น อำคำรชุดพั กอำศัย 8
ชัน้ จำนวน 3 อำคำร เริ่มก่อสร้ำงแล้ว เมื่อต้นปี 2558 ภำยใต้บริษัท สัจจำบำงแสน คอนโดมิเนียมจำกัด ที่ดินส่วนที่เหลือ
รอกำรพัฒนำหรือเพื่อกำรขำยต่อไป
นอกจำกนี ้บ ริษั ท ยังได้มี ก ำรพั ฒ นำโครงกำรอสังหำริม ทรัพ ย์ภ ำยใต้ช่ื อบริษั ท อีเอ็ม ซี จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
ประกอบด้วย
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

โครงกำร URBITIA เป็ นโครงกำรคอนโดมิเนียม (Low Rise) 8 ชัน้ จำนวน 130 ยูนิต ในซอยสุขุมวิท 36 ซึง่ ห่ำง
จำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ทองหล่อเพียง 230 เมตร ขนำด เริ่มต้นตัง้ แต่ 28 – 97 ตำรำง-เมตร เปิ ดให้จองสิทธิก์ ำรซือ้ ในต้น
ปี 2559 ปั จจุบนั โครงกำรสร้ำงเสร็จพร้อมเข้ำอยู่ ซึง่ โครงกำรทำกำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ ตัง้ แต่เดือน มิถนุ ำยน 2561
เป็ นต้นมำ สำหรับโครงกำรนี ้ ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งหมด 90 ยูนิต คิดเป็ นพืน้ ที่ 3,614.44 ตำรำงเมตร หรือ 68.12%
ของพืน้ ที่ขำยทัง้ หมด นอกจำกนีด้ ว้ ยศักยภำพของสถำนที่ ตงั้ โครงกำรที่อยู่ใกล้ BTS ทองหล่อ และด้วยรำคำที่น่ำดึงดูดใจ
ทำให้ลกู ค้ำให้กำรตอบรับที่ดีกบั โครงกำรนี ้ และคำดว่ำจะสำมำรถปิ ดกำรขำยทัง้ โครงกำรได้ภำยในปี 2564
นอกจำกโครงกำรที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ทำงบริษัทมีแผนจะพัฒนำโครงกำรที่พกั อำศัยเพิ่มขึน้ ในปี 2563 บนที่ดิน
ในทำเลบริเวณใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต รวมทัง้ ในต่ำงจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลำง
ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นทำเลใหม่ท่ีมีศกั ยภำพและมีควำมต้องกำรบ้ำนพักอำศัยสูง เพื่อเป็ นกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์อย่ำงเต็มตัว ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรก่อสร้ำงมำกว่ำ 38 ปี ทำให้บริษัทมี
ควำมพร้อมเป็ นอย่ำงมำกที่จะดำเนินธุรกิจและผันตัวเองไปเป็ นนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2.2 ธุรกิจจัดสรรบ้ำนและที่ดนิ
ในเดือนมีนำคม 2558 เพื่อเป็ นกำรรับรู ร้ ำยได้ท่ีรวดเร็วขึน้ และลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจในระยะเริ่มต้น บริษัทจึง
ได้ทำกำรเข้ำซือ้ กิจกำรจำกผูป้ ระกอบกำรเดิมที่มีควำมชำนำญในพืน้ ที่นนั้ ๆ และบริษัทสำมำรถทยอยรับรู ร้ ำยได้บำงส่วน
ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 2 ปี 2558 โดยบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ประเภทโครงกำรบ้ำนพักอำศัยในลักษณะแนวรำบ
ในรู ปแบบของทำวน์โฮม พร้อมกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในโครงกำร ซึ่งเป็ นโครงกำรที่ตงั้ อยู่บนที่ดินแถบจังหวัด
ชลบุรี โดยโครงกำรที่ทำงบริษัทได้เข้ำซือ้ ได้แก่

โครงกำร สยำมไอยรำ รีสอร์ต เป็ น ทำวน์โฮม (Townhome) 3 ชั้น และ 2 ชั้น จำนวนทั้งสิน้ 251 ยูนิ ต ภำยใต้
บริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด สำหรับโครงกำรนี ้ จนถึงสิน้ ปี 2563 ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งหมด 180 ยู
นิต หรือคิดเป็ น 71.71% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด เป็ นอีกหนึ่งโครงกำรที่ได้รบั กำรตอบรับจำกกลุ่มลูกค้ำผูอ้ ยู่อำศัยเป็ น
อย่ำงดี
2.3 ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยสู
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษัท ได้มี กำรพัฒ นำโครงกำรอสังหำริม ทรัพ ย์ป ระเภทมิ กซ์ยูส ประกอบด้วยคอมมูนิ ตี ้ มอลล์ และอำคำร
พำณิชย์ ภำยใต้ช่ือบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ซึง่ ประกอบไปด้วย

โครงกำร แลนด์มำร์ค มหำชัย : เป็ นโครงกำรพัฒนำคอมมูนิตี ้ มอลล์ และอำคำรพำณิ ชย์ บริเวณบ้ ำนพักนิคม
รถไฟมหำชัย ในเส้น ทำงวงเวี ยนใหญ่ – มหำชัย ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รบั สิทธิกำรเช่ำที่ ดินในโครงกำร
พัฒนำที่ดิน เป็ นระยะเวลำ 34 ปี โดยแบ่งเป็ นสัญญำก่อสร้ำง 4 ปี และสัญญำจัดหำผลประโยชน์ในที่ดิน 30 ปี โดยได้
ลงนำมในสัญญำ และมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกรำคม 2558 ที่ผ่ำนมำซึง่ บริษัทมีแผนพัฒนำเป็ นโครงกำรคอมมูนิตี ้ มอลล์
ภำยใต้โครงกำร แลนด์มำร์ค มหำชัย ประกอบด้วย
อำคำรพลำซ่ำ ขนำดพืน้ ที่ขำย 5,925 ตร.ม และ อำคำรพำณิชย์ จำนวน 101 ยูนิต ขนำดพืน้ ที่ 25,477.25 ตร.ม โดยเริ่ม
ขำยในไตรมำส 2 ของปี 2558 ปั จจุบันโครงกำรสร้ำงเสร็จ และทยอยดำเนินกำรส่งมอบและจดสิทธิกำรเช่ำให้กับลูกค้ำ
แล้ว
ในเดือนตุลำคม 2559 บริษัทได้ทำกำรเข้ำซือ้ กิจกำรจำกบริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด เนื่องด้วยทำเลที่ตงั้ ของ
โครงกำรที่ตงั้ อยู่บนถนนเจริญกรุ ง ติดกับ วัดมังกรกมลำวำส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ และอยู่ห่ำงจำกรถไฟใต้ดิน สถำนีวดั มังกร
เพียง 110 เมตร อีกทัง้ โครงกำรอยู่ใกล้ย่ำนเศรษฐกิจ คือ ย่ำนเยำวรำช และยังเป็ นโครงกำรที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ทำให้สำมำรถรับรูร้ ำยได้ได้ทนั ที โดยโครงกำรที่ทำงบริษัทได้เข้ำซือ้ ได้แก่

โครงกำร สเตชั่น วัน เป็ นพืน้ ที่ เพื่อกำรพำณิชย์ ชัน้ 1-3 มีพืน้ ที่ขำย 1,168.07 ตร.ม. และ พืน้ ที่เพื่อกำรพักอำศัย
ชัน้ 4-7 จำนวน 56 ยูนิต มี พืน้ ที่ขำย 1,910.22 ตร.ม. ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรขำยพืน้ ที่ เช่ำ สำหรับส่วนของพืน้ ที่เพื่ อกำร
พำณิ ชย์ ได้ขำยพืน้ ที่เซ้ง/เช่ำ รวมกันแล้ว 626.36 ตร.ม.หรือคิดเป็ น 53.42% ของพืน้ ที่รำ้ นค้ำทั้งหมด โดยมีรำ้ นค้ำได้แก่
Starbucks, 7-Eleven, Super Rich, Bodytune และมี Office ส ำนัก งำน สำหรับ ในส่ วนของพื ้น ที่ เพื่ อกำรพักอำศัย มี
ลูกค้ำที่เช่ำพืน้ ที่พกั อำศัยชัน้ 7 แล้ว นอกจำกนีห้ ลังจำกที่สถำนีวดั มังกรได้เปิ ดให้บริกำรในเดือนกรกฎำคม ปี 2562 ทำให้
โครงกำรได้รับ ควำมสนใจจำกทั้งกลุ่ม ลูก ค้ำผู้อยู่อำศัยและกลุ่ม นักลงทุน ต่ำงๆ เป็ น อย่ำงมำก คำดว่ำในปี 2563 จะ
สำมำรถปิ ดกำรขำยจำกกลุม่ ลูกค้ำผูม้ ่งุ หวังที่อยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกับบริษัทได้ตำมเป้ำหมำยกำรขำยที่คำดกำรณ์ไว้
การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน
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กลยุทธ์กำรตลำดและกำรแข่งขัน
ตลำดอสังหำริม ทรัพ ย์ในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยผูป้ ระกอบกำรพัฒ นำอสังหำริมทรัพย์จำนวนมำกและ
หลำกหลำยขนำด ประกอบกับ พฤติ ก รรมและกระบวนกำรตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริโภคในปั จ จุบัน ที่ ใช้เหตุผ ลมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจ เช่น รำคำที่อยู่ในควำมสำมำรถชำระได้ ทำเลที่ตั้งตรงควำมต้องกำร คุณ ภำพและมำตรฐำนของ
บ้ำน อำคำรที่พกั อำศัย รู ปแบบโครงกำรและแบบบ้ำน และกำรจัดฟั งชั่นใช้สอยภำยในบ้ำนหรือภำยในห้อง ภำยในอำคำร
ที่ตอบสนองควำมต้องกำร รวมทัง้ ชื่อเสียงของผูป้ ระกอบกำร เป็ นต้น ทำให้ผปู้ ระกอบกำรต่ำงๆ มีกำรแข่งขันกันทัง้ ในด้ำน
กำรออกแบบ คุณภำพของสินค้ำและบริกำร สภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร รวมทัง้ กำรแข่งขัน
กันในด้ำนรำคำในบำงกลุ่มสินค้ำ ซึ่งถือได้ว่ำบริษัทฯ มีค่แู ข่งหลำยรำยทั้งที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
และยังมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยอื่นๆ อีกมำก ซึ่งกำรเป็ นคู่แข่งจะขึน้ อยู่
กับ ลัก ษณะสิ น ค้ำ รู ป แบบและคุ ณ ภำพสิ น ค้ำ ท ำเลที่ ตั้ ง ของโครงกำร และรำคำสิ น ค้ำ บริษั ท ฯ มี ศัก ยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ โดยกำหนดกลยุทธ์ในกำรแข่งขันของบริษัทฯไว้ดงั นี ้
กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ
 บริษัทให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรเลือกทำเลที่ตงั้ โครงกำรที่มีศกั ยภำพ โดยพิจำรณำเลือกทำเลตำมแนวโน้ม
กำรขยำยตัวของชุมชน และแผนกำรขยำยเครือข่ำยคมนำคมในอนำคตของภำครัฐ เน้นคุณภำพของกำรวำงผัง
รูปลักษณ์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก เน้นกำรออกแบบที่ทนั สมัย มีพืน้ ที่สีเขียว และกำรออกแบบอำคำรให้
มีกำรเปิ ดรับลมธรรมชำติและมีอำกำศหมุนเวียนภำยในอำคำร ช่องแสงธรรมชำติ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย
สำหรับครอบครัว ควบคู่กบั กำรประหยัดพลังงำน ควำมมั่นคงแข็งแรงคงทนในระยะยำว และไม่มีพื ้ นที่ สูญ
เปล่ำ ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสังคมคุณภำพภำยในโครงกำร ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชนในโครงกำร
 ผลิ ตสิน ค้ำให้ครอบคลุม ที่ อยู่อำศัยหลำยประเภท เช่น บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม อำคำร
พำณิ ชย์และคอนโดมิเนียม ในหลำกหลำยทำเลทั่วกรุ งเทพฯ และในจังหวัดใกล้เคียงที่มี แนวโน้มกำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เป็ นทำเลใหม่ท่ี มีศักยภำพและมี ควำมต้องกำรที่ พักอำศัยสูง เพื่ อเป็ นกำรสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของตลำดและเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน
กลยุทธ์ด้านราคาสินค้า (Price)
 พัฒ นำกลยุทธ์ด้ำนรำคำ โดยนำหลักกำรเงิน เข้ำมำผสมผสำนกับ กำรตลำด ในกำรตั้งรำคำสินค้ำ เพื่ อให้
สำมำรถแข่งกับคู่แข่งในละแวกใกล้เคียง เพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ และควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ และเพื่ อให้เกิดกำร Trade-off ระหว่ำงจำนวนยูนิตที่ ขำยได้และกำไรขั้นต้น ที่ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั ฯ
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 จัดกิจกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดที่เหมำะสมในแต่ละโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ กำรตัดสินใจซือ้
ของลูกค้ำ เช่น กำรใช้ Aggressive Pricing Strategy สำหรับบำงยูนิต/โครงกำร เป็ นต้น
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ
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 พัฒ นำนวัตกรรมในกำรผลิ ตสิ นค้ำอย่ ำงต่ อเนื่ อง เช่ น เลื อกวิ ธีกำรก่ อสร้ำงที่ มี ประสิ ทธิ ภำพ ได้คุณ ภำพตำม
มำตรฐำนสำกล เลือกใช้วสั ดุคณ
ุ ภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำกำรออกแบบบ้ำนและอำคำรที่พกั อำศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์หรือวิถีชีวิตของคนรุ ่นใหม่ โดยสอดรับกับกำรอนุรกั ษ์พลังงำนและกำรอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม พัฒนำระบบตรวจ
รับงำนที่มีประสิทธิภำพ และพัฒนำกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดีเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำโครงกำร
 พัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบกำรบริกำรลูกค้ำ เพื่ ออำนวยควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำทั้งก่อนกำรขำยและ
หลังกำรขำย เช่น พัฒนำระบบกำรจองแบบออนไลน์ภำยในสำนักงำนขำยเพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถดูผงั ยูนิต และ
ตัดยูนิต กำรจองแบบออนไลน์ ส่งข้อมูลตรงเข้ำระบบที่ สำนักงำนใหญ่ ของบริษัท ท ำให้บ ริกำรชัดเจนและ
รวดเร็วขึน้ พัฒนำเพิ่มช่องทำงกำรชำระเงินที่หลำกหลำย เช่น กำรชำระโดยใช้บตั รที่มีบ ำร์โค้ด, กำรชำระเงิน
โดยวิธีตดั บัญชีหรือบัตรเครดิต เป็ นต้น
กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 พัฒนำโครงกำรและก่อสร้ำงที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกำหนด พร้อมส่งมอบให้แก่ลกู ค้ำตรงเวลำ
 นำระบบมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 เข้ำมำช่วยเป็ น เครื่องมื อ ในกำรบริหำรงำนสำหรับ โครงกำรบ้ำน
จัดสรร และโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย เพื่ อสร้ำงมำตรฐำนสิน ค้ำและกำรบริกำร ตลอดจนกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรทำงำนและควบคุมคุณภำพงำนของผูร้ บั เหมำ ผูร้ บั จ้ำง ที่ปรึกษำ และซัพพลำยเออร์ต่ำงๆ โดยจัด
ให้มีทีมงำนตรวจสอบคุณภำพทุกขัน้ ตอนของกำรก่อสร้ำงและติดสติ๊กเกอร์ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ (QC
Sticker) เพื่อตรวจสอบก่อนกำรส่งมอบบ้ำนและห้องชุดพักอำศัยให้กบั ลูกค้ำ พร้อมออกใบรับประกันคุณภำพ
ให้กบั ลูกค้ำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำและบริกำรหลังกำรขำย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทเป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่มีกำลังซือ้ แตกต่ำงกัน ดังนี ้
(1) โครงกำรบ้ำนพักอำศัยและอำคำรชุดพักอำศัย
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยได้แก่ พนักงำนบริษัท ผูบ้ ริหำรระดับสูง เจ้ำของกิจกำร บุคคลที่มีรำยได้ปำนกลำง
แบ่งออกเป็ น
 กลุม่ ลูกค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำงระดับล่ำง ตัง้ แต่ 20,000 – 50,000 บำทต่อเดือน
 กลุม่ ลูกค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำง
ตัง้ แต่ 50,000 – 120,000 บำทต่อเดือน
 กลุม่ ลูกค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำงระดับบน ตัง้ แต่ 120,000 บำทต่อเดือนขึน้ ไป
(2) โครงกำรมิกซ์ยสู ประกอบด้วยคอมมูนิตมี ้ อลล์ และอำคำรพำณิชย์
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้แก่เจ้ำของกิจกำร นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ตอ้ งกำรหำพืน้ ที่ขำยสินค้ำและบริกำรเพื่ อ
ขยำยสำขำไปยังทำเลกำรค้ำแหล่งใหม่ใจกลำงย่ำนธุรกิจ เช่น ใจกลำงเมืองมหำชัย , ย่ำนเยำวรำช เป็ นต้น
การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่าย
กลุม่ บริษัทมีชอ่ งทำงหลักในกำรจัดจำหน่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
บริษัทใช้ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนสำนักงำนขำยที่ตั้งอยู่ในแต่ละโครงกำรนั้นๆ และกำรขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และผ่ำนนำยหน้ำhttp://www.emc.com/ (Agent) โดยกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกลุ่ม
20

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษัทและควำมคืบหน้ำของโครงกำรผ่ำนสื่อที่หลำกหลำยช่องทำงทั้งผ่ำนสื่อ Online และ Offline เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึง
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยมำกที่สดุ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ำยโฆษณำ อีเมล์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อื่นๆ เป็ นต้น
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กำรระบำดของ Covid - 19 ที่จะเกิดกำรระบำดสูงสุดในช่วงเดือนมีนำคม และจะค่อยๆลดลงในเดือนพฤษภำคม
และธันวำคม 2563 ผลกระทบของกำรระบำดของ coronavirus อำจแพร่กระจำยไปยังเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลต่อภำคกำร
ท่องเที่ยวทั่วโลกเพรำะ 1 ใน 5 ของเงินที่หมุนเวียนในระบบกำรท่องเที่ยวมำจำกประเทศจีน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
ได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คำดว่ำ GDP จะลดลงประมำณ 0.4% จำกกำรที่นกั ท่องเที่ยวลดลง
4-5 % และคำดว่ำกำรส่งออกของไทยจะลดลง 0.8%
ควำมล่ำช้ำของงบประมำณในกำรลงทุน เกิดกำรชะลอตัวลงของกำรลงทุน ก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณะของ
ภำครัฐ ส่งผลให้มลู ค่ำกำรลงทุนหำยไป 1.5 แสนล้ำนบำท ฉุดให้ GDP ลดลงประมำณ 0.9 %
จำกแผนกำรลงทุน ของรัฐบำลที่ ส่งเสริม กำรลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่ อเชื่ อมต่อหัวเมื องสำคัญ ต่ำงๆ ของ
ประเทศ เช่น รถไฟควำมเร็วสูง รถไฟรำงคู่ ทำงด่วนพิเศษเชื่อมกรุ งเทพมหำนครและหัวเมืองต่ำงๆ และที่น่ำจับตำมองในปี
นี ้ คือ กำรผลักดัน โครงกำรปรับ ปรุ งสนำมบิน อู่ตะเภำให้เป็ น สนำมบิน นำนำชำติ แห่งที่ 3 และเป็ น ท่ำอำกำศยำนเชิง
พำณิชย์และอุตสำหกรรมกำรบิน รองรับกำรขนส่งทุกรู ปแบบ, โครงกำรขยำยท่ำเรือมำบตำพุดและท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อ
ตอบรับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) อันได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และ ระยอง
และมีกำรลงทุนโครงกำรรถไฟเชื่อม 3 สนำมบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และ อูต่ ะเภำ เข้ำด้วยกัน เกิดเป็ น HUB กำรลงทุน
ภำคกำรท่องเที่ ยวและอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ในหัวเมื องตะวันออก ซึ่งเป็ นกำรกระตุ้นกำรจ้ำงงำนและกำรลงทุนของ
เอกชน ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ตลำดอสังหำริมทรัพย์ มีกำรกระจำยตัวไปสู่ภูมิภำคนีแ้ ละส่งผลให้เกิด
กำรเติบโตของอุปสงค์-อุปทำน ที่อยู่อำศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง นอกจำกนีห้ ลังจำกมีพระรำชบัญญัติ
ภำษีท่ีดนิ และสิ่งปลูกสร้ำงที่ปัจจุบนั ผ่ำน มติ ครม.แล้วนัน้ อำจส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงตลำดอสังหำริมทรัพย์ทำให้ท่ีดิน
มีกำรซือ้ ขำยเปลี่ยนมือ เพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในอนำคตมำกขึน้ และทำให้ผูป้ ระกอบกำรที่มีท่ีดินสะสมใน
มือเร่งพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยใหม่
ซึ่งแผนยุทธศำสตร์อสังหำริมทรัพย์ของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญ กับแผนกำรลงทุนและ
พัฒ นำระบบขนส่งมวลชนของรัฐบำลเป็ นหลัก นอกจำกเป็ นกำรกระจำยควำมเจริญ ของเมืองแล้ว เป็ นกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนทำให้หวั เมืองสำคัญต่ำงๆ ของประเทศมีกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเป็ นโอกำสทำงกำรลงทุน โดยเลือกกำรลงทุนใน
จังหวัดชลบุรี ที่เป็ นจังหวัดที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทัง้ ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร และธุรกิจภำคอุตสำหกรรม
โดยบริษัทฯ มีโครงกำรคอนโดมิเนียม ซีไซด์ บำงแสน ตัง้ อยู่รมิ หำดบำงแสน, โครงกำรคอนโดมิเนียม ปำล์มมิโอ ตัง้ อยู่ใกล้
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และโครงกำรหมู่บำ้ นจัดสรร สยำมไอยำรำ รีสอร์ต ตัง้ อยู่ใน อำเภอบ้ำนบึง เพื่อให้สอดคล้องกำร
ขยำยตัวของที่อยู่อำศัยตำมแผนกำรลงทุนของรัฐบำล
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ในปี นี ้ บริษัทฯ ยังคงให้ควำมสำคัญกับแผนยุทธศำสตร์เดิมและพร้อมที่จะพัฒนำที่ดินที่มีอยู่และลงทุนพัฒนำ
โครงกำรใหม่ๆ ตำมแนวที่ดินที่ติดกับรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยต่ำงๆ โดยเฉพำะที่ดินตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง สำยสีเขียว
สำยสีชมพู และสำยสีนำ้ เงิน ที่เชื่อมชุมชนเมืองไปสู่พืน้ ที่ชำนเมือง ที่ส่วนใหญ่เป็ นบริเวณที่อยู่อำศัย (Residential area)
อย่ำงเช่น ลำดพร้ำว ลำดกระบัง ลำลูกกำ รำมอินทรำ และบำงแค ตำมลำดับ เพื่อพัฒ นำโครงกำรให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชนนัน้ ๆ ไม่วำ่ จะเป็ น คอนโดมิเนียม ทำวน์เฮำส์ หรือ บ้ำนแฝด เป็ นต้น
โดยในไตรมำสแรก ของปี 2562 นี ้ บริษัทฯ ได้ขบั เคลื่อนธุรกิจโดยร่วมมือกับ บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จำกัด ภำยใต้
ชื่อ บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่รำยวัน และ อีเอ็มซี จำกัด เพื่อร่วมมือกัน พัฒนำและบริหำรโครงกำร “บ้ำนคนไทยประชำ
รัฐ เชียงใหม่” ที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล สำหรับประชำชนที่ได้รบั สิทธิในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ, ประชำชนที่มีรำยได้ไม่
เกิน 35,000 บำท ต่อเดือน, และประชำชนทั่วไป ได้มีท่ีอยู่อำศัยเป็ นของตนเองบนที่รำชพัสดุ กับกรมธนำรักษ์เชียงใหม่ โดย
โครงกำรฯ ตัง้ อยู่ใน ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนพืน้ ที่ 15 ไร่ ซึง่ มีอำคำรทั้งหมด 7 อำคำร
จำนวน 1,170 ยูนิต และอำคำรพำณิชย์จำนวน 10 คูหำ เริ่มเปิ ดจองโครงกำรฯ ในวันที่ 9 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ และ
ได้รบั กำรตอบรับอย่ำงท่วมท้น ซึง่ คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จและส่งมอบ ได้ประมำณปี 2564 นี ้
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กำรจัดหำที่ดนิ และกำรเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำร
ในกำรคัดเลือกทำเลที่ ดินสำหรับพัฒ นำโครงกำร ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจเป็ นหน่วยงำนหลักในกำรสรรหำที่ ดิน กำร
สำรวจ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรมองหำที่ดินที่เหมำะสมในกำรพัฒนำ ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจจะเป็ นผูว้ ิเครำะห์และศึกษำควำม
เป็ นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำรผ่ำนกำรทำงำนร่วมกันกับฝ่ ำยอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ ำยออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ฝ่ ำยพัฒนำ
โครงกำร ฝ่ ำยกฎหมำย ฝ่ ำยกำรเงิน และฝ่ ำยกำรตลำด เพื่อวิเครำะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมกับ
ท ำเลที่ ตั้งนั้น ๆ เช่น คอนโดมิ เนี ยม บ้ำนเดี่ ยว ทำวน์เฮำส์ หรืออำคำรพำณิ ชย์ โดย จะพิ จำรณำควำมเป็ น ไปได้ท ำง
กฎหมำย เช่น กำรกำหนดควำมสูงของอำคำร ระยะห่ำงของโครงกำรจำกถนน (Set back) เป็ นต้น ส่วนฝ่ ำยออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์จะพิจำรณำลักษณะที่ดิน ณ ทำเลที่กำหนด ให้มีกำรจัดวำงผังโครงกำรที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงควำม
เป็ นไปได้ทำงกฎหมำย และฝ่ ำยพัฒ นำโครงกำรจะพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร กำรประมำณกำร
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงจำกผัง โครงกำรที่ กำหนด นอกจำกนีฝ้ ่ ำยพัฒนำธุรกิจจำเป็ นต้องประมำณกำรยอดขำยโดยใช้ขอ้ มูล
กำรตลำดจำกฝ่ ำยขำยและฝ่ ำยกำรตลำด หรือกำรสำรวจตลำดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มควำมแม่นยำในกำรคำดกำรณ์และกำหนด
รำคำขำยให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปั จจุบนั
 กำรจัดซือ้ วัสดุก่อสร้ำง
บริษัทฯ จัดซือ้ วัตถุดิบทั้งหมดจำกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบภำยในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยผูผ้ ลิตภำยในประเทศ
และตัวแทนจำหน่ ำยภำยในประเทศ โดยวัตถุดิบ ที่ บ ริษั ทฯสั่งซือ้ จำกผู้ผลิตวัตถุดิบ ภำยในประเทศส่วนใหญ่ จะเป็ น
วัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล และงำนด้ำนวิศวกรรมก่อสร้ำงทั่วไปเป็ นหลัก เช่น เหล็ก
ปูน สำยไฟ ท่อพี วีซี ท่อนำ้ เป็ นต้น ส่วนวัตถุดิบที่บริษัทฯสั่งซือ้ จำกตัวแทนจำหน่ำยภำยนอกประเทศ จะเป็ นวัตถุดิบที่ มี
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ลักษณะพิเศษตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น วัตถุดิบที่มีควำมหรู หรำ มีรำคำแพง ตัวอย่ำงเช่น โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ำ
สวิทช์แรงสูง เครื่องทำควำมเย็น ปั๊ มดับเพลิง ตูส้ ญ
ั ญำณเตือนไฟ
กำรควบคุมคุณภำพ บริษัทมีหลักเกณฑ์คดั เลือกผูผ้ ลิตและผูค้ ำ้ รำยใหญ่ โดยมีกำรเปรียบเทียบประเมินกำลัง
ผลิต และศักยภำพในกำรจัดหำวัตถุดิบในรำคำที่เหมำะสม ตลอดจนกำรจัดส่งได้ตรงตำมกำหนดเวลำของผูค้ ำ้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำผูค้ ำ้ จะสำมำรถจัดหำวัสดุได้ตรงตำมมำตรฐำน ตำมปริมำณที่กำหนด และสำมำรถส่งมอบภำยในระยะเวลำที่
กำหนด โดยจะทำกำรประเมินผลงำนของผูค้ ำ้ แต่ละรำยเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผูค้ ำ้ รำยนั้น
ยังคงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนที่บริษัทกำหนดไว้
 กำรจัดหำผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
กำรจัดหำผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงที่ สำมำรถส่งมอบงำนที่ มีคุณ ภำพดีและส่งมอบงำนตรงตำมกำหนดเวลำถือเป็ น
ปั จจัยสำคัญในกำรประกอบธุรกิจ ดังนัน้ กำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำ บริษัทจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของผูร้ บั เหมำในกำร
ก่อสร้ำงทั้งคุณ ภำพของงำน ระยะเวลำในกำรก่ อสร้ำง กำรส่ งมอบงำนตรงตำมกำหนดเวลำ โดยพิ จำรณำอยู่ภำยใต้
งบประมำณและมำตรฐำนที่ บริษัทกำหนด สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮำส์ เนื่องจำกโครงกำรส่วน
ใหญ่ อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี บริษัทจึงใช้ผรู้ บั เหมำในพืน้ ที่ซง่ึ มีตน้ ทุนที่ต่ำกว่ำผูร้ บั เหมำในเขตกรุ งเทพฯ เนื่องจำกไม่มีค่ำ
เดินทำงและค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ เป็ นต้น ทั้งนี บ้ ริษัทจัดหำผูร้ บั เหมำรำยย่อยหลำยรำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรก่อสร้ำงให้ตอบสนองต่อสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที
สำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมนั้น บริษัทจะพิจำรณำกำลังกำรผลิตของสำยงำนก่อสร้ำงของบริษัทก่อนว่ำมีเวลำที่จะไป
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเองหรือไม่ หำกมีงำนจ้ำงก่อสร้ำงจำกลูกค้ำล้นมื อแล้ว บริษัทจึงจะทำกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำภำยนอก
โดยจะว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำเพียงรำยเดียวและทำสัญญำกำรก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ จะสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้
เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีระบบในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนด และมีระบบ
กำรควบคุมคุณภำพอย่ำงเข้มงวดตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริษัท ฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนิ น กำรวำงแผนงำนในกำรจัด ให้มี ระบบสำธำรณู ป โภคของโครงกำรให้ถูก ต้องตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรที่ดิน รวมทั้งกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภำยในโครงกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำหรับโครงกำรที่ ไม่กำหนดให้ตอ้ งจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี บ้ ริษัทฯ ให้ควำมสำคัญ และ
คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงเป็ นสำคัญ
3. โครงการทีย่ ังไม่ได้ ส่งมอบ ปี 2564
บริษทั มีมลู ค่ำงำนที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบในแต่ละโครงกำรดังนี ้
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โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
โครงการ

ทาเล

โครงการบ ้านพักอาศัย
ถ.หนองบอนแดง อ.บ ้านบึง
จ.ชลบุรี
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ถ.บางแสนล่าง หาดวอนนภา
Nort Beach
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ซ.วัดอูต่ ะเภา ถ.พิบลู ย์ประชารักษ์
Palmio
ต.หนองไมแ้ ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

สยามไอยรา

Urbitia

ประเภท

ทาวน์โฮม
อาคารชุด
พักอาศัย
อาคารชุด
พักอาศัย
อาคารชุด
พักอาศัย

โครงการประเภทมิกซ์ยูส
ถ.นิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมือง อาคาพาณิชย์
แลนด์มาร์ค มหาชัย
จ.สมุทรสาคร
คอมมูนติ มี้ อลล์
ถ.เจริญกรุง เขตป้ อมปราบ
พลาซ่า
สเตชัน่ วัน
แขวงป้ อมปราบศัตรูพ ้าย กทม.
ทีพ่ กั อาศัย

เริม่
โครงการ

พืน้ ทีข่ าย
(ตร.ม.)

ความ
คืบหน้า
โครงการ

พืน้ ทีข่ ายและมูลค่า
ทัง้ หมด
ยูนติ
มูลค่า(บาท)

ยูนติ

มูลค่า(บาท)

คงเหลือ
ขายแล ้ว
ยูนติ
มูลค่า(บาท)
ยูนติ

โอนแล ้ว

รอขาย
มูลค่า(บาท)

Mar-58 5801.20 ตร.วา

1

251

406,548,888

233

370,086,388

11

16,722,500

7

19,740,000

Aug-57

8,030.94

1

200

512,229,185

17

46,978,611

9

26,041,314

174

439,209,260

Aug-57

7,476.00

0.39

231

257,761,900

0

9

8,401,900

222

249,360,000

Feb-59

5,303.95

1

130

903,645,759

103

16

121,727,000

11

85,612,540

101
6338
61
56

338,917,385
321,988,442
111,440,522
160,014,137

Nov-57
Oct-59

25,477.25
6,338.00
1,074.40
1,944.46

1
1

0
696,306,219
3

25,990,000

0

1
0

5,220,000
0

0
0

0
0

98 312,927,385.00
321,988,442.00
60 106,220,522
56 160,014,137

หมำยเหตุ : ** มูลค่ำทัง้ หมดของโครงกำรแลนด์มำร์คมหำชัย คิดคำนวณจำกค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำรวม 30 ปี แล้ว
คิดกลับ มำเป็ น มูลค่ำ ณ ปั จจุบัน แยกเป็ นส่วนของ คอมมูนิ ตีม้ อลล์ ทั้งสิน้ 321,988,442-บำท และอำคำรพำณิ ชย์
จำนวน 338,917,385.- บำท กำรขำยพืน้ ที่ในส่วนของคอมมูนิตีม้ อลล์ บริษัทจะทำสัญญำกับลูกค้ำ โดยมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ตัง้ แต่ 1 - 3 ปี ต่อสัญญำครัง้ ละ 3 ปี ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงในแต่ละรำย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสำคัญ
ดังนัน้ พืน้ ที่ท่ีสง่ มอบให้รำ้ นค้ำแล้ว จำนวน 2,437 ตร.ม
*** มูลค่ำทัง้ หมดของโครงกำรสเตชั่น วัน คิดคำนวณจำกค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำรวม 30 ปี แล้วคิดกลับมำเป็ นมูลค่ำ
ณ ปั จจุบนั แยกเป็ นส่วนของพลำซ่ำ ทั้งสิน้ 111,440,522 บำท และ ส่วนที่พกั อำศัย จำนวน 160,014,137 บำท กำรขำย
พืน้ ที่ในส่วนของคอมมูนิตีม้ อลล์ บริษัทจะทำสัญญำกับลูกค้ำ โดยมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำตัง้ แต่ 1 - 3 ปี ต่อสัญญำครัง้ ละ 3 ปี
ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงในแต่ละรำย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสำคัญ ดังนั้นพืน้ ที่ท่ีส่งมอบให้รำ้ นค้ำแล้ว
และปล่อยเช่ำแล้ว สำหรับส่วนของพืน้ ที่เพื่อกำรพำณิชย์ ได้ขำยพืน้ ที่เซ้ง/เช่ำ รวมกันแล้ว 626.36 ตร.ม. โดยมีรำ้ นค้ำได้แก่
Starbucks, 7-Eleven, Super Rich, Bodytune และมี Office สำนักงำนสินค้ำ Online ซึ่งพืน้ ที่ชั้นที่ 1 ได้ปล่อยเช่ำเต็ม
พืน้ ที่แล้วและสำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว มีมูลค่ำรวมทั้งสิน้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่บริษัททำกับลูกค้ำ คิดเป็ นจำนวนเงิน
ณ ปั จจุบนั โดยประมำณ 5,220,000- บำท
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โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โครงสร้ างการถือหุ้น
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
(ทุนจดทะเบียน 12,650,632,144 บำท)
(ทุนชำระแล้ว 8,433,754,763 บำท)

51%

48%

บริ ษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จำกัด

บริ ษทั ซันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด

กิจกำรร่ วมค้ำ บริ ษทั เชียงใหม่รำยวัน และ บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
50.998%
100%

บริ ษทั ริ ชแมน พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด

๔๔%
๔%

บริ ษทั สัจจำ คอนโดมีเนี ยม
%

บริ ษทั นอร์ท พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด

จำกัด

บริ ษทั อิมพีเรี ยลแลนด์ จำกัด

บริ ษทั สยำมบำงกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ สถานที่ตั้ง การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย
(1) ชื่อบริษัท
:
บริษทั นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี สม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
หมำยเลขติดต่อ
:
02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
4,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
ร้อยละ 100
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(2) ชื่อบริษัท
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

:
:

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
หมำยเลขติดต่อ
:
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
(3) ชื่อบริษัท
:
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
หมำยเลขติดต่อ
:
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
(4) ชื่อบริษัท
:
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
หมำยเลขติดต่อ
:
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
(5) ชื่อบริษัท
:
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
หมำยเลขติดต่อ
:
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
(6) ชื่อบริษัท
:
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
หมำยเลขติดต่อ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว

:
:
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บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษทั ริช แมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
02-615-6100
5,000,000 บำท
ร้อยละ 100
บริษทั สัจจำ บำงแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
02-615-6100
4,000,000 บำท
ร้อยละ 100
บริษทั สยำม บำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
02-615-6100
20,000,000 บำท
ร้อยละ 100
บริษทั อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในแถบเยำวรำช โครงกำร Station 1
02-615-6100
110,000,000 บำท
ร้อยละ 100
บริษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จำกัด
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
รับ สัม ปทำนจำกส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ในกำรประกอบ กิจกำรรับ เหมำ
ก่อสร้ำง และรับงำนโยธำทุกชนิด
02-615-6100
60,000,000 บำท
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สัดส่วนกำรถือหุน้
บริษัทร่วม
(1) ชื่อบริษัท
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

:

ร้อยละ 51

บริษทั ซันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด
:
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
รับเหมำ ก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมงำนระบบ
หมำยเลขติดต่อ
:
02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
40,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
ร้อยละ 49
(2) ชื่อบริษัท
:
บริษทั กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่รำยวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
:
เลขที่ 140/66 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้ น ที่ 28 ถนนสี ส ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบำงรัก กทม. 10500
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
หมำยเลขติดต่อ
:
02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
:
10,000,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุน้
:
ร้อยละ 51
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ลาดับ

ชื่ อบริษทั

:

ที่ต้ังสานักงาน

บริ ษทั ย่อย ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อกำรให้เช่ำ และอำคำรชุดพักอำศัย
1
บริ ษทั สัจจำ บำงแสน คอนโดมี 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เนียม จำกัด
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
2
บริ ษัท ริ ช แมน พร็ อ พเพอร์ ต้ ี 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
จำกัด
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
3
บริ ษั ท นอร์ ท พร็ อพ เพอร์ ตี้ 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
จำกัด
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
4
บริ ษทั สยำมบำงกอก ดีเวลล็อป 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เม้นท์ จำกัด
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
5
บริ ษทั อิมพีเรี ยลแลนด์ จำกัด
140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม

จานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ าย

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ของบริษัท

ทุนชาระแล้ ว

ทุนจด
ทะเบียน

100%

4,000,000

4,000,000

400,000

10

100%

5,000,000

5,000,000

500,000

10

100%

4,000,000

4,000,000

400,000

10

100%

20,000,000

20,000,000

2,000,000

10

100%

110,000,000

110,000,000

1,100,000

100
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บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
บริ ษทั ย่อย ทำธุรกิจทำงด้ำนกำรขอรับสัมปทำนจำกส่ วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ในกำรประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และรับงำนโยธำทุกชนิ ด
1
บริ ษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จำกัด
140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
51%
60,000,000 60,000,000
60,000
1,000
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
บริ ษทั ร่ วม ทำธุรกิจ รับเหมำ ก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมงำนระบบ
1
บริ ษทั ซันเค่น – อีเอ็มซี จำกัด
140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
48%
40,000,000 40,000,000
400,000
100
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
บริษั ท กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ 140/66 อำคำรไอทีเอฟ ทำว
2
51%
5,000,000
10,000,000
50,998
100
รำยวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
เวอร์ ชั้ นที่ 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500

1.3.2

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
บริ ษทั ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม

1.3.3

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
กำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอื่นของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
อย่ำงมีนยั สำคัญ
1.3.4 ผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 (อ้ำงอิงข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564)
กำรกระจำยกำรถือหุน้ ตำมจำนวนรำยที่ถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุน้ ที่ถือตำมจำนวนรำยของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
ช่วงจานวนหุ้นที่ถอื
1 - 999,999
1,000,000 – 9,999,999
10,000,000 – ขึน้ ไป
รวม

ณ 30 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น
จานวนรายที่ถอื
1,189,654,840
13,810
1,401,117,974
595
5,842,981,949
52
8,433,754,763
14,457

% รายที่ถอื
95.524
4.116
0.360
100.00
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บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

(1) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รำยแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 ซึ่งเป็ นกำรปิ ดสมุดครัง้ ล่ำสุด จัดทำโดย
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. นำยชินชัย
ลีนะบรรจง
2. บริษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จำกัด(มหำชน)
3. บริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี จำกัด(มหำชน)
4. นำยวรวิทย์
ลีนะบรรจง
5. นำยชนะชัย
ลีนะบรรจง
6. นำงสำวนำ้ ทิพย์ ชลสำยพันธ์
7. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
8. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
9. นำยนำ้
ชลสำยพันธ์
10. นำยสุรชัย
ศรีสนั ติสขุ

จานวนหุ้นที่ถอื
1,732,237,515
1,131,410,184
976,475,700
661,810,100
258,346,447
108,000,000
100,086,170
60,000,000
56,293,000
44,195,000

ร้อยละ
20.539
13.415
11.578
7.847
3.063
1.281
1.187
0.711
0.667
0.524

(2) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 6 10 รำยแรก
ของบริษัท ณ วันที่ 7 มกรำคม 2565 ซึง่ เป็ นกำรปิ ดสมุดครัง้ ล่ำสุด จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
2. บริษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จำกัด (มหำชน)
3. นำยวรวิทย์
ลีนะบรรจง
4. นำยปวริศ
ทวีรุจจนะ
5. บริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี จำกัด(มหำชน)
6. นำยชนะชัย
ลีนะบรรจง
7. นำยวีระวัฒน์
แจ้งอยู่
8. นำยสุวิทย์
วัฒนะศันสนีย
9. นำงสำวนำ้ ทิพย์ ลีนำวงศ์
10. นำยวังชัย
ลีสงวนกุล

จานวนหุ้นที่ถอื
888,864,888
366,463,700
331,405,050
210,000,000
172,399,950
97,054,423
79,700,000
66,000,000
60,000,000
60,000,000

ร้อยละ
21.079
8.691
7.859
4.980
4.088
2.302
1.890
1.565
1.423
1.423

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว
ณ วั น ที่ 30 ธั น วำคม 2564 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 12,650,632,144 บำท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สำมั ญ จ ำนวน
8,433,754,763 หุ้น มูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 1 บำท ทุน เรียกชำระแล้ว 8,433,754,763 บำท แบ่ งเป็ น หุ้น สำมัญ จำนวน
8,433,754,763 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
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บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

1.5 การออกหลักทรัพย์อนื่
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561ได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
ให้บ ริ ษั ท ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สำมั ญ ของบริ ษั ท ครั้งที่ 6 (EMC-W6) จ ำนวน
4,216,877,381 หน่วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ จองซือ้ และชำระค่ำหุน้ ในอัตรำ 2 หุน้ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี มี
เศษให้ปัดทิง้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปี และไม่มีรำคำเสนอขำย กำหนดรำคำกำรใช้สิทธิ 0.15 บำทต่อหุน้ อัตรำ
กำรใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ (โดยอัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำกำรใช้สิทธิ
อำจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีท่ีมีกำรปรับสิทธิ)
รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (EMC-W6)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขำยให้แก่
: จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัท ที่ มี
รำยชื่อประกฎอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี สิทธิ
ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทในวันที่ 17 ตุลำคม 2561 และให้
รวบรวมรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิ ดสมุดทะเบี ยนในวัน ที่ 17
ตุล ำคม 2561 ที่ จองซื ้อหุ้นสำมั ญ เพิ่ มทุ นและได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ดั งกล่ ว ในอัตรำส่ วน 2 หุ้ น ใหม่ ท่ี จองซื ้อ หุ้น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ 1 หน่ วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: 0 บำท (ศูนย์บำท)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 4,216,877,381 หน่วย
จำนวนหุน้ ที่สำรองไว้เพื่อกำรใช้สิทธิ
: 4,216,877,381 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 5 พฤศจิกำยน 2561
วันที่ครบกำหนดอำยุ
: 15 ตุลำคม 2566
อำยุ
: 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สำมัญ
เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
รำคำใช้สทิ ธิ
: 0.15 บำท เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ
: ใช้สิทธิครัง้ แรกในวันที่ 15 เมษำยน 2562 และสำมำรถใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน เมษำยน และ 15
ตุลำคม ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้
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: 4,216,877,381 หน่วย

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัท มี น โยบำยจ่ำยเงิน ปั น ผลไม่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุท ธิ หลังหักภำษี เงิน ได้และหักสำรองต่ ำงๆ ทุ ก
ประเภทตำมที่ กฏหมำยกำหนด โดยพิ จำรณำจำกงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร หำกไม่ มี เหตุจำเป็ น อื่น ใดที่ จะต้องใช้เงิน
ดังกล่ำว และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงของบริษัทฯ เป็ นผู้กำหนดนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำย
จัดกำรนำไปปฏิบตั ิ ฝ่ ำยจัดกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรกำหนดและออกแบบระบบงำน รวมทัง้ กำรระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งกำร
วำงแผนกำรดำเนินธุรกิจหรือปฏิ บตั ิงำนโดยคำนึงถึงปั จจัยเสี่ยงด้วยนี ้ ช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบที่มีจุด
ควบคุมเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรำยละเอียดปั จจัยควำมเสี่ยงได้มีกำรระบุไว้แล้ว
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้เน้นยำ้ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรติดตำมหนีแ้ ละโครงกำรที่มีปัญหำ ซึ่งถือเป็ นเรื่อง
สำคัญ โดยให้มีกำรประชุมบริหำรติดตำมเรื่องหนี ้ 1 วันต่อสัปดำห์
2.1 นโยบำย และแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทได้มีกรอบกำรดำเนินกำรในกำรกำหนดระดับของควำมเสี่ยงของบริษัท โดยวัดจำกโอกำสที่ จะเกิด และ
ระดับควำมรุ นแรงผลกระทบ โดยคณะกรรมกำรบริหำร และคณะทำงำนทำหน้ำที่ดูแลกระบวนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมี
กำรทบทวน และประเมินควำมเสี่ยงปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ
ซึง่ รวมถึงกำรกำหนด ประเมิน ป้องกัน ตรวจสอบ ติดตำม ลด ควำมเสี่ยง และรำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริษัททรำบทันที
เมื่อระดับควำมเสี่ยงอยูใ่ นเกณฑ์ท่ีมีนยั สำคัญ
2.2 ปั จจัยควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ
ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำของโครงกำร อำจเกิดได้จำกหลำยปั จจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำแล้วเสร็จของ
โครงกำร โดยอำจจะเกิดจำก ผูว้ ่ำจ้ำง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือ รำยละเอียดของโครงกำร กำรจ้ำงผูร้ บั เหมำ และ
กำรผิดพลำดคลำดเคลื่อนทำงด้ำนกำรเงิน ที่ใช้ในกำรสนับสนุนงำนก่อสร้ำง นอกจำกนีค้ วำมล่ำช้ำอำจเกิดจำกปั ญหำ
กำรขำดแคลนวัสดุก่อสร้ำง หรือ กำรปรับ เปลี่ยนชนิ ดวัสดุระหว่ำงก่ อสร้ำ ง รวมทั้งควำมล่ ำช้ำอำจเกิดจำกกำรขำด
ประสบกำรณ์ ของผูบ้ ริหำรงำนก่อสร้ำง ซึง่ ควำมล่ำช้ำเหล่ำนีอ้ ำจมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรและได้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกัน
ควำมบกพร่องที่อำจเกิดขึน้ ได้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรทำงำนอย่ำงชัดเจน และติดตำมกำรทำงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ หำกมีปัญหำควำมล่ำช้ำ บริษัทได้มีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจกับเจ้ำของโครงกำรถึงสำเหตุ
ของปั ญหำ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ เพื่ อให้กำรก่อสร้ำงเป็ นไปตำมกำหนด โดยมี กำรจัดเตรียมบุคคลำกรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงเพียงพอ รวมทั้ง วัสดุอปุ กรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ และทันสมัย ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงู สุดเป็ นสำคัญ
ความเสีย่ งจากต้ นทุนวัสดุก่อสร้ าง ต้ นทุนแรงงาน และความผันผวนของราคาน้ามัน
กำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำรที่แม่นยำ และควบคุมต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงให้อยู่ในประมำณกำรที่กำหนดไว้ เป็ น
ปั จจัยสำคัญในกำรบริหำรสัญ ญำงำนก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำรให้มีผลกำไรของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและกำรพัฒ นำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ กำรประมำณกำรต้นทุนหลักจะขึน้ อยู่กบั ต้นทุนรำคำของวัสดุก่อสร้ำง หำกเศรษฐกิจมีกำรผัน
ผวน หรือเปลี่ยนแปลงรำคำต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ จะส่งผลกระทบทำงลบต่อต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง
รวมทั้งต้นทุนแรงงำนที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระดับอุปสงค์ และอุปทำนตำมภำวะกำรณ์ต่ำงๆ ควำมเสี่ยงทำงอ้อมที่เกิด
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จำกกำรผันผวนของรำคำนำ้ มัน มีผลกระทบต่อกำรควบคุมกำรประมำณกำร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงดังกล่ำว บริษัท มี กำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรเพื่ อลดควำมเสี่ ยง จำกต้น ทุน วัส ดุก่อสร้ำงโดยจัดหำแหล่งวัสดุ
ก่อสร้ำงหลักที่มีศักยภำพเพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรใช้จำนวนมำก ในหลำยๆแหล่ง และ เพิ่มอำนำจกำรต่อรองซือ้
จำกกำรซือ้ วัสดุก่อสร้ำงในปริมำณมำกต่อกำรซือ้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว นอกจำกเป็ นกำรลดควำมเสี่ยง
จำกต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง อีกทัง้ ยังป้องกันปั ญหำควำมขำดแคลนวัสดุก่อสร้ำงในทำงอ้อม และกำรขึน้ รำคำวัสดุเกินควำม
เป็ นจริง นอกจำกนี ้ บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยตกลงรำคำส่งมอบวัสดุก่อสร้ำงไว้ล่วงหน้ำ เพื่อ
ป้องกันควำมผัน ผวนทำงด้ำนรำคำ ทำให้บ ริษัทสำมำรถควบคุ ม ต้นทุนโครงกำรได้ตลอดระยะเวลำที่ ดำเนิน โครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี กำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่ อให้กำรดำเนิ นกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องทางการเงิน จากการไม่ได้ รับชาระเงินหรือได้ รับชาระเงินล่าช้ า
สำหรับ ธุร กิจรับ เหมำก่อสร้ำงและกำรพัฒ นำโครงกำรอสังหำริม ทรัพ ย์ สภำพคล่ องทำงกำรเงิน มี ผลต่ อกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำง โครงกำรต่ำงๆ ให้แล้วเสร็จตำมกำหนด ซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญเนื่องจำกต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
เพื่ อใช้ในกำรจัดหำวัสดุอุป กรณ์ และ ค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำ งๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษั ท ได้พยำยำมลดควำมเสี่ ยงด้วยกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งควำมน่ำเชื่อถือของเจ้ำของโครงกำรที่ บริษัทจะเข้ำร่วมประมูลงำนอย่ำงละเอียด
อำทิ เช่น ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ผ่ ำนธนำคำรที่ ลูก ค้ำขอสิน เชื่ อ และคำนึ งถึงปั จจัย และสภำพแวดล้อมอื่ น ๆ
ประกอบด้วย รวมทัง้ บริษัทได้จดั ทำประมำณกำรทำงกำรเงินในแต่ละโครงกำรและเจรจำถึงเงื่อนไขกำรชำระรำคำที่รดั กุม
เหมำะสมก่อนทำสัญญำว่ำจ้ำง ซึง่ เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน จำกกำรไม่ได้รบั ชำระเงินหรือได้รบั
ชำระเงินล่ำช้ำ
ความเสีย่ งจากการแข่งขันทีส่ ูงขึน้
ในสภำวะกำรแข่งขันที่ สูงขึน้ นั้น บริษัท มี นโยบำยในกำรประมูลงำนที่ บริษัทมี ควำมเชี่ยวชำญชำนำญ เพื่อให้
สำมำรถควบคุ ม ต้น ทุ น ได้ เพื่ อ ที่ จ ะรัก ษำระดั บ ก ำไรขั้น ต้น ในอัต รำที่ เหมำะสม และเป็ นผลท ำให้บ ริ ษั ท เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรประมูลอีกทำงหนึ่ง รวมทั้ง ศั กยภำพของบริษัทที่ สำมำรถให้บริกำรงำนก่อสร้ำงได้
หลำกหลำย อำทิเช่น งำนโครงสร้ำง งำนสถำปั ตยกรรม งำนระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและสุขำภิบำล รวมทัง้ งำนระบบควำม
ปลอดภัย เป็ นต้น และได้รบั ควำมเชื่อถือจำก บริษัทวิศวกรที่ปรึกษำรวมถึงเจ้ำของโครงกำรต่ำงๆ ในกำรเสนอส่งเข้ำร่วม
ประมูลงำนอย่ำงต่อเนื่ อง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี แผนงำนลดควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่ สูงขึน้ โดยมุ่งเน้นพัฒ นำและ
รักษำควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกลุ่มลูกค้ำทัง้ ภำคเอกชนและภำครัฐ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรให้บริกำรและรักษำฐำนลูกค้ำ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่ ีคุณภาพ
ผูร้ บั เหมำที่มีคุณ ภำพเป็ นปั จจัยสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลให้กำรดำเนินงำนโครงกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
กำหนด หำกขำดแคลนผูร้ บั เหมำที่มีคุณภำพย่อมส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำในกำรส่งมอบงำน เนื่องจำก
ผูร้ บั เหมำที่มีคณ
ุ ภำพจะสำมำรถวำงแผนงำน ควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนด ทั้ง
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ด้ำน กำรจัดสรรวัสดุอปุ กรณ์ บุคลำกรแรงงำน ตลอดจนกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เช่นเดียวกับ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำร
ขำดแคลนแรงงำนทำให้เกิดผลกระทบต่อกำรก่อสร้ำงที่ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ทันตำมกำหนด
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีนโยบำยในกำรคัดสรรผูร้ บั เหมำที่ มีประสิทธิภำพ
โดยพิจำรณำประเมินจำกควำมน่ำเชื่อถือและประสบกำรณ์กำรทำงำน นอกจำกนี ้ บริษัทมี วิศวกรประจำโครงกำรเพื่ อ
ควบคุมและช่วยแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำให้กบั ผู้รบั เหมำ อีกทัง้ บริษัทมีกำรควบคุมดูแลกำรทำงำนของผูร้ บั เหมำอย่ำงเป็ น
ระบบและชัดเจน และจัดให้มีกำรประชุมผูร้ บั เหมำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำผูร้ บั เหมำแต่ละรำย จะดำเนินงำนตำม
แผนงำนที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้คุณภำพมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนีบ้ ริษัทได้ลดควำมเสี่ยงกำร
ปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน โดยมีแผนกำรเตรียมจัดหำแรงงำนต่ำงชำติบำงส่วนมำรองรับ ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำร
เปิ ดกำรค้ำเสรีของภำครัฐ อีกทัง้ ยังได้ประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรลดต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำนอีกด้วย
ความเสีย่ งต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ธุรกิจก่อสร้ำง เป็ นธุรกิจที่เติบโตไปในทิศทำงเดียวกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงโครงกำรพัฒนำประเทศ
ต่ำงๆ เช่น โครงกำรสำธำรณูปโภค อำคำรที่ พักอำศัย และอำคำรสำนักงำน เป็ นต้น ควำมเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้ำงอยู่ท่ี
เสถียรภำพทำงกำรเมื องและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อกำลังซือ้ และควำมเชื่ อมั่นของกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำหนดนโยบำยบริษัทให้
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง รวมทั้งบริษัทจะดำเนิ น กำรสรรหำผลิตภัณ ฑ์ท่ี สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้มำกที่สดุ ซึง่ จะส่งผลให้บริษัทสำมำรถสร้ำงยอดขำย เติบโตได้อย่ำงมีเสถียรภำพ และ
ยั่งยืน
2.2.2 ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสม อำจไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ในอนำคตอันใกล้
ในงวดบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำรเงินของบริษัทมี ผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุทธิเป็ นจำนวน
123.25 ล้ำนบำท และมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสะสมเป็ นจำนวน 2,524.55 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ กำรที่บริษัทมีผลขำดทุน
สะสมจำนวนมำกในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกภำวะกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง ทำให้อตั รำกำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่ำง
ต่อเนื่ อง กำรที่ บ ริษัท มี ผลขำดทุน สะสมจำนวนดังกล่ำว ท ำให้บ ริษั ท ไม่ สำมำรถจ่ำยเป็ น ปั น ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ตำม
กฎหมำย และผูถ้ ือหุน้ มีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่กำหนด
อย่ำงไรก็ดี บริษัทกำลังอยู่ระหว่ำงกำรปรับกลยุทธ์กำรดำเนินงำน ซึ่งบริษัทคำดว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวส่งผล
ให้ผลประกอบกำรณ์ภำพรวมของบริษัทจะกลับมำสูท่ ิศทำงที่ดีขนึ ้
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2.2.3 ควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ยงของการระบาดของ COVID-19
ปี 2564 เป็ นปี ท่ี ทำ้ ทำยกับบริษัทเป็ นอย่ำงมำกจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID – 19 บริษัทมีควำม
ระมัดระวังในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินธุรกิจมำกยิ่งขึน้ อีกทั้งกำรใช้ทรัพยำกรที่มีให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำร
ระบำดของ COVID-19 ในครัง้ นี ้ ส่งผลกระทบในวงกว้ำง และคำดว่ำจะยังคงส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตอันใกล้
ดังนั้น บริษัทจึงได้มีมำตรกำรพึงปฏิบตั ิตำมประกำศของรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด ประกอบกับมีมำตรกำรด้ำนสุขภำพและ
ควำมปลอดภัย กำรตรวจคัดกรองและวัดอุณ หภูมิ กำรฉี ดพ่ น ยำฆ่ ำเชื ้อ กำรรักษำระยะห่ำงในที่ ท ำงำน สร้ำงควำม
ตระหนักเรื่องกำรปฏิบัติ ตนเพื่ อสุขอนำมัยที่ ดี และกำรสวมใส่หน้ำกำก ทั้งพนักงำนและผู้ม ำติด ต่ อ ผ่ำนช่องทำงกำร
ประกำศหรือป้ำยประชำสัมพันธ์
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นต้นแบบที่ดีของกำรก่อสร้ำง ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอนั เป็ น
สำกลและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทัง้ นีเ้ พื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและดำรงรักษำควำมเป็ นเลิศในคุณธรรมอันเป็ นคุณค่ำ
พืน้ ฐำนขององค์กรชัน้ นำโดยได้วำงหลักกำร ดังนี ้
นโยบำยกำรประกอบธุรกิจ
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
นโยบำยในกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
กำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบำย เรือ่ งสิง่ แวดล้อม สุขภำพอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ดังนี ้
1) สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทัง้ หมด บริษัทต้องสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนด
ต่ำงๆ ในเรือ่ งควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสิง่ แวดล้อม
2) บริษัทจะตระหนักในเรือ่ งควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสวัสดิกำร ในกำรทำงำนของพนักงำนทุกคน ไม่
ว่ำในสถำนที่ทำงำน หรือในกำรดำเนินธุรกิจของพนักงำนในบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเขำอยู่ในสถำนที่
บริษัทนัน้ ๆ
3) ระบบกำรจัด กำรไม่ได้เป็ นเพี ยงควำมรับผิ ดชอบในกำรป้องกันอุบัติเหตุ โรคที่ เกิ ดจำกกำรท ำงำน และ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมถึงกำรจัดเตรียมทรัพยำกร และงบประมำณที่จำเป็ นและเพียงพอในกำรสร้ำงเสริม
วัฒ นธรรมควำมปลอดภัย สุข ภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อ มในสถำนที่ ท ำงำนโดยกำรแสดงให้เห็ น อย่ำ งชัด เจนและ
ดำเนินกำรตำมข้อตกลงอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
4) ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสิง่ แวดล้อม เป็ นวิธีที่บริษัทฯ ยอมรับว่ำมีสว่ นร่วม
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทฯ มุง่ มั่นในกำรบังคับใช้ระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ในกำรระบุ ประเมินผลและกำรควบคุมอันตรำย และควำมเสี่ยงใน
ด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย และมลภำวะทำงสิ่งแวดล้อม เรำจะพัฒนำระบบควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย
และสิง่ แวดล้อมในกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
5) กำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิต เรำจะนำระบบควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและ
สิง่ แวดล้อมมำเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรร่วมประเมินกำรเปลีย่ นแปลงทุกครัง้
6) บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้สญ
ั ญำว่ำจะดำเนินกำรป้องกันสภำพแวดล้อม ใช้วตั ถุดิบอย่ำงรู ้
คุณค่ำและใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ เพื่อลดกำรปล่อยมลภำวะ จัดกำรของเสีย และนำของเสียกลับมำ
ใช้ประโยชน์ใหม่
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7) กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยสุขภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอรวมไปถึง
กำรระบุสงิ่ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และพยำยำมหำช่องทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงให้ดีขนึ ้
8) บริษัทจะนำระบบปฏิบตั ิกำรงำนที่ดีเลิศในเรือ่ งควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและสิง่ แวดล้อมมำประยุกต์ใช้
ในองค์กรและให้พนักงำนทุกคนเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเหล่ำนีโ้ ดยกำรฝึ กอบรม กำรตรวจสอบให้คำปรึกษำแนะนำ
และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
9) พนักงำนทุกคน ผูร้ บั เหมำ และผูร้ บั เหมำช่วงจะต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิตำมวิธีกำร และระเบียบต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดในระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบตั ิงำนประจำด้วยควำม
ปลอดภัยด้ำน สุขภำพอนำมัย และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม
บริษัทได้ให้ควำมใส่ใจในปั ญหำสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ ชุมชนมำโดยตลอด จึงได้เข้ำร่วมโครงกำร"ธรร
มำภิบำล" ประจำปี 2564 โดยมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมำภิบำลสิง่ แวดล้อมมำปฏิบตั ิในสถำนประกอบกิจกำรให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นกำรป้องกันรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น โดยข้อปฏิบตั ิตำมธรรมำภิ
บำลสิง่ แวดล้อม การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ชดั เจน และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและมำตรฐำน
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ จัดระบบภำยในเพื่อขจัดปั ญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ พร้อมปรับปรุ งและ
พัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึน้ ต่อไป
โดยประธำนกรรมกำรบริหำรได้คำนึงถึงกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร กำรลดใช้กระดำษในกำรถ่ำยเอกสำรเป็ นกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นผลดีต่อกิจกำรในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และยังเป็ นกำรลด
ต้นทุน ซึง่ จะนำไปสูผ่ ลกำไรที่สงู ขึน้ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพิ่มขึน้
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสังคม
การปฏิบัตติ ่อพนักงาน
รำยละเอียด “กำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน” ปรำกฎอยูใ่ นหัวข้อ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร”
นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีกำรกำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับ ที่เหมำะสมกับอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบ โดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทัง้
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยบริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้พนักงำน
1. เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน
2. จัด ให้มี ก ระบวนกำรจ้ำ งงำน และเงื่ อ นไขกำรจ้ำ งงำนเป็ น ธรรม รวมถึ งกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำร
พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนที่เป็ นธรรม
3. บริษัทจะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นเป็ นประจำ
4. จัด ให้มี ส วัส ดิ ก ำรด้ำ นต่ ำ ง ๆ ส ำหรับ พนัก งำนตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกัน สัง คม เป็ น ต้น และ
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง
ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บตุ ร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น
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5. ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสขุ อนำมัยในสถำนที่ทำงำนที่ดี โดยจัดให้มีมำตรกำร
ป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรฝึ กอบรม กำรส่งเสริมให้
พนักงำนมีสขุ อนำมัยที่ดี และดูแลสถำนที่ทำงำนให้ถกู สุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยูเ่ สมอ
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สัมนำและฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ศักยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บคุ ลำกร
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
บริษัทมีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี และจรรยำบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่ำง
ๆ ของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิ ดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่
เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่
อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นได้รบั กำรพิจำรณำ และปฏิบตั ิอย่ำงรอบครอบ บริษัทจึงได้จดั ทำ “แนวทำงกำร
ต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนินธุรกิจ และพัฒนำองค์กรสู่
องค์กรแห่งควำมยั่งยืน
 กิจกรรมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ชุมชนข้างเคียง

นอกจำกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนข้ำงเคียงโครงกำรก่อสร้ำงแล้ว บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำง
เครือข่ำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงำนรำชกำร และองค์กรที่อยูใ่ กล้เคียงกับพืน้ ที่ดว้ ยเช่นกัน
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4.การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
1) งบกำรเงิน
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
ปี 2564

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ เฉพำะกิ จ กำร งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น รวม และงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็น ว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรข้ำงต้นนี แ้ สดงฐำนะกำรเงิ นรวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิ จกำร สำหรับปี สิน้ สุดวัน เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ ควรในสำระสำคัญ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ปี 2563
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพำะกิ จ กำร งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น รวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็น ว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรข้ำงต้นนี แ้ สดงฐำนะกำรเงิ นรวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิ จกำร สำหรับปี สิน้ สุดวัน เดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ ควรในสำระสำคัญ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ปี 2562
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพำะกิ จ กำร งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น รวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็น ว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรข้ำงต้นนี แ้ สดงฐำนะกำรเงิ นรวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิ จกำร สำหรับปี สิน้ สุดวัน เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ ควรในสำระสำคัญ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2) ตำรำงสรุ ปงบกำรเงิน
ตารางสรุปงบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
ล้ านบาท

%

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท
%

2562
ล้ านบาท

%

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เ กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผูร้ ับเหมา
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ที่ดินรอพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เ งินสดที่เ ป็ นหลักประกัน
ภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

18.31
37.50
496.49
3.34
660.70
12.24
6.91
1,235.49

0.69
1.42
18.74
0.13
24.94
0.46
0.26
46.64

34.57
116.28
402.15
3.07
718.11
19.18
0.35
9.31
1,303.02

1.19
4.02
13.89
0.11
24.80
0.66
0.01
0.32
44.99

62.87
62.81
663.60
2.47
768.32
12.62
1.82
18.00
1,592.51

2.02
2.02
21.33
0.08
24.70
0.41
0.06
0.58
51.20

20.07
113.38
971.75
139.57
15.68
3.72
68.96
78.67
1.49
1,413.29
2,648.78

0.76
4.28
36.69
5.27
0.59
0.14
2.60
2.97
0.06
53.36
100.00

22.41
113.38
1,014.06
163.91
5.67
3.83
211.51
56.68
1.56
1,593.01
2,896.03

0.77
3.92
35.02
5.66
0.20
0.13
7.30
1.96
0.05
55.01
100.00

25.00
0.16
113.38
1,031.66
170.54
3.24
106.44
64.80
2.82
1,518.04
3,110.55

0.80
0.01
3.65
33.17
5.48
0.10
3.42
2.08
0.09
48.80
100.00
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
ล้ านบาท

%

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท
%

2562
ล้ านบาท

%

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เ กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ส่วนของเงินกูย้ ืมที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี :เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
สิหนี
นทรั
ย์ดาเนิญนญาเช่
งาน(เพิ
าทางการเงิ
ม่ ขึ้น)ลดลง
น
้ สินพตามสั
หนี้สินที่เ กิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี้เ งินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 8,433,754,763 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากหุน้ ทุนซื้ อคืน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

16.81
201.77
68.22

0.63
7.62
2.58

19.56
254.84
70.21

0.68
8.80
2.42

484.20
201.28
154.07

15.57
6.47
4.95

204.26
3.52
8.92
38.49
10.37
552.36

7.71
0.13
0.34
1.45
0.39
20.85

135.05
3.95
8.92
48.15
11.31
551.99

4.66
0.14
0.31
1.66
0.39
19.06

1.29
2.56
58.96
90.41
9.04
1,001.81

0.04
0.08
1.90
2.91
0.29
32.21

19.08
44.84
0.35
3.74
28.67
131.92
9.44
238.04
790.40

0.72
1.69
0.01
0.14
1.08
4.98
0.36
8.99
29.84

169.64
47.84
0.33
7.21
30.74
139.86
8.22
403.84
955.83

5.86
1.65
0.01
0.25
1.06
4.83
0.28
13.94
33.00

48.57
0.33
17.15
24.98
133.36
4.69
229.08
1,230.89

1.56
0.01
0.55
0.80
4.29
0.15
7.36
39.57

12,650.63

12,650.63

12,650.63

8,433.75 318.40
248.61
9.39
(4,459.88) (168.37)
5.97
0.23

8,433.75 291.22
248.61
8.58
(4,459.88) (154.00)
5.97
0.21

8,433.75 271.13
248.61
7.99
(4,459.88) (143.38)
5.97
0.19

16.48
0.62
(2,320.82) (87.62)
63.30
2.39
1,987.41 75.03
(129.03) (4.87)
1,858.38 70.16
2,648.78 100.00

16.48
0.57
(2,242.55) (77.44)
65.95
2.28
2,068.33 71.42
(128.13) (4.42)
1,940.19 67.00
2,896.03 100.00

16.48
0.53
(2,304.12) (74.07)
68.59
2.21
2,009.40 64.60
(129.74) (4.17)
1,879.66 60.43
3,110.55 100.00
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
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บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
ล้ านบาท

%

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาโครงการ
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้

948.88
107.34
8.44

86.17
9.75
0.77

0.83
4.28
31.35
1,101.12

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเ งินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเ งินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท
%
1,345.74
50.68
13.24

2562
ล้ านบาท

%

91.96
3.46
0.90

940.45
236.53
18.39

72.25
18.17
1.41

0.08
0.39
2.85
100.00

1.03 0.07
0.64 0.04
52.12 3.56
1,463.45 100.00

2.23
50.89
53.10
1,301.59

0.17
3.91
4.08
100.00

(924.52) (83.96)
(83.88) (7.62)
(39.71) (3.61)
(10.37) (0.94)
(129.00) (11.72)
(1,187.48) (107.84)
(86.36) (7.84)
0.53
0.05
(2.57) (0.23)
(1.51) (0.14)
(89.91) (8.17)
3.30
0.30
(86.61) (7.87)

(1,153.26) (78.80)
(39.44) (2.70)
(42.77) (2.92)
(21.89) (1.50)
(134.03) (9.16)
(1,391.39) (95.08)
72.06 4.92
1.39 0.09
(4.77) (0.33)
(1.44) (0.10)
67.24 4.59
(6.70) (0.46)
60.54 4.14

(880.70)
(157.23)
(43.71)
(48.95)
(160.56)
(1,291.15)
10.44
2.24
(8.50)
(2.55)
1.63
0.66
2.29

(67.66)
(12.08)
(3.36)
(3.76)
(12.34)
(99.20)
0.80
0.17
(0.65)
(0.20)
0.13
0.05
0.18
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
ล้ านบาท
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนภายหลั ง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเ งินได้เ กี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษีเ งินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ส่วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด

%

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท
%

2562
ล้ านบาท

%

(86.61)

60.54

2.29

5.98
(1.19)
4.79
(81.82)

60.54

2.05
2.05
4.34

(85.71)
(0.90)
(86.61)

58.93
1.61
60.54

3.66
(1.37)
2.29

(80.92)
(0.90)
(81.82)

58.93
1.61
60.54

5.71
(1.37)
4.34

(0.0102)
(0.0100)

0.0070
0.0069

0.0004
0.0004
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ปรัรายการปรั
บรายการทีบ่กกระทบก
ระทบกาไรเป็
าไร(ขาดทุ
นเงินนสดรั
)สุทบธิเ(จ่ป็ านย)เงินสด
จากกิรับจกรรมด
(จ่าย)จากการด
าเนินงานาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ส่วนแบ่ง(กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน (กลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน - ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เ กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผูร้ ับเหมา
เงินมัดจาค่าที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เ กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เ กิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เ งินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2563

2562

(86.61)

60.54

2.29

(3.30)
(3.71)
(1.62)
48.15
1.51
(4.28)
2.34
(0.00)
(14.35)
4.66
(0.54)
17.71
2.57
(37.47)

6.70
32.34
0.89
48.87
1.44
(0.64)
2.59
(1.31)
(10.96)
5.76
(1.40)
27.71
4.77
177.30

(0.66)
2.51
(2.65)
43.75
2.55
(50.69)
(3.60)
(0.50)
0.20
6.12
8.34
(2.23)
33.45
38.88

83.94
(96.12)
59.03
6.95
2.40
0.07

(83.54)
261.45
29.01
(9.24)
8.70
1.26

164.02
4.23
109.02
39.90
1.00
(10.94)
9.41

(54.50)
(1.98)
4.68
(0.94)
0.02
(7.94)
(0.29)
(42.15)
(23.35)
(65.50)

52.85
(83.86)
(31.30)
2.32
6.50
2.08
333.53
(8.52)
325.01

(100.94)
(13.84)
(320.19)
(28.81)
21.22
0.72
(86.33)
(4.14)
(18.78)
(109.25)
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับขายอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
เงินสดรับขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เ งินสด
ที่เ ป็ นหลักประกัน
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เ งินสด
ที่เ ป็ นหลักประกัน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน )กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน )กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

0.35
15.27
0.04
(1.08)
(0.55)

งบการเงินรวม
2563

2562

(0.30)
1.47
0.16
7.05
1.31
(7.29)
(1.21)

5.81
(4.10)
4.14
(2.55)
98.30
(0.20)
0.56
(11.96)
(0.13)

142.55

-

64.86

0.60
157.18

(105.07)
1.43
(102.45)

1.79
156.52

(2.59)
40.00
(121.79)
(3.43)
(20.13)
(107.94)
(16.26)
34.57
18.31

(461.33)
(50.00)
360.00
(55.79)
(7.30)
(36.44)
(250.86)
(28.30)
62.87
34.57

187.50
8.50
(83.50)
(154.63)
(2.99)
(39.39)
(84.51)
(37.24)
100.11
62.87
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน

2564
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้ เ ฉลี่ย
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตราตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผุถ้ อื หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้ อ มูล ต่ อ หุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

2563

2562

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)

2.24
1.04
2.16
168.81
4.59
79.51

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1.55
(7.84)
(8.14)
75.85
(4.66)

(%)
(%)
(เท่า)

(3.27)
(6.98)
0.42

2.09
4.67
0.51

0.07
0.17
0.42

(เท่า)
(%)

0.43
-

0.49
-

0.65
-

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(%)

0.22
(0.0103)
-

0.23
0.0072
-

0.22
0.0003
-

2.36
1.06
2.80
130.48
5.42
67.38

1.59
0.82
1.83
198.98
4.29
85.04

12.36
9.51
4.92
0.80
4.29
0.19
451.02 (1,046.46)
3.12
0.12
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริษั ท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และบริษั ทย่อย เป็ นกลุ่ม บริษัท ที่ดำเนิ นธุรกิ จหลักเกี่ ยวกับ กำรให้บริกำรตำม
สัญญำบริกำรระยะยำวและสัญญำรับเหมำก่อสร้ำง รวมทัง้ กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อจำหน่ำยและกำรให้เช่ำระยะ
สัน้ และระยะยำว โดยกลุม่ บริษัทดำเนินกิจกำรในนำมบริษัทและบริษัทย่อย รำยละเอียดดังนี ้
ชื่อกิจกำร
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

บริษัทย่อย
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
บริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์
จำกัด
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท สัจจำ บำงแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
บริษัท บี อำร์ ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ซันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริกำรตำมสัญญำบริกำร
ระยะยำว สัญญำก่อสร้ำงและ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ปั จจุบนั หยุดดำเนินธุรกิจ

ให้บริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำง

ทุนชำระแล้ว

บริษัทถือหุน้ ร้อย
ละ
8,433,754,763
-

110,000,000
20,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
60,000,000

100
100
100
100
100
51

40,000,000
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ในปี 2564 บริษัทดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรจำกผูว้ ่ำจ้ำง 4 รำยคือ 1) หน่วยงำนภำครัฐแห่ง หนึ่ง เป็ นโครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงพยำบำลตำกสิน มูลค่ำงำนรวมประมำณ 1,950 ล้ำนบำท 2) มหำวิทยำลัยของรัฐแห่ง
หนึ่ง เป็ นโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนสำธิ ตมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 3 มูลค่ำงำนรวมประมำณ 370 ล้ำนบำท 3)
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็ นโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและระบบสำธำรณูปโภคธุรกิจคำเฟ่ อเมซอน มูลค่ำงำนรวม
ประมำณ 1,058 ล้ำ นบำท 4) มหำวิ ท ยำลัย ของรัฐ แห่ ง หนึ่ ง เป็ นโครงกำรก่ อ สร้ำ งอำคำรเรีย นสำธิ ต จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยฝ่ ำยมัธยม มูลค่ำรวมประมำณ 448 ล้ำนบำท
รวมทัง้ กลุม่ บริษัทยังมีโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อีกหลำยโครงกำร อำทิเช่น 1) โครงกำร Urbitia Thonglor
ตัง้ อยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 36 ลักษณะเป็ นโครงกำรคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ จำนวน 130 ยูนิต มูลค่ำขำยโครงกำรประมำณ 846
ล้ำนบำท 2) โครงกำร Sea Side ตัง้ อยู่ที่ หำดวอนนภำ บำงแสน ลักษณะเป็ นโครงกำรคอนโดมิเนียม 6 ชัน้ 2 ตึก จำนวน
200 ยูนิต มูลค่ำขำยโครงกำรประมำณ 512 ล้ำนบำท ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรโอนกรรมสิทธิหอ้ งชุดให้ลกู ค้ำ 3) โครงกำร
Land Mark Mahachai ตัง้ อยูท่ ี่ มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร ลักษณะเป็ นโครงกำรขำยสิทธิเช่ำช่วงอำคำรพำณิชย์ และ ให้
เช่ำพืน้ ที่ใน Community Mall มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 1,200 ล้ำนบำท เป็ นต้น
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ทัง้ นีบ้ ริษัทมีหน้ำที่รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับคดีควำมและกำรติดตำมกำรเรียกชำระหนีค้ ืน พร้อมกับกำรส่ง
งบกำรเงินทุกไตรมำส บริษัทจึงขอรำยงำนควำมคืบหน้ำคดีควำม และกำรเรียกชำระหนีค้ ืน ดังนี ้

1. รายงานความคืบหน้าคดีการจ่ายเงิ นล่วงหน้ าค่าซือ้ โครงการอเมริกัน ทาวน์ โครงการ
สยาม ธารามันตรา และโครงการเวนิสตะวันออก แก่บริษัท สยามแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ตำมที่ บริษัทจ่ำยเงินค่ำซือ้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโครงกำรอเมริกนั ทำวน์ โครงกำรสยำมธำรำมันตรำ และ
โครงกำรเวนิสตะวันออก จำกบริษั ท สยำม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด โดยบันทึกบัญชีไว้เป็ น “เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อพัฒนำ” มูลค่ำรวม 466.34 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2558 บริษัทได้ถูกบริษัท
สยำมแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด (“โจทก์”) และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (“โจทก์
ร่วม”) ฟ้องศำลแพ่งตำมคดี หมำยเลขดำที่ พ2206/2558
ต่อ มำเมื่ อ วัน ที่ 3 ตุลำคม 2560 ซึ่งเป็ น วัน นัด สืบ พยำนโจทก์นัด แรก โจทก์ได้แ ถลงต่อศำลว่ำ เมื่ อวัน ที่ 27
กันยำยน 2560 โจทก์ถกู เจ้ำหนีร้ ำยหนึง่ ร้องต่อศำลล้มละลำยกลำง ต่อมำเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ศำลล้มละลำยกลำง
มีคำพิพำกษำยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี ้ (โจทก์) โจทก์ขอถอนฟ้องเพื่อฟ้องใหม่ แต่ศำลไม่อนุญำต ต่อมำเมื่อ
ถึงกำหนดนัดสืบพยำนโจทก์และจำเลย มีบุคคล (ผูร้ อ้ งสอด) ที่อำ้ งว่ำเป็ นผูซ้ ือ้ ที่ดินในโครงกำรของโจทก์ ยื่นคำร้องสอด
ขอให้โอนที่ดินพิพำทให้แก่ตน ศำลชัน้ ต้นยื่นคำร้องสอดไปให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำ แต่ศำลอุทธรณ์ยืนคำพิพำกษำศำล
ชัน้ ต้น ศำลชัน้ ต้นจึงกำหนดนัดสืบพยำนโจทก์ โจทก์รว่ ม และพยำนจำเลย วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 และนัดสืบพยำน
จำเลย วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 ต่อมำเกิ ดกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกใหม่ ศำลจึงเลื่อนนัด
พิจำรณำคดีออกไป โดยขณะนีย้ งั ไม่มีกำรนัดใหม่และอยูร่ ะหว่ำงศำลประสำนนัดสืบพยำนโจทก์ โจทก์รว่ ม และจำเลยกับ
คูค่ วำมทุกฝ่ ำย
แม้ว่ำโจทก์จะถูกศำลล้มละลำยกลำงมีคำสั่งไม่อนุญำตให้ฟื้นฟูกิจกำร แต่เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ทงั้ หมดที่
ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รบั ชำระหนีจ้ ำกลูกหนี ้ และฝ่ ำยบริหำรไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้วำ่ จะสำมำรถติดตำมหนีค้ ืนได้เมื่อใด รวมถึงทรัพย์สินในคดีสว่ นหนึ่งได้ถกู โอนกรรมสิทธิ์ไปให้บคุ คลที่สำม
แล้ว ปั จจัยที่กล่ำวมำส่งผลทำงลบในกำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระคืนภำระหนีท้ ี่บริษัทเรียกร้องจำกโจทก์
เป็ นอย่ำงมำก ดังนัน้ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทจึงพิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของบัญชี
“เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อพัฒนำ” ทัง้ จำนวน
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2. รายงานการรับชาระเงินจากการขายเงินลงทุนจานวน 590 ล้านบาท
ตำมที่ เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 บริษัทเข้ำทำสัญญำจะซือ้ จะขำยหุน้ และสิทธิเรียกร้องในเงินให้กยู้ ืมที่บริษัทมี
ต่อ บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด ,บริษัทสัจจำ บำงแสน คอนโดมิเนียม จำกัด และ บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 590,000,000 บำท รำยละเอียดตำมที่แจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯไปแล้วนัน้

โดยที่ ผูจ้ ะซือ้ ตกลงชำระเงินค่ำซือ้ หุน้ และค่ำรับโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กยู้ ืม ให้แก่บริษัท เป็ นงวดๆดังต่อไปนี ้
-

งวดแรก ชำระในวันทำสัญญำ เป็ นเงิน 15,000,000 บำท (ได้รบั แล้วเมื่อ วันที่ 5 เมษำยน 2562)
งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 17 เมษำยน 2562 เป็ นเงิน 15,000,000 บำท
งวดที่ 3 ชำระภำยในวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นเงิน 118,000,000 บำท
ส่วนที่เหลือ 442,000,000 บำท ชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน เดือนละไม่นอ้ ยกว่ำ 36,840,000 บำท เริม่
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎำคม 2562 เป็ นต้นไป และบริษัทจะโอนหุน้ ที่ถืออยูใ่ นบริษัทย่อยดังกล่ำวทัง้ 3 แห่ง ให้กบั
ผูจ้ ะซือ้ คืน เมื่อได้รบั ชำระเงินครบถ้วน

ปี 2562 บริษัทได้รบั เงินมัดจำแล้ว 2 งวด จำนวน 30 ล้ำนบำท
ปี 2563 ผูจ้ ะซือ้ คืนกิจกำรได้ชำระเงินอีกเป็ นเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ำ 2 ฉบับ จำนวน 310 ล้ำน แต่เช็คลงวันที่
ล่วงหน้ำดังกล่ำวไม่สำมำรถขึน้ เงินได้ บริษัทจึงใช้สทิ ธิ์รบิ เงินมัดจำดังกล่ำวและรับรูเ้ ป็ นรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ตำมข้อกำหนดสัญญำจะซือ้ จะขำยหุน้ สำมัญ คำพิพำกษำตำมยอม คดีหมำยเลขแดงที่ พ.957/2562 ลงวันที่ 5
เมษำยน 2562 และสัญญำประนีประนอมยอมควำม อีกทัง้ บริษัทได้ใช้สทิ ธิ์บงั คับคดีและศำลได้ออกหมำยบังคับคดีผจู้ ะ
ซือ้ คืนกิจกำรตำมหมำยบังคับคดี ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรบังคับคดียดึ ทรัพย์สนิ บำงส่วนของ
ผูจ้ ะซือ้ คืนกิจกำรบำงคนแล้ว เพือ่ นำออกขำยทอดตลำด และนำเงินมำชำระค่ำเสียหำยดังกล่ำวต่อไป

3. รายงานความคื บ หน้ า การเรี ย กคื น เงิน มั ด จ า หรื อ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ รับ การโอน
กรรมสิทธิ และเรียกคืนลูกหนี้
3.1 ลูกหนี้ บจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จานวน 16.81 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทมีลกู หนีค้ ำ้ งค่ำโอนเงินกำรขำยโครงกำรคือบจก.สยำม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี ้
รวมจำนวน 16.81 ล้ำนบำทโดยบริษัทได้รวมยอดคงค้ำงจำนวน 14.40 ล้ำนบำท อยูใ่ นค่ำเสียหำยที่ฟอ้ งแย้งเพื่อเรียกร้อง
ควำมเสียหำยจำกผูข้ ำยในคดีหมำยเลขดำที่ พ2206/2558 ซึง่ อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชัน้ ต้น ส่วนยอดลูกหนีท้ ี่
เพิ่มขึน้ จำนวน 2.41 ล้ำนบำท ซึง่ ไม่รวมอยูใ่ นคดีนนั้ บริษัทจะพิจำรณำดำเนินกำรเรียกร้องหลังจำกผลกำรพิจำรณำคดี
หลักตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำข้อ 1 ของศำลแล้วเสร็จ โดยบริษัทมีกำรตัง้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ไว้ทงั้ สิน้ จำนวน 16.81 ล้ำนบำท ตัง้ แต่งบกำรเงินสิน้ สุดปี 2559 แล้ว ควำมคืบหน้ำของคดีเป็ นไปตำมรำยงำนควำม
คืบหน้ำข้อ 1
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3.2 ความคืบหน้าการเรียกชาระคืน ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน และโครงการ
หยุดชะงัก
ควำมคืบหน้ำคดีควำม บริษัทแอลไนน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จำเลย) เป็ นเจ้ำของโครงกำรบลูรอ็ ค หัวหิน เป็ น
โครงกำรคอนโดมิเนียมเพื่อขำย ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยทำสัญญำว่ำจ้ำงให้บริษัทเป็ นผูก้ ่อสร้ำง
งำนสถำปั ตยกรรมและงำนระบบประกอบอำคำร มูลค่ำรวม 436.50 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2559 บริษัทได้
ดำเนินดคีฟอ้ งร้อง ตำมคดีหมำยเลขดำที่ พ1523/2559 ด้วยข้อหำผิดสัญญำว่ำจ้ำงมูลหนี ้ 24.62 ล้ำนบำท เนื่องจำก
จำเลยผิดนัดชำระค่ำก่อสร้ำงงวดสุดท้ำยตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวำคม 2558 โดยบริษัทฟ้องร้อ งให้จำเลยชำระค่ำก่อสร้ำงงวด
สุดท้ำยจำนวน 4.39 ล้ำนบำท พร้อมค่ำปรับจำนวน 0.44 ล้ำนบำท และให้คืนเงินประกันผลงำนทีจ่ ำเลยหักไว้ให้แก่บริษัท
จำนวน 19.10 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ จำนวน 0.69 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินที่บริษัทเรียกร้องทัง้ สิน้ 24.62 ล้ำนบำท
ควำมคืบหน้ำในปั จจุบนั ศำลอุทธรณ์มีคำพิพำกษำให้บริษัท แอลไนน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จำเลย) ชำระเงิน
ให้แก่บริษัทฯ(โจทก์)รวมจำนวน 23,491,575.40 บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี อยูร่ ะหว่ำงบังคับคดี
ในปี 2563 กลุม่ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม 1,463.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 161.87 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.43 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นรำยได้จำกสองสำยงำนหลักในกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง ได้แก่ สำยงำนก่อสร้ำงทั่วไป และสำยงำนก่อสร้ำงงำนระบบประกอบอำคำร นอกจำกนีย้ งั มีรำยได้จำกสำยงำน
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำยได้คำ่ ธรรมเนียมที่ปรึกษำโครงกำร รำยได้คำ่ เช่ำและค่ำบริกำรสิทธิกำรเช่ำ และรำยได้ดอกเบีย้
รับ อีกส่วนหนึง่ ด้วย โดยมี รำยละเอียด ดังนี ้

รายได้จากการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม 1,101.12 ล้ำนบำท ลดลง
จำนวน 362.33 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.76 จำกปี 2563 ซึ่งมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม 1,463.45 ล้ำนบำท
เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ และค่าเช่าและค่าบริการ
ในปี 2564 บริษั ทและบริษั ทย่อยมีตน้ ทุนรับ เหมำก่อสร้ำง ขำยอสังหำริมทรัพ ย์ และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมเท่ำกับ
1,048.10 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 95.19 ของรำยได้จ ำกกำรด ำเนิ น งำนรวม โดยต้น ทุ น รับ เหมำก่ อ สร้ำ ง ขำย
อสังหำริมทรัพย์ และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมลดลงจำนวน 187.37 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15.17 จำกปี 2563 ซึ่งมี
ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำง ขำยอสังหำริมทรัพย์ และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมจำนวน 1,235.48 ล้ำนบำท

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมของปี 2564 เท่ำกับ 139.37 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 12.66 ของ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม โดยต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมลดลง จำนวน 16.55 ล้ำนบำท
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

หรือลดลงร้อยละ 10.61 จำกปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยจำนวน 11.52 ล้ำน
บำท และมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำนวน 5.03 ล้ำนบำท

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินรวมในปี 2564 เท่ำกับ 2.57 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 จำนวน 2.20 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ
46.13 เนื่องจำกบริษัทมีกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

กาไรสุทธิ
ผลประกอบกำรของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 86.61 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำขำดทุนสุทธิรอ้ ย
ละ 7.87 ของรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม โดยมีผลกำรดำเนินงำนสุทธิ ลดลงจำกปี 2563 จำนวน 147.14 ล้ำนบำท

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัทฯสิน้ ปี 2564 มีมลู ค่ำ 2,648.78 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 247.26 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 8.54 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลง ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด 142.56 ล้ำน
บำท และลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น 78.78 ล้ำนบำท รวมถึงสินค้ำคงเหลือที่ลดลง 57.40 ล้ำนบำท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เป็ นจำนวน 18.31 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 16.27
ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่มำจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนและกิจกรรมจัดหำเงิน ในขณะ
ที่ มีกำรเพิ่มขึน้ จำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ลูกหนีก้ ารค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่ บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ ำรค้ำสุทธิจำนวน 27.37 ล้ำนบำท ลดลง 71.03 ล้ำนบำท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ตำมตำรำงแสดงอำยุลกู หนีด้ งั นี ้
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รายการ
ลูกหนีก้ ำรค้ำบุคคลหรือกิจกำรอื่น :
-ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
-เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
ตัง้ แต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ตัง้ แต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำบุคคลหรือกิจกำรอื่น

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
2564
2563
22.40

98.12

4.97
0.02
9.03
36.42
(9.05)
27.37

0.15
0.14
0.17
8.72
107.30
(8.90)
98.40

โดย ณ สิน้ ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ รวมจำนวน 9.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน
จำนวน 0.15 ล้ำนบำท มำจำกกำรตัง้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ค ำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกโครงกำรแลนมำร์คมหำชัย ที่มี
หนีค้ ำ้ งเกิน 1 ปี ทัง้ จำนวน ทัง้ นีก้ ลุ่มบริษัทฯได้มีกำรติดตำมลูกค้ำที่มียอดหนีค้ ำ้ งชำระอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนีเ้ พื่อลด
ควำมเสีย่ งในกำรเรียกเก็บเงิน ทำงกลุม่ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องลูกค้ำอย่ำง
ละเอียดก่อนกำรพิจำรณำรับงำนจำกลูกค้ำแต่ละรำย
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาหมุนเวียน (รายได้ทยี่ งั ไม่เรียกชาระ และลูกหนีเ้ งินประกันผลงานจากลูกค้า)
รำยได้ที่ยงั ไม่เรียกชำระสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวน 477.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกของปี 2563
จำนวน 107.22 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.99 ซึ่งรำยได้ที่ยงั ไม่เรียกชำระที่แสดงนีส้ ว่ นใหญ่เป็ นของโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร ส่วนรำยได้ที่ยงั ไม่เรียกชำระของโครงกำรที่หยุดชะงักมำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ ไป ได้มีกำรตัง้ ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ไว้ทงั้ หมดแล้วจำนวน 7.51 ล้ำนบำท
สำหรับลูกหนีเ้ งินประกันผลงำนจำกลูกค้ำสุทธิ ของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวน 19.49 ล้ำนบำท ลดลง
จำกของปี 2563 จำนวน 12.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 39.77 ส่วนใหญ่มำจำกลูกหนีเ้ งินประกันผลงำน โครงกำรบ
จก.ไอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ (IFIF) ที่ลดลง 24.74 ล้ำนบำท ในขณะที่เพิ่มขึน้ จำก ลูกหนีเ้ งินประกันผลงำน โครงกำรอำคำร
อเนกประสงค์ โรงพยำบำลตำกสิน 11.86 ล้ำนบำท โดยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีเ้ งิน
ประกันผลงำนจำนวน 22.11 ล้ำนบำท
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

รายการสินค้าคงเหลือ
วัสดุก่อสร้ำงคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวน 14.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกของปี 2563 จำนวน
8.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 138.49 เกิ ดจำกวัสดุก่อสร้ำงที่มีรำคำผันผวน บริษัทจึงได้มีกำรสั่งซือ้ เพื่อกักตุนไว้
บำงส่วน นอกจำกนีย้ งั มีอปุ กรณ์ตกแต่ง ประเภทเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรติดตัง้ และส่งมอบงำน
ให้แก่ลกู ค้ำ
ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวน 645.96 ล้ำนบำท ลดลงจำกของปี 2563
จำนวน 65.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.27 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรขำยโครงกำรห้องชุดพักอำศัย

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กลุม่ บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวำคม 2564 รวมจำนวน 139.57 ล้ำนบำท ลดลงจำกของปี 2563
จำนวน 24.34 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.85 โดยมีรำยกำรที่ลดลงได้แก่ ยำนพำหนะ เป็ นต้น และลดลงจำกกำรตัด
ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม

หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวน 790.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกของปี 2563 จำนวน 165.43
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.31 ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงจำกกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำว 81.35 ล้ำนบำท รวมถึง
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 53.08 ล้ำนบำท ทัง้ นีป้ ั จจุบนั บริษัทฯยังมีควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนีแ้ ละปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรกูย้ ืมของสถำบันกำรเงิน รวมทัง้ ยังมีควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติมใน
กำรดำเนินกิจกำรและขยำยธุรกิจต่อไป

เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือของบัญชีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นสุทธิ จำนวน 201.77 ล้ำนบำท
ลดลงจำกของปี 2563 จำนวน 53.07 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.83 ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี ้
กำรค้ำ-บุคคลหรือกิจกำรอื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย จำนวน 8.92 ล้ำนบำท ซึ่งมี
ยอดเท่ำกับปี 2563

เงินกูย้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะยำว จำนวน 223.34 ล้ำนบำท ลดลงจำกของปี 2563
จำนวน 81.35 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.70 แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

204.26 ล้ำนบำท และเงินกูย้ ืมระยะยำวเกินหนึ่งปี จำนวน 19.08 ล้ำนบำท เกิดจำกกูย้ ืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
แห่งหนึง่ สำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำง 2 โครงกำร

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 บริษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและช ำระแล้ว จ ำนวน 8,433.75 ล้ำ นบำท ใน
ขณะเดียวกัน กลุม่ บริษัทฯมีผลประกอบกำรประจำปี 2564 ขำดทุนจำนวน 85.71 ล้ำนบำท (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ใหญ่) ทำให้มียอดขำดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ซึง่ มีจำนวน 2,320.82 ล้ำนบำท และทำให้สว่ นของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ลดลงเหลือจำนวน 1,987.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำทำงบัญชีเท่ำกับ 0.22 บำทต่อหุน้

กระแสเงินสด และสภาพคล่อง
ในปี 2564 กลุม่ บริษัทฯมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำเนินงำน
ลดลงจำนวน 37.46 ล้ำนบำท และมีกำรเงินสดจ่ำยสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำหมุนเวียนจำนวน 96.12 ล้ำนบำท
ทำให้มีเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนจำนวน 65.50 ล้ำนบำท และเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 107.94 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุน จำนวน 157.18 ล้ำนบำท ทำให้เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลงสุทธิ จำนวน 16.27 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดคงเหลือ
จำนวน 18.31 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ กลุ่มบริษัทฯมีแนวทำงในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่ มเติมเพื่อนำมำใช้รกั ษำสภำพคล่องในกำรดำเนินงำน
ภำยในองค์กรและรองรับโอกำสในกำรขยำยกิจกำรให้มีเพียงพอ นอกจำกจะมีเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรดำเนินงำนแล้ว
ยังคงมีแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน และกำรระดมทุนโดยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์อีกทำงหนึง่ ด้วย

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
รายการ

หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้

2564
ล้ำนบำท
%
552.36 20.85
238.04
8.99
790.40 29.84
1,858.38 70.16
2,648.78 100.00

งบการเงินรวม
2563
ล้ำนบำท
%
551.99 19.06
403.84 13.94
955.83 33.00
1,940.20 67.00
2,896.03 100.00

2562
ล้ำนบำท
%
1,001.81 32.21
229.08
7.36
1,230.89 39.57
1,879.66 60.43
3,110.55 100.00

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำสำหรับปี 2564 แหล่งเงินทุนของกลุม่ บริษัทฯมำจำกส่วนของผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 70.16
และมำจำกหนีส้ ินร้อยละ 29.84 เนื่องจำกลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนเป็ นจำนวนมำกเพื่อซือ้
วัสดุอปุ กรณ์กำรก่อสร้ำง กำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำและค่ำแรงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ เพื่อส่งมอบให้กบั ลูกค้ำ ลักษณะของ
เงินทุนส่วนมำกจึงอยู่ในรู ปของสินเชื่อที่ได้รบั จำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ ต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่ยงั ไม่ได้
เรียกเก็บ และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน สำหรับปี 2564 กลุม่ บริษัทฯมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับ
0.30 เท่ำ และอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 0.43 เท่ำ ซึ่งนับว่ำอัตรำกำรใช้เงินกูย้ ืมในกำรดำเนินกิจกำรอยู่
55

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ในเกณฑ์ที่เหมำะสม ทำให้กลุม่ บริษัทฯมีโอกำสในกำรขอสินเชื่อสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำใช้ในกำรขยำยธุรกิจให้เจริญเติบ
ได้ในอนำคต

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพัน ตำมใบสั่งซือ้ วัสดุก่อสร้ำง และกำรบริกำรตำม
สัญญำรับเหมำเป็ นจำนวนเงินรวม 134.19 ล้ำนบำท
2) ภำระผูกพันภำยใต้สญ
ั ญำให้เช่ำ
กลุม่ บริษัทฯมีจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญ
ั ญำให้เช่ำดำเนินงำนจำกสัญญำเช่ำระยะยำวหลำยฉบับ
เพื่ อเช่ ำที่ ทำกำรรวมทั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อุป กรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ โดยมี จำนวนเงิ น ขั้นต่ ำที่ จ ะต้อ ง
ก่อให้เกิดรำยจ่ำยในอนำคตสำหรับระยะเวลำแต่ละช่วงดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินบริษัทและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
ระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
5,443
7,032
ระยะเวลำตัง้ แต่ 1-5 ปี
304
1,484
รวม
5,747
8,516

หนังสือคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่ บริษัทมีหนังสือคำ้ ประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงิน ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำง
ปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจโดยมียอดคงเหลือจำนวน 492.74 ล้ำนบำท หนังสือคำ้ ประกันดังกล่ำวคำ้ ประกันโดย กำร
จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เงินฝำกสถำบันกำรเงินของบริษัท เงินฝำกของผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และอำคำรชุดกรรมสิทธิ์ของบริษัท ร่วมกับกรรมกำรท่ำนหนึ่ง และโอนสิทธิ์กำรรับเงินค่ำงำนให้
ธนำคำรเป็ นประกัน

ปั จจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยที่จะมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ คือ ควำมผันผวนของรำคำวัสดุ
ก่อสร้ำง กำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำง ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบำยของภำครัฐบำล เป็ นต้น
รำคำวัสดุก่อสร้ำงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพำะสินค้ำประเภท เหล็ก ปูน
คอนกรีต สำยไฟ ซึง่ เป็ นวัสดุหลักที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ บริษัทฯ จะทำกำรติดตำมภำวะรำคำวัสดุก่อสร้ำง
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนงำนกำรจัดซือ้ ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อควบคุมต้นทุนให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ในแต่ละโครงกำร
จำกปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯที่ผ่ำนมำ ทำให้เกิด
ปั ญหำงำนก่อสร้ำงล่ำช้ำและไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ทนั ตำมกำหนด อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ บริษัทฯได้ตระหนักถึงปั จจัยเสีย่ ง
นีแ้ ละได้เตรียมแผนกำรจัดหำแรงงำนต่ำงชำติบำงส่วนเข้ำมำทดแทน ซึ่งจะทำให้ตน้ ทุนในส่วนของค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำลง
และสำมำรถช่วยบรรเทำปั ญหำขำดแคลนแรงงำนมิให้มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯได้
56

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ภำวะเศรษฐกิ จ และนโยบำยของภำครัฐ บำลของประเทศถื อ ได้ว่ำเป็ น อี ก ปั จ จัย หนึ่งที่ มี ผ ลกระทบต่อ กำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ หำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึน้ กำรลงทุนมีกำรขยำยตัวทัง้ ในภำครัฐและ
ภำคเอกชน จะส่งผลให้ปริมำณงำนของกลุม่ บริษัทฯเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำในกลุม่ อำเซียน (AEC)
และกำรเปิ ดกำรลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ที่ภำครัฐบำลให้กำรสนับสนุนอยู่น่ำจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ทำให้เกิดกำร
ขยำยตัวทำงด้ำนกำรค้ำขำยภำยในประเทศของส่วนอุตสำหกรรม เช่น รถยนต์, กำรท่องเที่ยว เป็ นต้น และเป็ นแนวโน้มที่ดี
ที่จะทำให้เกิดกำรขยำยกำรลงทุนจำกประเทศในกลุม่ อำเซียนเข้ำมำยังประเทศไทย ทำให้มีโอกำสขยำยกำรลงทุนหรือรับ
งำนในกลุม่ อำเซียนได้มำกขึน้ ซึ่งบริษัทฯคำดว่ำจะได้รบั งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ จำกกำรส่งเสริมกำรค้ำเสรีของทำง
ภำครัฐบำล นอกจำกนีค้ วำมต้องกำรที่อยู่อำศัยของผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำมำลงทุนในประเทศไทยเองก็จะเป็ นลูกค้ำอีกกลุม่ หนึ่ง
ของส่วนงำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ
สำหรับปั จจัยทำงกำรเมือง อำจส่งผลให้เกิดควำมไม่แน่นอนต่อแผนกำรลงทุนขนำดใหญ่ในโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของ
ประเทศ รวมถึงผลกระทบต่อแผนกำรลงทุนของภำคเอกชน ย่อมจะส่งผลลบต่อภำคธุรกิจกำรก่ อสร้ำง และส่วนงำน
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯอย่ำงเลีย่ งไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์โดยมีเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วน
กำรรับงำนในภำคเอกชนที่มีควำมเสี่ยงต่ำ มีระยะเวลำก่อสร้ำงไม่นำนเกินไป และมีอตั รำกำไรที่ดี ซึ่งจะทำให้ผลกำร
ดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯได้รบั ผลกระทบไม่มำกกับปั จจัยเสีย่ งดังกล่ำว สำหรับแผนงำนในอนำคตทำงบริษัทฯ ยังคงเน้น
กำรรับงำนก่อสร้ำงที่มีผลกำไรเหมำะสม เช่นงำนรับเหมำกำรก่อสร้ำงโรงงำน และอำคำรในกลุม่ low rise โดยคำนึงถึง
ศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจและกำรเงินของผูว้ ำ่ จ้ำง
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5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น
5.1

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้
รอบระยะเวลำบัญชี

: บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
: EMC
: 140/66-67 อำคำรไอที เอฟทำวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
: ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำมสัญญำบริกำรระยะยำว สัญญำ
ก่อสร้ำงและกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
: 0107538000321
: 02-615-6100
: 02-615-6128-30
: www.emc.co.th
: 12,650,632,144 บำท
: 8,433,754,763 บำท
: 1 บำท ต่อหุน้
: มกรำคม – 31 ธันวำคม

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสำร 02-654-5427 Call Center 02-229-2888 Website : www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญ
ั รัตน์
3. นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร
4. นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
5. นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
6. นำยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ

2982
5599
7645
7764
8125
5128
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 02-259-5300
โทรสำร 02-260-1553
www.diaaudit.com
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
สำนักงำน กฎหมำยสำธิต บิซเิ นส จำกัด
59 ซอยรัตนำธิเบศร์ 28 แยก 2 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
บริษัท สำนักงำนกฎหมำยเอเชีย แอทเทอร์นี่ จำกัด
339/1 อำคำรเดอะสปิ รติ คอนโด ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 โทรศัพท์ 089026-5484
สำนักงำนทนำยควำมพลังนิติ
440 ถนนรัตนำธิเบศน์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 090-961-9107
สำนักงำนกฎหมำย ปรีชำและเพือ่ น ทนำยควำม
44/109 หมุ่ 8 ซอยรำมอินทรำ 63/1 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230 โทรศัพท์ 02-9459482-5 โทรสำร 02-946-5191
R&K Legal Consultant
69 ซอยภำษี 2 ถนนเอกมัย เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศัพท์ 092-832-0199
สำนักงำนกฎหมำยสยำม แอนด์ ดีเทคทีฟ
119/99 ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 089-788-0351 โทรสำร 02-834-2669
5.2 ข้อมูลสำคัญอืน่
- ไม่มี –
5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย
5.3.1 บริษัทถูกฟ้องร้องจำกผูจ้ ะขำย (โจทก์) เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2558 บริษัทได้ถกู บริษัท สยำม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี ้
จำกัด (“โจทก์”) และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (โจทก์รว่ ม) ฟ้องศำลแพ่งตำมคดีหมำยเลข
ดำที่ พ.2206/2558 เพื่อให้บริษัท 1) ส่งมอบเอกสำรต้นฉบับสัญ ญำจำนองฉบับผูร้ บั จำนองลงวันที่ 13 สิงหำคม 2557
เอกสำรยินยอมให้ไถ่ถอนจำนองจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง ต้นฉบับโฉนดที่ดินที่ตงั้ อยูท่ ี่อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
รวม 20 แปลง พร้อมเอกสำรหนังสือชุด มอบอำนำจโอนที่ดินของโจทก์ 2) ชำระเงินจำนวน 500,000 บำท แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่ำว นับจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเงินจำนวนดังกล่ำว
ครบถ้วน และ 3) ชำระค่ำเสียหำยต่อเนื่องเป็ นรำยเดือนๆละ 1.3 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำบริษัทจะคืน
โฉนดแปลงดังกล่ำวให้แก่โจทก์ได้ ต่อมำเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2558 บริษัทได้ให้กำรต่อศำลและฟ้องแย้งต่อศำลแพ่งตำม
คดีดงั กล่ำว เพื่อ (1) ให้โจทก์และโจทก์รว่ มโอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตำมสัญญำจะซือ้ จะขำยทรัพย์สินโครงกำรสยำม
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ธำรำมันตรำ (65 แปลง) โครงกำรเวนิสตะวันออก (6 แปลง) และโครงกำรอเมริกนั ทำวน์ (151 แปลง) (2) หำกโจทก์หรือ
โจทก์รว่ มไม่สำมำรถดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บริษัทตำมข้อ (1) ครบถ้วน ให้โจทก์และโจทก์รว่ มจ่ำยคืนเงินที่
บริษัทชำระไปแล้วจำนวนเงิน 521.62 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนเงิน
515.81 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องแย้งเป็ นต้นไปจนกว่ำโจทก์และโจทก์ รว่ มจะชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิน้ และ (3) ให้โจทก์
และโจทก์รว่ มชำระเงินค่ำเสียหำยจำนวนเงิน 751.36 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจำนวนเงิน 743 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องแย้งเป็ นต้นไปจนกว่ำโจทก์และโจทก์รว่ มจะชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิน้ ผล
ในที่สดุ ของเรือ่ งเหล่ำนีย้ งั ไม่สำมำรถทรำบได้ในปั จจุบนั บริษัทบันทึกเงินที่จ่ำยซือ้ โครงกำรดังกล่ำวและต้นทุนค่ำก่อสร้ำง
เพิ่ ม เติ มในโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวนเงิ นรวม 466.34 ล้ำนบำท ไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ “เงิ นจ่ ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อพัฒนำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
ต่อมำเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2558 บริษัทได้ให้กำรต่อศำลและฟ้องแย้งต่อศำลแพ่งตำมคดีดงั กล่ำวเพื่อ
ก) ให้โจทก์และโจทก์รว่ มโอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตำมสัญญำจะซือ้ จะขำยทรัพย์สินโครงกำรสยำม ธำรำมัน
ตรำ (65 แปลง) โครงกำรเวนิสตะวันออก (6 แปลง) และโครงกำรอเมริกนั ทำวน์ (151 แปลง)
ข) หำกโจทก์หรือโจทก์รว่ มไม่สำมำรถดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บริษัทตำมข้อ ก) ครบถ้วน ให้โจทก์และ
โจทก์รว่ ม จ่ำยคืนเงินที่บริษัทชำระไปแล้ว จำนวนเงิน 521.62 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของเงินต้น จำนวนเงิน 515.81 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องแย้งเป็ นต้นไปจนกว่ำโจทก์และโจทก์ร่ วมจะชำระให้แก่บริษัท
เสร็จสิน้
ค) ให้โจทก์และโจทก์รว่ มชำระเงินค่ำเสียหำย จำนวนเงิน 751.36 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น จำนวนเงิน 743 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องแย้งเป็ นต้นไปจนกว่ำโจทก์และโจทก์รว่ มจะชำระ
ให้แก่บริษัทเสร็จสิน้
ต่อมำเมื่ อ วัน ที่ 3 ตุลำคม 2560 ซึ่ง เป็ น วัน นัด สืบ พยำนโจทก์นัด แรก โจทก์ได้แถลงต่อ ศำลว่ำ เมื่ อ วัน ที่ 27
กันยำยน 2560 โจทก์ถกู เจ้ำหนีร้ ำยหนึ่งร้องต่อศำลล้มละลำยกลำง ต่อมำเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ศำลล้มละลำยกลำง
มีคำพิพำกษำยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี ้ (โจทก์) โจทก์ขอถอนฟ้องเพื่อฟ้องใหม่ แต่ศำลไม่อนุญำต ต่อมำเมื่อ
ถึงกำหนดนัดสืบพยำนโจทก์และจำเลย มีบุคคล (ผูร้ อ้ งสอด) ที่อำ้ งว่ำเป็ นผูซ้ ือ้ ที่ดินในโครงกำรของโจทก์ ยื่นคำร้องสอด
ขอให้โอนที่ดินพิพำทให้แก่ตน ศำลชัน้ ต้นยื่นคำร้องสอดไปให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำ แต่ศำลอุทธรณ์ยืนคำพิพำกษำศำล
ชัน้ ต้น ศำลชั้นต้นจึงกำหนดนัดสืบพยำนโจทก์ โจทก์รว่ ม และพยำนจำเลย วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 และนัดสืบพยำน
จำเลย วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2564 ต่อมำเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกใหม่ ศำลจึงเลือ่ นนัดฟั ง
พิจำรณำคดีออกไป โดยขณะนีย้ งั ไม่มีกำรนัดใหม่และอยู่ระหว่ำ งศำลประสำนวันนัดสืบพยำนโจทก์ โจทก์รว่ ม และจำเลย
กับคู่ควำมทุกฝ่ ำย แม้ว่ำโจทก์จะถูกศำลล้มละลำยกลำงมีคำสั่งไม่อนุญำตให้ฟื้นฟูกิจกำร แต่เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์
ทัง้ หมดที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีควำมเสีย่ งสูงที่จะไม่ได้รบั ชำระหนีจ้ ำกลูกหนี ้ และฝ่ ำยบริหำร
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้วำ่ จะสำมำรถติดตำมหนีค้ ืนได้เมื่อใด รวมถึงทรัพย์สนิ ในคดีสว่ นหนึง่ ได้ถกู โอนกรรมสิทธิ์ไปให้กบั
บุคคลที่สำมแล้ว ปั จจัยที่กล่ำวมำส่งผลทำงลบในกำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระคืนภำระหนีท้ ี่บริษั ท
เรียกร้องจำกโจทก์เป็ นอย่ำงมำก ดังนั้นฝ่ ำยบริหำรของบริษัทจึงพิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เกิดขึน้ ของบัญชี “เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อพัฒนำ” ทัง้ จำนวนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
5.1.2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กำยน 2561 บริษัทได้ฟ้องผูร้ บั จ้ำงก่อสร้ำง (บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)) ใน
โครงกำร แลนด์มำร์ค มหำชัย เป็ นจำเลยต่อศำลแพ่ง ในข้อหำหรือฐำนควำมผิด ผิดสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำง เรียกค่ำเสียหำย
ทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 140,684,258.45 บำท ต่อมำ จำเลยฟ้องแย้งเป็ นทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 55,245,223.66 บำท ศำลมีคำ
พิพำกษำ ให้โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยจำนวน 1,053,458.28 บำท พร้อมดอกเบีย้ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องแย้งจนกว่ำ
ชำระเสร็จ และให้คืนหนังสือคำ้ ประกันกำรทำงำนให้แก่จำเลย ส่วนค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยควำมตกเป็ นพับทัง้ สอง
ฝ่ ำย ต่อมำ ศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำแก้ ให้จำเลยใช้คำ่ เสียหำยจำนวน 2,000,000 บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วนั ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561) จนถึงวันที่ 10 เมษำยน 2565 และอัตรำร้อยละ 5 ต่อ
ปี นับแต่วนั ที่ 11 เมษำยน 2565 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 10,531,038.90
บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วนั ฟ้องแย้ง (วันที่ 4 กันยำยน 2562) เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงขออนุญำตฎีกำต่อศำลฎีกำ
5.1.3 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 ผูจ้ ะขำย โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ (นำยอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล )ได้ฟอ้ งบริษัท เป็ นจำเลยที่
1. บจก. สยำม บำงกอก ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ 2 และกรรมกำรบริษัทอีก 4 ท่ำน ในคดีควำมแพ่ง ข้อหำหรือฐำนควำมผิด ผิด
สัญญำ ละเมิด เรียกค่ำเสียหำย ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 225,000,000.00 บำท ของโครงกำร สยำม
ไอยรำ ศำลกำหนดนัดชีส้ องสถำน กำหนดแนวทำง วันที่ 10 สิงหำคม 2563 ต่อมำเมื่อถึงวันนัด เนื่องจำกจำเลยบำงท่ำน
ยังไม่ได้รบั หมำย ศำลจึงเลือ่ น นัดชีส้ องสถำน กำหนดแนวทำงเป็ นวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 ศำลกำหนดวันนัดสืบพยำน
โจทก์ในวันที่ 27 และ 29 กรกฎำคม 2564 และนัดสืบพยำนจำเลยวันที่ 29 - 30 กรกฎำคม 2564 ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ศำลได้
แจ้งเลื่อนนัดพิจำรณำคดีนีอ้ อกไปก่อน เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ระลอกใหม่ ทวีควำมรุ นแรงขึน้ ตำมลำดับ และยังไม่เป็ นที่แน่นอนว่ำสถำนกำรณ์จะสิน้ สุดลงเมื่อใด โดยศำลให้ยกเลิก
นัดสืบพยำนโจทก์ , นัดสืบพยำนโจทก์ร่วม และนัดสืบพยำนจำเลยในระหว่ำงวันที่ 27 และ 29 - 30 กรกฎำคม 2564
ทัง้ หมด โดยขณะนีย้ งั ไม่มีนดั ใหม่ และยังอยูร่ ะหว่ำงศำลประสำนวันนัดสืบพยำนโจทก์ โจทก์รว่ ม และจำเลยกับคูค่ วำมทุก
ฝ่ ำย
5.1.4 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2563 บริษัทส่งหนังสือให้แก่บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด เพื่อให้สญ
ั ญำหรือ
ข้อตกลงกำรจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวเป็ นโมฆะตัง้ แต่เริ่มแรก เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวไม่ได้ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่จะนำเงินไป
ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน IRR ร้อยละ 25 ต่อปี ของเงินลงทุน และมีโอกำสได้รบั เงินปั นผล
ตลอดระยะเวลำที่ถือนัน้ นอกจำกนีบ้ ริษัทดังกล่ำวเรียกให้บริษัทชำระค่ำหุน้ เพิ่ม เป็ นจำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท โดยไม่ได้
จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่ ผูร้ ่ว มทุน อื่น ๆแสดงให้เห็ น ว่ำไม่มี เจตนำที่ น ำเงิ น ของบริ ษั ท ไปลงทุน ธุรกิ จ ต่ำงๆ เมื่ อ วัน ที่ 29
พฤษภำคม 2563 บริษัทจึงฟ้องร้องดำเนินคดีควำมกับบริษัทดังกล่ำวและกรรมกำรท่ำนหนึ่งของบริษัท (นำยทวันทว์ บุณ
ยะวัฒน์) ดังกล่ำวต่อศำลแพ่ง ข้อหำร่วมกันหลอกลวงให้ทำสัญญำหรือข้อตกลงกำรจองหุน้ เพิ่มทุนด้วยกำรแสดงข้อควำม
อันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อควำมจริง ทุนทรัพย์ 27,656,250.00 บำท ศำลพิจำรณำแล้วมีคำพิพำกษำยกฟ้อง และบริษัทยื่น
อุทธรณ์คำพิพำกษำของศำลชัน้ ต้นต่อศำลอุทธรณ์ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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5.4 ตลำดรอง
- ไม่มี –
5.5 สถำบันกำรเงินทีต่ ิดต่อประจำ (กรณีออกตรำสำรหนี)้
- ไม่มี -
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบตั ิกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรมีบรรษัทภิบำลที่ดี โดยได้นำหลักกำร
และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยกำหนดนโยบำย ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะบริหำรงำนของบริษัทด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวังภำยใต้กรอบข้อกำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิ จ รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมสำมำรถและประสิทธิ ภำพที่เพี ยงพอ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และดูแลมิให้เกิดปั ญหำขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อ
ทุกฝ่ ำย ให้ปฎิบตั ิตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและเป็ นไปตำมกฎระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมกำรบริษัทจัดตัง้ คณะทำงำนเฉพำะเรื่อง อันประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และอนุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ซึ่งได้มีกำรมอบหมำย
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมกำรทุกคณะไว้อย่ำงชัดเจน
5. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมโดยสม่ำเสมอเป็ นประจำ โดยมีกำรกำหนดกำรประชุมและวำระไว้ลว่ งหน้ำ
อย่ำงชัดเจน
6. คณะผู้บริหำร มีกำรประชุม เพื่ อติด ตำมและกำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรโดยละเอียดของทุก โครงกำร อย่ำง
สม่ ำเสมอทุกสัปดำห์ และอำจมีกำรประชุ มพิเศษตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน
7. คณะกรรมกำรบริษั ท ตระหนัก ถึ งควำมสำคัญ ของระบบควบคุม ภำยใน ทั้งกำรควบคุม ทำงกำรเงิ น กำร
ดำเนินงำน และกำรกำกับดูแลกิจกำร ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็ น ส่วนงำนหนึ่ง
ของบริษัทและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีสว่ นร่วมพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรให้สอดคล้องกับ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึง่ มีหลักปฏิบตั ิ รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึง บทบำทควำมรับ ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษั ทในฐำนะผูน้ ำองค์กรที่สร้ำง
คุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
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หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรระดับสูง และกำรบริหำรบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วม และกำรสือ่ สำรกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมกำร
โครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมกำรทั้ง หมด 5 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมกำรบริษั ท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(ก) คณะกรรมกำรบริษัท
ณ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 10 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
BOD
AC
NRC
1
นำยชนะชัย ลีนะบรรจง

2

นำยรัฐชัย ภิชยภูมิ

3

นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง

4

นำยพินิจ กำนติกลุ

5

นำยวชร ภักดีมณฑล

6

ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ชิ ยั

7
8
9

นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
ดร.เยำรินทร์ ศรีชยั นันท์
นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์

10
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วาระการดารงและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบ
กำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ในกำรประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวน
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กรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำ
แหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำ
แหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษัท อำจพ้น
จำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกตำมข้อ (18)
(5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตัง้ บุคคล ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถัดไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำ
แหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่เข้ำมำแทน

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
1. ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
2. กำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ แผนงำนและงบประมำณประจำปี ของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัท
และผูถ้ ือหุน้
3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตำมประกำศ ข้อกำหนด และแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่กฎหมำยกำหนด
4. พิจำรณำอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กำรซือ้ หรือขำยทรัพย์สินที่สำคัญ กำร
ลงทุนในธุรกิจใหม่หรือลงทุนในบริษัทอื่น ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร ได้แก่
เรือ่ งที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของ
บริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
5. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำก
ผูส้ อบบัญชี และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบุคคลทั่วไป
6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม
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7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำ
เป็ น หุ้น ส่วนในห้ำงหุ้น ส่วนสำมัญ หรือเป็ น หุ้น ส่ว นไม่จำกัด ควำมรับ ผิ ด ในห้ำงหุ้น ส่วนจำกัด หรือเป็ น กรรมกำรของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่วำ่ จะทำ
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้เสียไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำที่บริษัททำ
ขึน้ หรือถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10.คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บคุ คล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษั ท อำจยกเลิก เพิ ก ถอนเปลี่ย นแปลงหรือแก้ไขบุค คลที่ ได้รบั มอบอ ำนำจหรือ อ ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่ อ
เห็นสมควร
ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดวันเวลำประชุมล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี ซึง่ จะกำหนดวำระหลัก และวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำ อีกทัง้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
เป็ นระยะเวลำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม ทัง้ นี ้
อำจจะมี ก ำรประชุ ม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ำรณำเหตุก ำรณ์ ส ำคัญ ต่ ำ ง ๆ ตำมควำมจ ำเป็ นและเร่ง ด่ ว น โดยเลขำนุก ำร
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรยืนยันกำหนดนัดหมำยกำรประชุมแต่ละครัง้ หรือทำกำรนัดหมำยใหม่ในกรณีที่มีกำร
เลือ่ นกำหนดเดิม หรือเรียกประชุมวำระเร่งด่วน และทำกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมจัดส่งให้กรรมกำร
กำรประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง ซึง่ กรรมกำรทุกท่ำนมีอิสระในกำรให้ควำมเห็น และเสนอแนะแนวทำง
ปฏิบตั ิ ซึ่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรจดบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จภำยใน 14
วัน ดำเนินกำรส่งรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ จัดเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมกรรมกำร
(ข) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ และมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนบัญชี หรือกำรเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยมีนำงสำวเพรำมำตร หันตรำ เป็ นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบที่เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดย
ทำหน้ำที่สอบทำนกำรดำเนินงำนให้ถกู ต้องตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิ และ
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ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล ส่งเสริมให้พฒ
ั นำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
รวมทัง้ สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสีย่ งที่รดั กุม เหมำะสม และ
มีประสิทธิ ภำพคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ำที่และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวเพรำมำตร
หันตรำ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2. ดร.เยำวรินทร์
ศรีชยั นันท์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3. นำงสำวทวีศรี
วิกยำธิปัตย์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4. นำยปั ณณ์ณธีร ์
ศรีวอ่ งไทย
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยมีนำยธิติปกรณ์ ประเสริฐวชิรกูล ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทฯได้
ดำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงเคร่งครัด และรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
2. พิจำรณำงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ที่ผำ่ นกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ ำยบริหำรก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป กำรสอบ
ทำนงบกำรเงินเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงินให้มีควำมสมบูรณ์ เชื่อถือได้และมีควำมโปร่งใส โดย
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี รวมทัง้ กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือ หน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนระบบกำรบริหำรควำม
เสีย่ งของบริษัท
4. สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ เพื่อให้
หน่วยงำนต่ำงๆ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีขนึ ้ ซึง่ จะส่งผลให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5. สอบทำนให้บ ริษั ท ฯปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่ำตอบแทน และประเมินผลงำนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ เข้ำ
ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนดอย่ำงน้อย ดังนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
- ควำมเห็น เกี่ ยวกับ กำรปฏิ บัติต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
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- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
- รำยกำรอื่ นที่เห็นว่ำผูถ้ ื อหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำงบัญชที่สำคัญ
ของบริษัท รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันของบริษัท
4. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน
แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ ดูแลให้ผดู้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรพัฒนำฝึ กอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
5. พิจำรณำอนุมตั ิกฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
6. พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อขอรับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
10. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรทุจริตคอร์รปั ชันของ
บริษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
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(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร(charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
11. ในกำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหริอ มี ข ้อสงสัย ว่ำ มี รำยกำร หรือ กำรกระท ำ
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ ตjอฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิน งำนของบริษั ทให้ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ ริหำร ไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไข
ภำยในเวลำที่กำหนดกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
13. ดูแ ลให้บ ริษั ท มี ช่ อ งทำงกำรรับ แจ้ง เบำะแสและข้อ ร้อ งเรีย นต่ำ งๆ เกี่ ย วกับ รำยกำรในงบกำรเงิ น ที่ ไม่
เหมำะสม กำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน และกำรรักษำควำมลับของผูแ้ จ้งเบำะแส
รวมทัง้ มีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีกำรดำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม
14. ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
16. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
17. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริษัท และตำมกฎหมำย
(ค) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
1. คุณวรวิทย์
ลีนะบรรจง
2. คุณพินิจ
กำนติกลุ
3. คุณรัฐชัย
ภิชยภูมิ
4. คุณวชร
ภักดีมณฑล
5. คุณกรกฤช
ประคองวิทยำ
6. คุณวนิดำ
พ่วงบุญมำก
7. คุณอุทยั
กลำงพิมำย
8. คุณประกอบ บำรุงรักษ์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ ง : ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและกรอบดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
2. ประเมินควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ทัง้ ที่เกิดจำกปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก
3. เสนอแนะวิธีปอ้ งกันและวิธีลดระดับควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนกำรดำเนินงำน เพื่อลดควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับสภำวะ
กำรดำเนินธุรกิจ
5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมรวมกั บฝ่ ำยบริหำรและได้กำหนดแนวทำงกำรทำงำน
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีคณะทำงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมหนีแ้ ละโครงกำรที่มีปัญหำ ซึ่งถือเป็ นกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่สำคัญ
ได้มีกำรประชุมสม่ำเสมอ 1 วันต่อสัปดำห์
(ง) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้วยบริษั ท ตระหนักถึ งกำรจัดกำรที่ดี และเพื่ อให้กำรปฏิบัติ งำนเป็ น ไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม
วัต ถุป ระสงค์ที่ บ ริษั ท ฯ กำหนด รวมทั้งเพื่ อขับ เคลื่อ นบริษั ท ให้เติ บ โตอย่ำ งยั่งยื น และขยำยธุรกิ จอย่ำงมี เสถี ย รภำพ
ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรรองรับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ทัง้ ภำยในและภำยนอก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของ
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นควรให้มีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. ดร.เยำวรินทร์ ศรีชยั นันท์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมีวำ่ ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจำรณำสรรหำ ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษัท
2. พิจำรณำบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ตำมที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
3. พิจำรณำเสนอบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทแทนตำแหน่งที่วำ่ งลง
4. พิจำรณำทบทวนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมกำรอิสระและเสนอขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมกำร
บริษัท
5. พิจำรณำและทบทวนโครงสร้ำงระบบกำรจ่ำยเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทำงและวิธีกำร กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
6. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ฝ่ำยจัดกำร โดยให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

7. พิ จ ำรณำงบประมำณกำรขึน้ ค่ำจ้ำ ง กำรเปลี่ย นแปลงค่ำ จ้ำ งและผลตอบแทน เงิ น รำงวัลประจ ำปี ข อง
เจ้ำหน้ำที่ระดับผูบ้ ริหำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติ แ ละข้อ มู ล ต่ ำ งๆ ของบุ ค คลที่ ได้ร ับ กำรคัด เลื อ ก โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสม โดยเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รบั กำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
7. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี
8. พิจำรณำกำหนดวงเงินค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทวงเงิน
ค่ ำ ตอบแทนที่ ได้ร ับ อนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และจ ำนวนเงิ น ค่ ำ ตอบแทนที่ จ่ ำ ยในปี ที่ ผ่ ำ นมำเพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
9. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษั ท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่และปริมำณ
ควำมรับผิดชอบ ภำยในวงเงินที่ผถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
10. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท) โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่ และปริมำณควำมรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
(จ) คณะกรรมกำรบริหำร
องค์ประกอบของกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
1. นำยชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง
กรรมกำรบริหำร
3. นำยพินิจ
กำนติกลู
กรรมกำรบริหำร
4. นำยรัฐชัย
ภิชยภูมิ
กรรมกำรบริหำร
5. นำยวชร
ภักดีมณฑล
กรรมกำรบริหำร
6. นำงอัญชลี ลีนะบรรจง
กรรมกำรบริหำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร: ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

1. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2. พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ แผนกำรดำเนินธุรกิจและงบประมำณประจำปี ของบริษัท กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้
กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตัง้ บรรลุตำมเป้ำหมำยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำ
อนุมตั ิ
3. พิจำรณำเรือ่ งกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณประจำปี ในระหว่ำงที่
ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ตอ้ งอยู่ภำยใต้ขอบเขตอำนำจที่ได้รบั อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และให้
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
4. พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน กำรบริหำรกำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป
กำรจั ด จ้ำ งและจั ด ซื ้อ และรำยกำรอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ ภำยใต้ข อบเขตอ ำนำจที่ ได้ร ับ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณประจำปี ตำมที่จะได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
6. ให้ค ำแนะน ำกำรขยำยธุ ร กิ จ และกำรร่ว มทุ น กั บ บุ ค คลอื่ น ภำยใต้ข อบเขตอ ำนำจที่ ได้ร ับ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทและนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบ / เพื่อทรำบ ในกำรประชุมครำวต่อไป
7. เป็ นคณะที่ปรึกษำฝ่ ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรปฏิบตั ิกำรอื่นๆ
8. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรือเงินปั นผลประจำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
9. คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอำนำจช่วงให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรบริหำร
อำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร
ทัง้ นีอ้ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกำรมอบอำนำจช่วง ต้องไม่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน
หรือรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลของบริษัทให้มีควำมเหมำะสม และ
สอดคล้องกับแนวทำงของหน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
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ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้ำหมำยที่จะมุง่ ไปสูม่ ำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรในระดับสำกล และเพื่อให้
บริษัทเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยำวต่อไป สำหรับกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริษัทในปี
2564 สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้

1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1. คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุน้ ไม่มีกำรกระทำใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยทำหน้ำที่ดแู ลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในประเทศหรือต่ำงประเทศ ทัง้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย
หรือผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิ ของตนทัง้ สิทธิ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ สิทธิ ในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำ และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญต่อบริษัท
1.2 บริษัทมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ โดยในแต่ละวำระมี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบและมีกำรบันทึกกำรประชุมถูกต้องครบถ้วน ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ ก่อน
กำรประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี ) เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ มีเวลำศึกษำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงละเอียด รวมทัง้ มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลใน Web Site ของบริษัท นอกจำกนี ้ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมำประชุมแทน รวมทัง้ เสนอชื่อกรรมกำรอิสระเป็ นทำงเลือกในกำรรับมอบฉันทะ
โดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น ชื่อ ประวัติ ที่อยู่ ข้อมูลกำรถือหุน้ และจำนวนครัง้ ที่เข้ำร่วม
ประชุมระบุไว้ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
1.3 บริษัทมีกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวัน เวลำ และสถำนที่ สะดวกและเหมำะสม มีกำรกำหนดขัน้ ตอน กำรประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ อย่ำงถูกต้อ งตำมกฎหมำย ตัง้ แต่กำรเรียกประชุม กำรแจ้งวำระกำรประชุม กำรจัดส่งเอกสำร ขัน้ ตอนในกำร
ดำเนินกำรประชุม
1.4 กำรสือ่ สำรระหว่ำงกันของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบำยปิ ดกันกำรสือ่ สำรระหว่ำงกันของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงอิสระ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สำมำรถคัดสำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทได้ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
1.5 คณะกรรมกำรบริษัทให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกปี
1.6 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องรวดเร็ว มี
กำรลงมติเป็ นแต่ละวำระ ให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัทเป็ นรำยบุคคล และมีกำรใช้บตั รลงคะแนน
• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิรบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูล ทัง้
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำนทำงเว็บไซต์www.emc.com
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีช่องทำงที่จะได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทได้มำกขึน้
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี ภำยใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท โดยวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรไม่เป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ในปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษำยน 2564 เป็ นกำรประชุมแบบ E-AGM
ก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
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• บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 ซึง่ กำหนดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษำยน 2564 พร้อมวำระกำรประชุมทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
• บริษัทฯ ให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม โดยมีขอ้ เท็จจริง และ
เหตุผล รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อม
เอกสำรประกอบกำรประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2564 ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภำษำไทย และอังกฤษ
• บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม เช่นรำยงำนประจำปี หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท ข้อมูลกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อ
ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ แผนที่ของสถำนที่จดั ประชุม คำอธิบำยเอกสำร และหลักฐำนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องนำมำแสดงในกำรเข้ำ
ร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุม โดยมอบให้บริษัท
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 7 วัน รวมทัง้ ได้ลงประกำศโฆษณำหนังสือพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 3 วัน
นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตำมประกำศของกระทรวง
พำณิชย์ ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท www.emc.com ซึง่ มีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค.
• กรณีผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม ซึ่งมีกำร
แปลเป็ นภำษำอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุม
วันประชุมผู้ถอื หุน้
• คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งเข้ำร่วมประชุมยกเว้นป่ วย
หรือติดภำรกิจสำคัญ ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2564 มีกรรมกำรบริษัทเข้ำ
ร่วมประชุม จำนวน 7 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 77.77 เป็ นกำรประชุมแบบออนไลน์ นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริหำร ผูส้ อบบัญชี
จำกบริษัทสอบบัญชีของบริษัทซึง่ ทำหน้ำที่เป็ นสักขีพยำน ในกำรนับคะแนน ได้เข้ำร่วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ ด้วย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
สำมำรถซักถำมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้ รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรที่เข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดูได้จำกรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
• บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยควำมสะดวกให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดยวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมไม่เป็ นอุปสรรค
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
• กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชั่วโมงและยังคงให้สทิ ธิผถู้ ือ
หุน้ ที่มำร่วมประชุม ภำยหลังจำกที่ได้เริม่ กำรประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ยงั ไม่มีกำรพิจำรณำและให้
นับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วำระที่ใช้สทิ ธิในกำรออกเสียงเป็ นต้นไป
• บริษัทฯ ได้จดั ให้มีบคุ ลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวำระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
• กรณี ผูถ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ เข้ำประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิทธิของตนได้
• บริษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเริม่ ประชุม เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วน
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุม รวมถึงอธิบำยวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวำระตำม
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

กฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท กำรกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็ นไปตำมจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่ง
หุน้ มีสทิ ธิเท่ำกับหนึง่ เสียง และไม่มีหนุ้ ใดมีสทิ ธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผถู้ ือหุน้ รำยอื่น กำรจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ได้ ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำน ให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ประจำปี และเลือกตัง้ กรรมกำรบริษัทเป็ นรำยบุคคล รวมถึงกำรพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยและข้อบังคับบริษัทกำหนด
ในกรณีผถู้ ือหุน้ รำยใดเข้ำมำภำยหลังจำกที่ได้เริม่ ประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สทิ ธิในกำรออกเสียงลง คะแนนใน
วำระที่เหลืออยูท่ ี่ยงั ไม่ได้มีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมเป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุมให้เป็ นไปตำมลำดับ
วำระกำรประชุม ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ มีกำรจัดสรรเวลำ
ให้เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรนำเสนอประเด็ นต่ำงๆ ของแต่ละวำระ โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถำมและแสดงควำม
คิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ในแต่ละวำระ หำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมคณะกรรมกำรบริ ษัทจะตอบข้อ
ซักถำมอย่ำงชัดเจนตรงประเด็น มีกำรสรุปผลกำรลงมติจำกกำรนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวำระด้วยระบบ Barcode และมีผสู้ อบบัญชีเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
วาระการประชุมผู้ถอื หุ้นที่สาคัญ ได้แก่
1. การเลื อ กตั้ งกรรมการบริษั ท : กรรมกำรบริษั ท ที่ ได้รบั กำรเสนอชื่ อ ได้ผ่ำ นกำรพิ จ ำรณำกลั่น กรองจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และหำกเป็ นกรรมกำรอิสระ ต้องมีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริษัทฯ กำหนด และตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน โดยหนังสือนัดประชุมมีขอ้ มูลเบือ้ งต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตัง้ โดยระบุ ชื่อ ประวัติกำรศึกษำ กำรดำรง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นไว้ชดั เจน หำกเป็ นบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท และประเภทของกรรมกำรบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็ นกำรเสนอชื่อกรรมกำรบริษัทท่ำนเดิมกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่
มีขอ้ มูลกำรเข้ำร่วมประชุมในปี ที่ผำ่ นมำและจำนวนวำระ / ปี ที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท และในกำรเลือกตัง้
กรรมกำร บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นประจำทุกปี มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่ำตอบแทนของ
กรรมกำร ให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ เป็ น ประจ ำทุก ปี โดยผ่ำ นกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน ผลปฏิบัติงำน วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รบั อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้
จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ผ่ำนมำ รวมถึงอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ โดยมีกำรสรุ ปวงเงิ นที่ได้รบั อนุมตั ิ
จำนวนเงินที่จ่ำยจริง และรู ปแบบในกำรจ่ำย รวมทัง้ มีกำรสรุปจำนวนเงิ นที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น
เป็ นรำยบุคคลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ขอ้ มูล ผูส้ อบบัญชีดงั นี ้ ชื่ อ
ผูส้ อบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ นอิสระ จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่ให้บริษัท มีกำรเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีระหว่ำงปี
ปั จจุบนั กับปี ที่ผ่ำนมำ และค่ำบริกำรอื่นที่มีกำรรับบริกำรจำกสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด ซึง่ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
หลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
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• เมื่อเสร็จสิน้ กำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อม ผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ บริษัท
www.emc.com ในวันทำกำรถัดจำกวันประชุมผูถ้ ือหุน้
• จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อย่ำงละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตำมข้อเท็จจริง มีกำรบันทึกรำยชื่อ
กรรมกำรบริษั ทที่ เข้ำ ร่วมประชุม และผู้สอบบัญ ชี และตัวแทนจำกสำนักงำนสอบบัญ ชี ที่ เข้ำประชุม ค ำชี แ้ จงที่ เป็ น
สำระสำคัญ คำถำมและคำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุปรำยละเอียดในแต่ละวำระเป็ นไปตำมข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีกำร
สรุ ป ผลกำรลงคะแนนเสีย งในแต่ ละวำระโดยแยกเป็ น เห็ นด้วย ไม่เห็น ด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวได้รบั กำรสอบทำนจำกฝ่ ำยกฎหมำย และประธำนกรรมกำรบริษัท ก่อนลงนำมในฐำนะประธำนที่ประชุม และได้
ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ นำส่ง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนด
• จัดให้มีกำรบันทึกวีดีทศั น์กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบำยในกำรสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย ผูถ้ ือหุน้ สถำบัน รวมถึง
ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ ได้รบั สิทธิและกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นหนึ่งในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษั ท ทั้ง นี ห้ ลัก กำรที่ บ ริษั ท ใช้ในกำรปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ผู้ถื อ หุ้น อย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกัน มี ร ำยละเอี ย ดปรำกฏ ในเว็ บ ไซต์
www.emc.co.th ภำยใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
2.1 คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยหุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิ
ออกเสียงเท่ำเทียมกัน เท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.2 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
เข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้ห นังสือมอบฉัน ทะรู ปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิ ศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
2.3 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยใช้สิทธิของตนในฐำนะผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุน้ และเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ โดยได้จดั ทำฉบับภำษำอังกฤษให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ
2.4 คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและมีมำตรกำรป้องกันกำรนำข้อมูล
ภำยในไปใช้เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัทผูบ้ ริหำร และพนักงำน ซึง่ อยู่
ในหน่วยงำนที่รบั ทรำบข้อมูลภำยใน ทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่
สำธำรณชน
2.5. สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ แสดงควำมเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจำรณำตัด สินใจในกำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ำงๆ เช่น กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท กำร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
2.6 ประธำนที่ประชุมได้ชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนนเสียง และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้
ทำกำรสอบถำมในประเด็นข้อสงสัยต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรประชุมพร้อมทัง้ ให้กรรมกำร/ผูบ้ ริหำร ได้ชีแ้ จงประเด็นข้อสงสัย
นัน้ อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอรวมถึงกำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม เพื่อให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี รวมทัง้ ไม่ได้กำหนดวิธีกำรสำหรับให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อ
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กรรมกำรบริษัทที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมหลักกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยบริษัทฯ จะ
พิจำรณำให้มีกำรดำเนินกำรดังกล่ำวภำยหลัง

3. การคานึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงควำมสำคัญ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟั ง
คำแนะนำของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภำยในและภำยนอก ดังนี ้
3.1 พนักงำน
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบจ่ำยผลตอบแทนตำมผลงำนของแต่ละบุคคล นอกเหนือไปจำกเงินเดือนตำมปกติ
โดยมีตวั วัดที่ชัดเจนและเป็ นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดกำรบูรณำกำรทำงควำมสำมำรถของพนักงำนในระดับชัน้ ต่ำงๆ นำไปสู่
ควำมสำเร็จของบริษัทฯ ในองค์รวม
นอกจำกนี ้ บริษัท ฯ ยังได้จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่พ นักงำน เช่น กำรประกันอุบัติเหตุ สวัสดิกำร กำร
รักษำพยำบำล กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญในเรือ่ งควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน ซึง่ บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงำนเข้ำมำดูแลโดยเฉพำะ ประกำศเป็ นนโยบำย และนำไปปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด มี
กำรจัดหำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพ ระดับหัวหน้ำงำน และระดับบริหำรซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ น
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยประจำโครงกำรต่ำงๆ ทุกโครงกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่โดยตรงใน
กำรผลักดันนโยบำยจำกส่วนกลำงให้บรรลุเป้ำหมำย ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนต่อกรมสวัสดิกำร และ
คุม้ ครองแรงงำนทุกไตรมำส ซึ่งหมำยรวมถึงกำรฝึ กอบรมพนักงำนและคนงำนในโครงกำรให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย
กำรวิเครำะห์และประเมินจุดทำงำนที่เสีย่ งต่ออันตรำยเพื่อหลีกเลีย่ งกำรเกิดอุบตั ิเหตุ กำรตรวจสอบอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
ต่ำงๆ ก่อนนำไปใช้งำนจริง
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อทรัพยำกรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดับชัน้
เช่น กำรส่งบุคลำกรทุกระดับ เข้ำฝึ กอบรม/สัมมนำในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถนำมำพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน
ได้ในอนำคต, กำรจัดฝึ กอบรมพัฒนำฝี มือแรงงำนร่วมกับกรมพัฒนำฝี มือแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นต้น และบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญด้ำนสุขภำพและพลำนำมัยของพนักงำน จึ งได้กำหนดให้พนักงำนเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็ น
ประจำปี ทกุ ปี ปี ละ 1 ครัง้
3.2 ผูถ้ ือหุน้
บริษัทได้ทำกำรบริหำรงำนทุกโครงกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพื่อให้ทกุ โครงกำรมีผลกำไร และนำผลกำไรนัน้
ไปจัดสรรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
บริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผูถ้ ือหุน้
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ฝ่ำฝื นต่อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และโปร่งใส
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ ของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษำทรัพย์สนิ ของตนเองรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่
ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริงอย่ำงสม่ำเสมอ ขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมมีเหตุมีผล
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน อีกทัง้ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒ นำกิจกำรของบริษัทให้เจริญ ก้ำวหน้ำมีควำมมั่นคง และ
สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ ได้อย่ำงเหมำะสม และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3.3 ลูกค้ำ

77

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

บริษัทได้บริหำรโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ และประสิทธิภำพ โดยมุง่ เน้นกำรบริหำรเวลำ และงบประมำณ
เป็ นสำคัญนอกจำกนีท้ ำงบริษัทฯ ยังได้ทำกำรสือ่ สำรกับลูกค้ำ โดยกำหนดวิธีกำรปฏิบตั ิ และดัชนีชีว้ ดั อย่ำงชัดเจน เพื่อทำ
กำรพัฒนำระบบและคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.4 คูค่ ำ้ และเจ้ำหนี ้
บริษัทได้จดั ทำข้อตกลงหรือสัญญำ เพื่อระบุถึงเงื่อนไขต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนก่อนกำรดำเนินกำรจริง และบริษัท
ได้ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงหรือสัญญำนัน้ ๆ อย่ำงเคร่งครัด
3.5 คูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทได้ทำกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงสุจริตและโปร่งใส โดยใช้ขอ้ ได้เปรียบในระบบกำรจัดกำร และกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้ำประมูลโครงกำรต่ำงๆ
3.6 พนักงำน
บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีคำ่ และเป็ นหัวใจสำคัญที่จะพำองค์กรไปสูค่ วำมสำเร็จ บริษัทฯได้ปฏิบตั ิ
ต่อพนักงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ มนุษยชนจริยธรรม และเปิ ด
โอกำสให้พนักงำนแสดงศักยภำพของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำและสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพบริษัทฯ จึงมุง่ ส่งเสริมฝึ กอบรม
และพัฒ นำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทั่วถึ ง รวมถึ งให้พ นัก งำนมี ส่วนร่วมในกำรกำหนดทิ ศ ทำงกำร
ดำเนินงำนและพัฒนำบริษัท ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็ นธรรม เหมำะสมกับควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิต สุขภำพ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน อีกทัง้ บริษัท ฯ จัดใหม่ สวัสดิกำรแก่พนักงำน เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิต และควำม
เป็ นอยูท่ ี่ดีขนึ ้ เช่นจัดให้มีกองทุน สำรองเลีย้ งชีพ เงินบำเหน็จเกษี ยณให้กบั พนักงำน กำรตรวจสุขภำพประจำปี เป็ นต้น
3.7 ด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนสิง่ แวดล้อมที่ชดั เจน และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ จัดระบบภำยในเพื่อขจัดปั ญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ พร้อม
ปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึน้ ต่อไป
โดยประธำนกรรมกำรบริหำรได้คำนึงถึงกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร กำรลดใช้กระดำษในกำรถ่ำยเอกสำรเป็ นกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นผลดีต่อกิจกำรในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และยังเป็ นกำรลด
ต้นทุน ซึง่ จะนำไปสูผ่ ลกำไรที่สงู ขึน้ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพิ่มขึน้
3.8 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
บริษัทมีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี และจรรยำบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่ำง
ๆ ของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่
เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่
อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นได้รบั กำรพิจำรณำ และปฏิบตั ิอย่ำงรอบครอบ บริษัทจึงได้จดั ทำ “แนวทำงกำร
ต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนินธุรกิจ และพัฒนำองค์กรสู่
องค์กรแห่งควำมยั่งยืน
บริษัทฯ ได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน เพื่อยืนยันเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยต่อ ต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน ไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ไม่วำ่ ในฐำนะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ และจัดทำข้อ
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ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงชัดเจน เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันโดยทั่วกัน
ซึง่ ปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสใดๆ เกี่ยวกับกำรคอร์รปั ชัน และกำรดำเนินงำนที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรละเมิดจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจแต่อย่ำงใด
3.9 กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้กำรสนับสนุนและเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกคน โดยไม่กระทำกำรใด ๆ อันก่อให้เกิด
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่ำงเพศ อำยุ เชือ้ ชำติ หรือศำสนำ และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้รบั ควำมรู ้
จำกกำรฝึ กอบรม และได้รบั สวัสดิกำรอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
3.10 กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์ ไม่
ว่ำจะเป็ นด้ำนกำรออกแบบ กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยซอฟแวร์ตำ่ ง ๆ ที่จะนำมำใช้
ภำยในบริษัทต้องได้รบั อนุญำตและมีลขิ สิทธิ์ถกู ต้อง รวมทัง้ ไม่อนุญำตให้พนักงำนติดตัง้ ระบบซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
3.11 ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำน ในปี 2564 บริษัทไม่มีสถิติกำรเกิดอุบตั เิ หตุในสถำนที่
ทำงำนแต่อย่ำงใด
3.12 ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ ของผู้มี ส่ว นได้เสี ย ในกำรแจ้ง เบำะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นกำรกระ ท ำควำมผิ ด และ
ข้อเสนอแนะผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำวของบริษัท รวมถึงกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระทำควำมผิด และข้อเสนอแนะ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้ดงั นี ้
➢ ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อแผกนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
อีเมล์ : matee@emc.co.th
โทรศัพท์ : 0 2615 6181
ในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้ พิพำทใด ๆ ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
4.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย และใช้ดลุ ยพินิจ
อย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่สดุ ในกำรจัดทำ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อรำยงำนงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ำมำทำหน้ำที่ สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในของบริษัท เพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำกำรแสดงฐำนะกำรเงิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และกระแสเงิน สดเป็ นจริงและสมเหตุสมผล สอบทำนกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภำยนอกและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยได้จดั ให้มีกำร
บันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้ ป้องกันกำรทุจริตและกำรดำเนินกำรที่
ผิ ด ปกติ โดยมี ก ำรประชุม ร่ว มกับ ฝ่ ำยบัญ ชี ซึ่งควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป รำกฏอยู่ในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี
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4.2 คณะกรรมกำรบริษั ท ให้ควำมสำคัญ ต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ค รบถ้วน ตรงต่อควำมเป็ น จริง เชื่ อ ถื อได้
สม่ำเสมอ โปร่งใส และทันเวลำ ทัง้ ในส่วนของข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินและที่มิใช่ทำงกำรเงินที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
ของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั ทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันซึง่ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญ และ
ยึดถือปฏิบตั ิมำโดยตลอด ทัง้ นี ้ บริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรสนเทศ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี รำยงำนประจำปี
เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั ทรำบ ผ่ำนทำงสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
Web Site ของบริษัท ในรอบปี ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่เคยถูกสำนักงำนกลต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกำรเนื่องมำจำก
กำรเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
4.3 ผูส้ อบบัญชี บริษัทโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีโดยคำนึงถึงควำมเป็ น
อิสระควำมเหมำะสม กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ รวมถึงกำรไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรำยกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และ
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้พิจำรณำกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีในแต่ละปี ให้มีควำมเหมำะสมกับขอบเขตกำรสอบ
บัญชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอผูส้ อบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมำะสม พร้อมทัง้ จำนวนเงินค่ำสอบบัญชีให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบ
บัญชีในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษั ทตระหนักถึงควำมสำคัญ ของบทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรที่ มี ต่อบริษั ทและผูถ้ ื อหุ้น คณะกรรมกำรบริษั ท
ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมีทกั ษะและประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกหลำกหลำยสำขำ ทำให้กำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่กรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีภำวะผูน้ ำ มีวิสยั ทัศน์ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมี
ประสบกำรณ์ดำ้ นต่ำงๆ มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และมีควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือ
หุน้ โดยรวม คณะกรรมกำรได้มีสว่ นร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ผบู้ ริหำรมีกำรปฏิบตั ิตำมแผนงำนและงบประมำณ ที่
กำหนดไว้อย่ำงสม่ำ เสมอ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยคำนึงถึงหลักกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม รวมทัง้ กำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรเป็ นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ และเพื่อควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
กรรมกำรบริษัท มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รบั กำรเลือกตัง้
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอำยุของกรรมกำรบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมกำรบริษัทแต่ละคน
ดำรงตำแหน่งและจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สดุ เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเชื่อว่ำควำมสำมำรถทำง
ธุรกิ จและควำมเชี่ ยวชำญของกรรมกำรบริษั ท แต่ละคนไม่ได้ขึน้ อยู่กับ อำยุของกรรมกำรบริษั ท หรือจำนวนบริษั ท ที่
กรรมกำรบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง
จานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่ง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรำยชื่อกรรมกำรบริษัท ประวัติ ประสบกำรณ์ กำรถือหุน้ และข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของ
กรรมกำรแต่ละคนในบริษั ท อื่ น ไว้ในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งปั จ จุบัน บริษั ท ฯไม่ มี
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กรรมกำรบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้อทุ ิศเวลำในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริษัทอย่ำงเต็มที่ โดยได้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมำโดยตลอด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่วมประชุมและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่วมตัดสินใจใน
กำรดำเนินงำนของบริษั ท มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดขึน้ ทุกเดือน เลขำนุกำรบริษัทจะส่ง
จดหมำยเชิญประชุม พร้อมทัง้ ระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมครัง้ ก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบเรื่อง เพื่อพิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเสนอเรื่อง
เพิ่มเติมในวำระกำรประชุม และสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้โดยเปิ ดเผย เลขำนุกำร บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำร
ประชุมและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทพร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระเมื่อสิน้ สุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำน
กำรประชุม และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
วำระแรกของกำรประชุมครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ กรรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุม
ให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สดุ ได้รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำน
บริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำร
สืบค้นอ้ำงอิง
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ณ 31 ธันวำคม 2564
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทฯ(มหำชน) จำกัด
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ
เป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยของบริษัท
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ให้มีจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำรบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในรำชอำณำจักรและต้องมี
กรรมกำรอย่ำงน้อยหนึง่ คนมีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน
2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะและมีจำนวน
อย่ำงน้อย 3 คน
3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรเพื่อปฏิ บตั ิหน้ำที่และถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหำรกับกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และในจำนวนนีม้ ีอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะต้องเป็ น
กรรมกำรที่เป็ นอิสระ
โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวน 4 ชุดได้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน และคณะกรรมกำรบริห ำร โดยมี ก ำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆและของกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
7.2.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 10 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
1
นำยชนะชัย ลีนะบรรจง
2

นำยรัฐชัย ภิชยภูมิ

3

นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง

4

นำยพินิจ กำนติกลุ

5

นำยวชร ภักดีมณฑล

6

ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ชิ ยั

7
8
9

นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
ดร.เยำรินทร์ ศรีชยั นันท์
นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์

10

นำยปณณ์ณธีร ์ ศรีวอ่ งไทย

BOD












AC






NRC






- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร 1 ท่ำน
- กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน
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- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 5 ท่ำน
หมายเหตุ BOD หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท
AC หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ
NRC หมำยถึง คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ชื่อและจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
“ นำยชนะชัย ลีนะบรรจง หรือ นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง หรือ ว่ำที่ร.ต.เมธี อิทธิริวิชัย ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำยพินิจ กำนติกูล หรือ นำยรัฐชัย ภิชยภูมิ หรือ นำยวชร ภักดีมณฑล รวมกันเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของ
บริษัท”
ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่
ในเรื่องที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร เช่น เรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซือ้ หรือขำยสินทรัพย์ที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ กำหนด เป็ นต้น
7.2.3 ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
2. กำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ แผนงำนและงบประมำณประจำปี ของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัท
และผูถ้ ือหุน้
3. กำกับดูแลให้บริษั ทปฏิบตั ิตำมประกำศ ข้อกำหนด และแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่กฎหมำยกำหนด
4. พิจำรณำอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กำรซือ้ หรือขำยทรัพย์สินที่สำคัญ กำร
ลงทุนในธุรกิจใหม่หรือลงทุนในบริษัทอื่น ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร ได้แ ก่
เรือ่ งที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของ
บริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
5. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำก
ผูส้ อบบัญชี และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบุคคลทั่วไป
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6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท หรือเข้ำ
เป็ น หุ้น ส่วนในห้ำงหุ้น ส่วนสำมัญ หรือเป็ น หุ้น ส่ว นไม่จำกัด ควำมรับ ผิ ด ในห้ำงหุ้น ส่วนจำกัด หรือเป็ น กรรมกำรของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่วำ่ จะทำ
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้เสียไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำที่บริษัททำ
ขึน้ หรือถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10.คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บคุ คล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษั ท อำจยกเลิก เพิ ก ถอนเปลี่ย นแปลงหรือแก้ไขบุค คลที่ ได้รบั มอบอ ำนำจหรือ อ ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่ อ
เห็นสมควร
ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดวันเวลำประชุมล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี ซึง่ จะกำหนดวำระหลัก และวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำ อีกทัง้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
เป็ นระยะเวลำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม ทัง้ นี ้
อำจจะมี ก ำรประชุ ม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ำรณำเหตุก ำรณ์ ส ำคัญ ต่ ำ ง ๆ ตำมควำมจ ำเป็ นและเร่ง ด่ ว น โดยเลขำนุก ำร
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรยืนยันกำหนดนัดหมำยกำรประชุมแต่ละครัง้ หรือทำกำรนัดหมำยใหม่ในกรณีที่มีกำร
เลือ่ นกำหนดเดิม หรือเรียกประชุมวำระเร่งด่วน และทำกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมจัดส่งให้กรรมกำร
กำรประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง ซึง่ กรรมกำรทุกท่ำนมีอิสระในกำรให้ควำมเห็น และเสนอแนะแนวทำง
ปฏิบตั ิ ซึ่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรจดบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จภำยใน 14
วัน ดำเนินกำรส่งรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ จัดเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมกรรมกำร
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ชือ่

นำมสกุล

สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564

คณะกรรมกำร
บริษัท
(6 ครัง้ )

คณะกรรม
กำรตรวจสอบ
(12 ครัง้ )

คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
(1 ครัง้ )

นำยชนะชัย

ลีนะบรรจง

ไม่เข้ำ

6

-

-

นำยวรวิทย์
นำยรัฐชัย
นำยวชร
นำยพินิจ
ว่ำที่ ร.ต.เมธี
นำงสำวเพรำมำตร
นำงสำวทวีศรี
ดร.เยำวรินทร์
นำยปั ณณ์ณธีร ์

ลีนะบรรจง
ภิชยภูมิ
ภักดีมณฑล
กำนติกลู *
อิทธิรวิ ิชยั
หันตรำ
วิกยำธิปัตย์
ศรีชยั นันท์
ศรีวอ่ งไทย

เข้ำ
เข้ำ
ไม่เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ

6
6
6
5
6
6
6
6
6

12
12
12
12

1
1
1
1
-

*หมายเหตุ : นายพินิจ กานติกลู ภักดีมณฑล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย
(ก) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ และมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนบัญชี หรือกำรเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยมีนำงสำวเพรำมำตร หันตรำ เป็ นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบที่เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดย
ทำหน้ำที่สอบทำนกำรดำเนินงำนให้ถกู ต้องตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล ส่งเสริมให้พฒ
ั นำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
รวมทัง้ สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสีย่ งที่รดั กุม เหมำะสม และ
มีประสิทธิ ภำพคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ำที่และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวเพรำมำตร
หันตรำ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2. ดร.เยำวรินทร์
ศรีชยั นันท์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3. นำงสำวทวีศรี
วิกยำธิปัตย์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4. นำยปั ณณ์ณธีร ์
ศรีวอ่ งไทย
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยมีนำยธิติปกรณ์ ประเสริฐวชิรกูล ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทฯได้
ดำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงเคร่งครัด และรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
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2. พิจำรณำงบกำรเงินในแต่ละไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ที่ผำ่ นกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ ำยบริหำรก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป กำรสอบ
ทำนงบกำรเงินเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงินให้มีควำมสมบูรณ์ เชื่อถือได้และมีควำมโปร่งใส โดย
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี รวมทัง้ กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือ หน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนระบบกำรบริหำรควำม
เสีย่ งของบริษัท
4. สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ เพื่อให้
หน่วยงำนต่ำงๆ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีขนึ ้ ซึง่ จะส่งผลให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5. สอบทำนให้บ ริษั ท ฯปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่ำตอบแทน และประเมินผลงำนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ เข้ำ
ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนดอย่ำงน้อย ดังนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
- ควำมเห็น เกี่ ยวกับ กำรปฏิ บัติต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ื อหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำงบัญชที่สำคัญ
ของบริษัท รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันของบริษัท
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4. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน
แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ ดูแลให้ผดู้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรพัฒนำฝึ กอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
5. พิจำรณำอนุมตั ิกฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
6. พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อขอรับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
10. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรทุจริตคอร์รปั ชันของ
บริษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร(charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
11. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระทำ
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ ริหำร ไม่ดำเนินกำรให้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนดกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่ อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังกล่ำวต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
13. ดูแ ลให้บ ริษั ท มี ช่ อ งทำงกำรรับ แจ้ง เบำะแสและข้อ ร้อ งเรีย นต่ำ งๆ เกี่ ย วกับ รำยกำรในงบกำรเงิ น ที่ ไม่
เหมำะสม กำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน และกำรรักษำควำมลับของผูแ้ จ้งเบำะแส
รวมทัง้ มีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีกำรดำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม
14. ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
16. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
17. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริษัท และตำมกฎหมำย
(ข) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
1. คุณวรวิทย์
ลีนะบรรจง
2. คุณพินิจ
กำนติกลุ
3. คุณรัฐชัย
ภิชยภูมิ
4. คุณวชร
ภักดีมณฑล
5. คุณกรกฤช
ประคองวิทยำ
6. คุณวนิดำ
พ่วงบุญมำก
7. คุณอุทยั
กลำงพิมำย
8. คุณประกอบ บำรุงรักษ์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ ง : ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและกรอบดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. ประเมินควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ทัง้ ที่เกิดจำกปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก
3. เสนอแนะวิธีปอ้ งกันและวิธีลดระดับควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนกำรดำเนินงำน เพื่อลดควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับสภำวะ
กำรดำเนินธุรกิจ
5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม ร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและได้กำหนดแนวทำงกำรทำงำน
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีคณะทำงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมหนี แ้ ละโครงกำรที่มีปัญหำ ซึ่งถือเป็ นกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่สำคัญ
ได้มีกำรประชุมสม่ำเสมอ 1 วันต่อสัปดำห์
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(ค) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้วยบริษั ท ตระหนักถึ งกำรจัดกำรที่ดี และเพื่ อให้กำรปฏิบัติ งำนเป็ น ไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม
วัต ถุป ระสงค์ที่ บ ริษั ท ฯ กำหนด รวมทั้งเพื่ อขับ เคลื่อ นบริษั ท ให้เติ บ โตอย่ำ งยั่งยื น และขยำยธุรกิ จอย่ำงมี เสถี ย รภำพ
ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรรองรับสภำวะกำรเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึน้ ทัง้ ภำยในและภำยนอก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของ
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นควรให้มีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. ดร.เยำวรินทร์ ศรีชยั นันท์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมีวำ่ ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจำรณำสรรหำ ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษัท
2. พิจำรณำบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ตำมที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
3. พิจำรณำเสนอบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทแทนตำแหน่งที่วำ่ งลง
4. พิจำรณำทบทวนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมกำรอิสระและเสนอขออนุมั ติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมกำร
บริษัท
5. พิจำรณำและทบทวนโครงสร้ำงระบบกำรจ่ำยเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทำงและวิธีกำร กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
6. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ฝ่ำยจัดกำร โดยให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร
7. พิ จ ำรณำงบประมำณกำรขึน้ ค่ำจ้ำ ง กำรเปลี่ย นแปลงค่ำ จ้ำ งและผลตอบแทน เงิ น รำงวัลประจ ำปี ข อง
เจ้ำหน้ำที่ระดับผูบ้ ริหำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติ แ ละข้อ มู ล ต่ ำ งๆ ของบุ ค คลที่ ได้ร ับ กำรคัด เลื อ ก โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสม โดยเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รบั กำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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6. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
7. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี
8. พิจำรณำกำหนดวงเงินค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทวงเงิน
ค่ ำ ตอบแทนที่ ได้ร ับ อนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และจ ำนวนเงิ น ค่ ำ ตอบแทนที่ จ่ ำ ยในปี ที่ ผ่ ำ นมำเพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
9. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่และปริมำณ
ควำมรับผิดชอบ ภำยในวงเงินที่ผถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
10. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท) โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่ และปริมำณควำมรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
(ง) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษั ท ได้สรรหำและแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษั ทคนใหม่แ ทนต ำแหน่งเดิม ที่ ว่ำงลง โด ยปั จจุบันได้
มอบหมำยให้ ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั ทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำร
1. จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร
2. จัดทำและเก็บรักษำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และ
รำยงำนประจำปี
3. จัดทำและเก็บรักษำหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เก็บรักษำและส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6. ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และ
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ประกำศและข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
7.4 ข้อมูลเกี่ยวผูบ้ ริหำร
7.4.1 องค์ประกอบของกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
1. นำยชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง
กรรมกำรบริหำร
3. นำยพินิจ
กำนติกลู
กรรมกำรบริหำร
4. นำยรัฐชัย
ภิชยภูมิ
กรรมกำรบริหำร
5. นำยวชร
ภักดีมณฑล
กรรมกำรบริหำร
6. นำงอัญชลี ลีนะบรรจง
กรรมกำรบริหำร
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร: ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2. พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ แผนกำรดำเนินธุรกิจและงบประมำณประจำปี ของบริษัท กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้
กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตัง้ บรรลุตำมเป้ำหมำยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำ
อนุมตั ิ
3. พิจำรณำเรือ่ งกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณประจำปี ในระหว่ำงที่
ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ตอ้ งอยู่ภำยใต้ขอบเขตอำนำจที่ได้รบั อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และให้
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
4. พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน กำรบริหำรกำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป
กำรจั ด จ้ำ งและจั ด ซื ้อ และรำยกำรอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ ภำยใต้ข อบเขตอ ำนำจที่ ได้ร ับ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณประจำปี ตำมที่จะได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
6. ให้ค ำแนะน ำกำรขยำยธุ ร กิ จ และกำรร่ว มทุ น กั บ บุ ค คลอื่ น ภำยใต้ข อบเขตอ ำนำจที่ ได้ร ับ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทและนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบ / เพื่อทรำบ ในกำรประชุมครำวต่อไป
7. เป็ นคณะที่ปรึกษำฝ่ ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรปฏิบตั ิกำรอื่นๆ
8. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรือเงินปั นผลประจำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
9. คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอำนำจช่วงให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรบริหำร
อำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร
ทัง้ นีอ้ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกำรมอบอำนำจช่วง ต้องไม่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใ นลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุม รวม 17 ครั้ ง
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะผูบ้ ริหำร ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรระดับสูง ดังต่อไปนี ้
1. นำยชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำยวรวิทย์ ลีนะบรรจง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3. นำยพินิจ
กำนติกลุ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร
4. นำยรัฐชัย
ภิชยภูมิ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีด่ ำ้ นกำรเงิน
5. นำงอัญชลี
ลีนะบรรจง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยงำนบริหำร
6. นำยวชร
ภักดีมณฑล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยงำนวิศวกรรม
7. นำงสำววนิดำ พ่วงบุญมำก
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
8. นำยกรกฤช ประคองวิทยำ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร โดยกำรมอบอำนำจดังกล่ำว
ต้องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี ควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ทำกับบริษัท (ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด) ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
การกาหนดอานาจอนุมัติวงเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิวงเงินสำหรับใช้จ่ำยเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทำงกำรเงิน
อำทิเช่น กำรกูย้ ืมเงิน หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเป็ นผูค้ ำ้ ประกัน มีรำยละเอียดดังนี ้
วงเงินอนุมัติ
ธุรกรรมการลงทุน

ธุรกรรมทางการเงิน

-

ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

คณะกรรมกำรบริหำร

5% สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท

คณะกรรมกำรบริษัท

50 ล้ำนบำทขึน้ ไป

ไม่จำกัดจำนวน

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในกำรประชุ มสำมัญ ผู้ถื อหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่ อวันที่ 29 เมษำยน 2564 ผู้ถื อหุ้นได้มี มติ อนุมัติ กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564 ภำยในวงเงิน 4,000,000 บำท รำยละเอียดดังนี ้
เบีย้ ประชุม
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/แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ -1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รบั ค่าเบีย( ประชุม +,,,,, บาท ต่อครัง( ที.เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าเบีย( ประชุม 0,,,,,
บาท ต่อครัง( ที.เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื.น ๆ ของคณะกรรมการ
- ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิ
- สําหรับกรรมการที.อยูใ่ นวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที.ดาํ รงตําแหน่งในปี นนั(
บริษัทจ่ายค่าเบีย( ประชุมกรรมการปี 2564 จํานวนรวม 2.32 ล้านบาท เพิ.มขึน( 0.23 ล้านบาท เมื.อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 ที.มีจาํ นวน 2.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็ นรายบุคคล ดังนี (
ค่าเบียประชุมรวม
ชื อ - นามสกุล
นายชนะชัย
นายรัฐชัย
นายวรวิทย์
นายพินิจ
นายวชร
ว่าที.ร.ต.เมธี
นายปั ณณ์ณธีร ์
นางสาวเพรามาตร

ลีนะบรรจง
ภิชยภูมิ
ลีนะบรรจง
กานติกลู
ภักดีมณฑล
อิทธิรวิ ิชยั
ศรีวอ่ งไทย
หันตรา

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวทวีศรี
วิกยาธิปัตย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดร.เยาวรินทร์
ศรีชยั นันท์ กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รวมค่าเบียประชุม
7.4.3 ค่าตอบแทนอืน ๆ
- ไม่มี –

เบียประชุม (บาท)
ประจําปี 2564
180,000
120,000
120,000
100,000
120,000
120,000
360,000
480,000
360,000
360,000

2,320,000

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร ปี ()*4
- ค่าตอบแทนรวมในรู ปเงินเดือน 19,199,600 บาท กองทุนสํารองเลียงชีพ 433,608 บาท ค่าประกันสังคม 35,700
บาท ค่าตอบแทนเบียประชุม 2,320,000 บาท ผลประโยชน์พนักงาน 1,306,348 บาท รวม 23,295,256 บาท ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับสูงจํานวน 7 คน
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บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)

7.5 บุคลากร
บุคลากรของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนรวม 270 คน
ผูบ้ ริหารและพนักงานสนับสนุนผูบ้ ริหาร
สายงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สายงานวิศวกรรมระบบ
สายงานบัญชีและการเงิน+สายงานบริหาร
สายงานควบคุมงบประมาณและจัดซือ:
สายงานอสังหาริมทรัพย์
รวม

จํานวนคน
9
91
48
82
35
5
270

ณ <= ธันวาคม 2564 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท รวมทัง: สิน: จํานวน 158.94 ล้าน
บาท (ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย: งชีพ และผลประโยชน์อืนๆ)ทัง: นี :
ไม่รวมค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี

ชือผู้ส อบบัญชี

2562 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2563 นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
2564 นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์

ผู้ส อบบัญชี
บริษัท
รับ อนุญาตเลขที
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ทีผ่านมา
ปี ! ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วม
ค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ปี !" ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วม
ค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ปี !# ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วม
ค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 256F จํานวน F.GHI ล้านบาท
ค่าบริการอืน (Non-Audit Fee) (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำหรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้งในลักษณะที่
อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ หรือผูบ้ ริหำรของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดกำรของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี ้
ในกรณี ที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชี พ เป็ น นิติ บุค คล ให้รวมถึงกำรเป็ น ผู้ถื อหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ กรรมกำรอิสระ
ผูบ้ ริหำรหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำรของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ย
กว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
8) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
9) กรณี ที่ กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิ สระในบริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย และบริษั ทย่อยลำดับ
เดียวกัน บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว และค่ำตอบแทนรวมที่กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ได้รบั ใน
รำยงำนประจำปี / แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report)
10) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

(1) การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ำที่ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและมีควำมเป็ นอิ สระ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกั น ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้
เป็ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของ
ส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีมลู ค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่
20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หมำยถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้
กูย้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือ
คูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ทัง้ นี ้ กำรคำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน)
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
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8. ไม่ป ระกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับ กิ จกำรของบริษัท หรือบริษั ทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือน
ประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับ เดีย วกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูม้ ี อำนำจควบคุม ของบริษั ท โดยมี กำรตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
(2) การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ำที่ในกำรสรรหำผูท้ ี่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ มีคุณสมบัติ
และประสบกำรณ์ตำมที่บริษัทฯต้องกำร มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ และนำเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท/ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำม 1. เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูท้ ี่ได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินกว่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ ำด
4. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งให้ตรงออกเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ใน
สำม กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี
แรกหรือปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี ถดั ไป ให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้
ออกจำกตำแหน่ง
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ งำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษั ท บริษั ท ฯได้ก ำหนดให้มี ก ำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษั ทเป็ นประจำทุกปี ซึ่งเป็ นควำมเห็ นของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนต่อผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้ คณะโดยรวม เพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรแก้ไขปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทในปี 2564 ผลกำรประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 81.35
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8.1.2 การเข้าร่วมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรกำกับดูแลควำมเสีย่ ง และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564
ของกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

นำมสกุล

สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564

คณะกรรมกำร
บริษัท
(6 ครัง้ )

คณะกรรม
กำรตรวจสอบ
(12 ครัง้ )

คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
(1 ครัง้ )

นำยชนะชัย

ลีนะบรรจง

ไม่เข้ำ

6

-

-

นำยวรวิทย์
นำยรัฐชัย
นำยวชร
นำยพินิจ
ว่ำที่ ร.ต.เมธี
นำงสำวเพรำมำตร
นำงสำวทวีศรี
ดร.เยำวรินทร์
นำยปั ณณ์ณธีร ์

ลีนะบรรจง
ภิชยภูมิ
ภักดีมณฑล
กำนติกลู *
อิทธิรวิ ิชยั
หันตรำ
วิกยำธิปัตย์
ศรีชยั นันท์
ศรีวอ่ งไทย

เข้ำ
เข้ำ
ไม่เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ
เข้ำ

6
6
6
5
6
6
6
6
6

12
12
12
12

1
1
1
1
-

ค่าตอบแทนกรรมการ
ในกำรประชุ มสำมัญ ผู้ถื อหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่ อวันที่ 29 เมษำยน 2564 ผู้ถื อหุ้นได้มี มติ อนุมัติ กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564 ภำยในวงเงิน 4,000,000 บำท รำยละเอียดดังนี ้
เบีย้ ประชุม
- ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 30,000 บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ จะได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุม 20,000
บำท ต่อครัง้ ที่เข้ำประชุม
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมกำร
- ไม่เกินอัตรำร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมกำรที่อยูใ่ นวำระไม่ครบปี ให้จ่ำยตำมระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งในปี นนั้
บริษัทจ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรปี 2564 จำนวนรวม 2.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.23 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 ที่มีจำนวน 2.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11 โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยเป็ นรำยบุคคล ดังนี ้
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ค่าเบี้ยประชุมรวม
ชื่ อ - นามสกุล
นำยชนะชัย
นำยรัฐชัย
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยวชร
ว่ำที่ร.ต.เมธี
นำยปั ณณ์ณธีร ์
นำงสำวเพรำมำตร

ลีนะบรรจง
ภิชยภูมิ
ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภักดีมณฑล
อิทธิรวิ ิชยั
ศรีวอ่ งไทย
หันตรำ

ตาแหน่ ง

เบีย้ ประชุม (บาท)
ประจาปี 2564
180,000
120,000
120,000
100,000
120,000
120,000
360,000
480,000

ประธำนกรรมกำรบริษัท, ประธำนกรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริษัท, กรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
นำงสำวทวีศรี
วิกยำธิปัตย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน,
360,000
กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ดร.เยำวรินทร์
ศรีชยั นันท์
กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
360,000
ค่ำตอบแทน,
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
รวมค่าเบีย้ ประชุม
2,320,000
8.1.3 การกากับดูแลบริษัทและบริษัทร่วม
ด้านการบริหาร
- พิจำรณำส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัท ไปเป็ นกรรมกำร และ/หรือผูบ้ ริหำรใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแล และควบคุมกำรดำเนินธุรกิจ
- รำยงำนกำรส่งตัวแทนดังกล่ำวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ
- กำกับดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบตั ิที่เป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ิและกำรดำเนินกำร รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และ
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติ ตำมข้อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรท ำ
รำยกำรเกี่ยวโยง และ/หรือกำรได้หรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
- รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส และในกรณีที่มีเรือ่ ง
ที่มีนยั สำคัญของบริษัทดังกล่ำว เช่น กำรเพิ่มทุน/ลดทุน กำรเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรือ่ งดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่ออนุมตั ิกำรดำเนินกำรใดๆ
ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอนั เป็ น
ปั จจัยหลักในกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภำพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตำมแนวของบรรษัทภิบำล เพื่อ
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สร้ำงกลไกกำรควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใส มีควำมยุติธรรม และเกิดควำมมั่นใจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ ำย
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรมีบรรษัทภิบำลที่ดี โดยได้นำหลักกำร
และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยกำหนดนโยบำย ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะบริหำรงำนของบริษัทด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวังภำยใต้กรอบข้อ กำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิ จ รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมสำมำรถและประสิทธิ ภำพที่เพี ยงพอ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และดูแลมิให้เกิดปั ญหำขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อ
ทุกฝ่ ำย ให้ปฎิบตั ิตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและเป็ นไปตำมกฎระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมกำรบริษัทจัดตัง้ คณะทำงำนเฉพำะเรื่อง อันประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และอนุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ซึ่งได้มีกำรมอบหมำย
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมกำรทุกคณะไว้อย่ำงชัดเจน
5. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมโดยสม่ำเสมอเป็ นประจำ โดยมีกำรกำหนดกำรประชุมและวำระไว้ลว่ งหน้ำ
อย่ำงชัดเจน
6. คณะผู้บริหำร มีกำรประชุม เพื่ อติด ตำมและกำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรโดยละเอียดของทุก โครงกำร อย่ำง
สม่ ำเสมอทุกสัปดำห์ และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน
7. คณะกรรมกำรบริษั ท ตระหนัก ถึ งควำมสำคัญ ของระบบควบคุม ภำยใน ทั้งกำรควบคุม ทำงกำรเงิ น กำร
ดำเนินงำน และกำรกำกับดูแลกิจกำร ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็ นส่วนงำนหนึ่ง
ของบริษัทและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กำหนดนโยบำยที่จะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร เป็ น
ผูบ้ ริหำร และพนักงำน แสวงหำประโยชน์สว่ นตน และได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรอนุมตั ิในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลง
ทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมกำรผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่
มีควำมเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ และเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัดบริษัทได้กำหนดข้อห้ำมไม่ให้มีกำรใช้โอกำส
หรือข้อมูลจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน ในกำรหำประโยชน์สว่ นตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมทัง้ ไม่ให้ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทหรือให้ขอ้ มูลแก่บคุ คลอื่น
(ข) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
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บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรกำกับกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรดำเนินกิจกำร และเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ข่ำวสำรที่
เท่ำเทียมกันบริษัทจึงได้กำหนดนโยบำย ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรดำเนินงำน
(ค) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี และจรรยำบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่ำง
ๆ ของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่
เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่
อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นได้รบั กำรพิจำรณำ และปฏิบตั ิอย่ำงรอบครอบ บริษัทจึงได้จดั ทำ “แนวทำงกำร
ต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนินธุรกิจ และพัฒนำองค์กรสู่
องค์กรแห่งควำมยั่งยืน
บริษัทฯ ได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน เพื่อยืนยันเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน ไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ไม่วำ่ ในฐำนะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ และจัดทำข้อ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงชัดเจน เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันโดยทั่วกัน
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่านมา
8.2.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
12/12
2.. ดร.เยำวรินทร์ ศรีชยั นันท์
12/12
3. นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์
12/12
4. นำยปั ณณ์ณธีร ์ ศรีวอ่ งไทย
12/12
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน
เป็ นต้น มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน พิจำรณำคัดเลือกและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะระบบกำรควบคุมภำยใน
พิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล
รวมทัง้ กำรเสริมสร้ำงหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ให้ บ ริษั ท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิน อย่างถูก ต้ อ ง และ
เพียงพอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงิน รำยไตรมำสและประจำปี 2564 ของบริษัท ทัง้ ในด้ำนควำม
ถูกต้องและกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท จำกกำรสอบทำนไม่พบสิง่ ที่เป็ น
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เหตุให้เชื่อว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่ถกู ต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รบั รองทั่วไป นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพร้อมทัง้ กรรมกำรอิสระได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรโดยได้สอบถำมและรับ
ฟั งคำชีแ้ จง ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและคำแนะนำในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทเพื่อให้
มั่นใจว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทได้จัดทำขึน้ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมที่ควรในสำระสำคัญและเชื่อถือได้ตำม
มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ที่ ร ับ รองทั่ ว ไป รวมทั้ง มี ก ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ประกอบงบกำรเงิ น อย่ ำ งเพี ย งพอ ก่ อ นน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้เปิ ดเผยไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท (ระเบียบ) รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบนัน้ และได้สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำม
ระเบียบดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำ เสมอ และเห็นว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันด้วยควำมโปร่งใส่
เป็ น ธรรมในรำคำที่ สำมำรถเที ย บเคี ย งได้ (Arm’s Length Basis) ตำมหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท ก ำหนดไว้
ตลอดจนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจำปี ของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
และรำยงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ำยบริหำร เพื่อพิจำรณำแก้ไขกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมพอเพียงและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ
4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาหรับงบการเงินประจาปี 2564
ได้พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยได้เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยแต่งตัง้
1. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 2982 และ/ หรือ
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5599 และ/ หรือ
3. นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 7645 และ/ หรือ
4. นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 7764 และ/ หรือ
5. นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 8125 และ/ หรือ
6. นำยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5128
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนำจตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณี ที่ผสู้ อบ
บัญชีรบั อนุญำตดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ให้สำนักงำนจัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นแทนได้
สำหรับกำรกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,795,000 บำท แบ่งเป็ น
เฉพำะบริษัท จำนวน 2,640,000 บำท และบริษัทย่อย จำนวน 2,155,000 บำท
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
จัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ คณะ โดยผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับดี
เยี่ยมแสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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และมี กำรปฏิ บัติ งำนที่สอดคล้องกับ แนวทำงปฏิ บัติ ที่ ดีจ ำกกำรปฏิ บัติ หน้ำที่ ต ำมที่ ได้รบั มอบหมำย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญำตได้ทำหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมตำม
ข้อกำหนด มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่รบั รองทั่วไป ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำงบ
กำรเงิ นดังกล่ำวไม่ถูกต้องอย่ำงมี นัยสำคัญ และได้ปฏิ บัติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิ จของบริษั ทอย่ำงเพียงพอสำหรับระบบกำรควบคุมภำยในได้ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้กำรส่งเสริมให้ดำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี
8.2.3 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น
8.2.3.1 รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปี ที่ผ่านมา
(ก) จา นวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นำงสำวทวีศรี วิกยำธิปัตย์
1/1
2. นำงสำวเพรำมำตร หันตรำ
1/1
3. ดร.เยำวรินทร์ ศรีชยั นันท์
1/1
4. ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
1/1
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ
วำระสรรหำกรรมกำรบริษัทใหม่แทนกรรมกำรบริษัทที่ครบกำหนดออกตำมวำระและแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทกลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565 และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีสว่ นช่วยให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ให้อานาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ลระบบควบคุม ภายในของกิ จ การและรายงานผลต่อ คณะกรรมการอย่า ง
สม่าเสมอบริษัทได้จัดทาคู่มือวงเงินและอานาจในการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นการกาหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบอานาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตาแหน่งหน้าที่ ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายในการทบทวนคู่มือ
ดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจในอนาคต
9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 12 /2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกันได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีวางระบบบริหารจัดการและติดตามผล
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้องกันและลดความสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ และมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมิ นระบบการ
ควบคุมภายในควบคู่กนั โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานระบบ
การปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล
2. เพื่อการปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบตั งิ านและกฎระเบียบต่าง ๆ
3. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์
4. เพื่อการดาเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการดาเนินงานหรือโครงการ
โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of
The Tread way Commission : COSO) ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี ้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment)
- มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและการกากับดูแลให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้
- มีการกาหนดดัชนีชีว้ ดั เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทาคู่มือคุณ ภาพซึ่งเป็ นเอกสารระดับ
นโยบายจากผูบ้ ริหารไปสูร่ ะดับปฏิบตั ิงาน
- มีระบบ ISO 9001 : 2008 และการตรวจสอบภายในเป็ นเครือ่ งมือและกลไกผลักดัน สนับสนุน ให้ฝ่ายบริหาร
สามารถควบคุมการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน
และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- บริษั ท ท าการทบทวนเป้ า หมายการปฏิ บัติ ง านอย่า งสม่ า เสมอ วิ เคราะห์สิ่ง จูงใจให้แ ก่ พ นัก งานอย่ า ง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญและสามารถสร้างผลกาไรสูงสุดให้แก่บริษัท
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- บริษั ทมี ขอ้ ก าหนดห้ามฝ่ ายบริห ารและพนัก งานปฏิ บัติต นในลักษณะที่ อาจก่อ ให้เกิ ดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมทัง้ บทลงโทษของบริษัท
- บริษั ทอยู่ระหว่างการกาหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึน้ สาหรับพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในอนาคต
บริษัทยังยึดมั่นในคุณธรรมต่อคูค่ า้ ให้การดูแลและสนับสนุนการทางาน ชาระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนยั สาคัญ โดยนาปั ญหาต่างๆ เข้าพิจารณาร่วมวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันใน
การเพิ่มความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึน้ หรือหากเกิดขึน้ จะต้องอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ และแจ้งให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามเหตุการณ์ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเสีย่ งที่กาหนดไว้
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทกาหนดนโยบาย แผนงาน และขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรโดยต้องได้รบั
การตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกระดับอย่างถูกต้องเข้มงวด และกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และอานาจอนุมตั ิในแต่ละระดับสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กาหนดมาตรการการติดตามการดาเนินงานของ
บริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริษัทให้ความสาคัญของข้อมูลที่ถกู ต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
และส่งเสริมประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อ
ติดตามการบริหารงานของคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารจะมีการประชุมเป็ นประจาทุกสั ปดาห์ ซึ่งจะมีการนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อให้ผบู้ ริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มมุ ทัง้ ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี
กฎหมาย เป็ นต้น
5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)
บริษัทกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ิงาน ทบทวนและเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ บริษัทได้จดั ให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามระบบควบคุมภายใน โดยให้ผตู้ รวจสอบภายในเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ซึ่งมีความเป็ นอิสระที่จะซักถามข้อมูล เพื่อรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยการทุจริต การฝ่ าฝื นกฎหมาย และ/หรือการกระทาที่ผิดปกติใด ๆ อันอาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตรวจสอบภายใน เป็ นส่วนสาคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แ ต่งตั้ง นายธิ ติ ปกรณ์
ประเสริฐวชิรกูล เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลประวัติในเอกสารแนบ 3 นายธิติ
ปกรณ์ ประเสริฐวชิรกูล ได้ให้นโยบายการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (The Institute
of Internal Auditors) เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับการเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานขององค์กรให้ดีขนึ ้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและรายงานผลครบถ้วน รวมทัง้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
อย่างเคร่งครัด
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มี อานาจในการให้ค วามเห็น ชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผูจ้ ัดการแผนก
ตรวจสอบภายใน และมี ค วามเห็ น ว่ามี ค วามเหมาะสมที่ จะปฏิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่าวต่อไปได้อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
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การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

9.2 รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บจ.บีอำร์ก่อสร้ำง

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะของรายการ
1. ลูกหนี้กำรค้ำ*

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
ลูกหนี้กำรค้ำเกิดจำกกำรให้บริ กำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ยงั คงค้ำงอยู่
ณ สิ้ นงวดบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 64
139,119

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63
139,119

ณ 31 ธ.ค. 62
139,119

4,600

4,600

4,600

308

308

308

2. ลูกหนี้อื่น*

รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็ นค่ำรับเหมำก่อสร้ำงที่ออกแทนกัน และเรี ยก
เก็บตำมรำคำที่เกิดขึ้นจริ ง

3. สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
หมุนเวียน*

เป็ นรำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระของโครงกำรรับเหมำก่อสร้ ำง

4. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น*

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

95,707

95,707

94,707

5.ดอกเบี้ยค้ำงรับ*

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

25,427

23,108

20,502

6. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เป็ นภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้ กำรค้ำ

9,101

9,101

9,101

7. รำยได้ทำงกำรเงิน*

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

2,318

2,656

2,482

หน่วย : พันบำท
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การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. บริ ษทั ริ ช แมน พร็ อพ
เพอร์ต้ ี จำกัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะของรายการ
1. เงินทดรองจ่ำย*

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆชำระแทนบริ ษทั ย่อย

ณ 31 ธ.ค. 64
1,041

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63
1,041

12

12

12

11,139

11,139

8,314

ณ 31 ธ.ค. 62
-

2.รำยได้คำ้ งรับ*

เป็ นรำยได้ค่ำ Commission กำรขำยห้องชุดโครงกำรให้แก่บริ ษทั
ย่อย ซึ่งบริ ษทั เรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน

3. ลูกหนี้อื่น*

เกิดจำกกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำร และบริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยก
เก็บจำกบริ ษทั ย่อย

4. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น**

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

468,146

465,046

466,846

5.ดอกเบี้ยค้ำงรับ

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

171,729

145,998

89,748

6. รำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำ
โครงกำร

เป็ นกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกันซึ่ งไม่สูงกว่ำ
ผูบ้ ริ กำรรำยอื่น

-

1,186

3,558

7. รำยได้ทำงกำรเงิน*

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

25,731

56,250

9,097
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หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. บริ ษทั นอร์ท พร็ อพ
เพอร์ต้ ี จำกัด

4. บริ ษทั สัจจำ บำงแสน
คอนโดมิเนียม จำกัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย

1. เงินทดรองจ่ำย*

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆชำระแทนบริ ษทั ย่อย

2. ลูกหนี้อื่น**

เกิดจำกกำรให้บริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยกเก็บจำกบริ ษทั ย่อย

3. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 62

-

-

15

810

810

639

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

51,604

51,104

51,104

4.ดอกเบี้ยค้ำงรับ**

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

22,948

20,115

13,951

5. รำยได้ทำงกำรเงิน*

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

2,833

6,164

998

1. ลูกหนี้อื่น*

เกิดจำกกำรให้บริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยกเก็บจำกบริ ษทั ย่อย

1,227

1,227

1,049

2. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น**

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

48,214

47,914

47,614

3. ดอกเบี้ยค้ำงรับ**

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

20,509

17,863

12,119

4. รำยได้ทำงกำรเงิน*

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

2,646

5,747

929
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หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

5. บริ ษทั สยำมบำงกอก ดี บริ ษทั ย่อย
เวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ

1.รำยได้คำ้ งรับ

เป็ นรำยได้ค่ำ Commission กำรขำยห้องชุดโครงกำรให้แก่บริ ษทั
ย่อย ซึ่งบริ ษทั เรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน

2. ลูกหนี้อื่น

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 62

1,144

984

1,304

เกิดจำกกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำร และบริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยก
เก็บจำกบริ ษทั ย่อย

-

1,102

1,381

3. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

-

24,500

18,500

4. ดอกเบี้ยค้ำงรับ

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

-

2,785

2,002

5. เงินกูย้ มื ระยะสั้น*

เป็ นกำรกูย้ มื เงินเพื่อนำไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนสำหรับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั

14,500

-

-

6. ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 5.50 ต่อปี

129

-

-

7. รำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำ
โครงกำร
8. รำยได้อื่น

1,200

3,180

5,160

150

721

724

9. รำยได้ทำงกำรเงิน

เป็ นกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกันซึ่ งไม่สูงกว่ำ
ผูบ้ ริ กำรรำยอื่น
รำยได้จำกค่ำ Commission กำรขำยทำวน์โฮมโครงกำร และค่ำแรง
ทำงำนให้แก่บริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั เรี ยกเก็บตำมรำคำตกลงที่ตกลง
ร่ วมกัน
บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

754

1,183

1,846

10. ต้นทุนทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 5.50 ต่อปี

148

-

หน่วย : พันบำท
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

6. บริ ษทั อิมพีเรี ยล แลนด์ บริ ษทั ย่อย
จำกัด

ลักษณะของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ

1.รำยได้คำ้ งรับ*

เป็ นรำยได้จำกค่ำแรงทำงำนโครงกำรให้แก่บริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั
เรี ยกเก็บตำมรำคำตกลงที่ตกลงร่ วมกัน

2. ลูกหนี้อื่น*

เกิดจำกกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำร และบริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยก
เก็บจำกบริ ษทั ย่อย

3. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น**

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

4. ดอกเบี้ยค้ำงรับ**

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

5.หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เป็ นภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้ อื่น

6. รำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำ
โครงกำร

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 62

623

594

19

19,387

18,103

15,748

219,000

219,000

218,000

66,683

54,638

40,456

433

347

-

เป็ นกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกันซึ่ งไม่สูงกว่ำ
ผูบ้ ริ กำรรำยอื่น

1,200

1,923

5,540

7. รำยได้อื่น

รำยได้จำกค่ำแรงทำงำนโครงกำรให้แก่บริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั เรี ยก
เก็บตำมรำคำตกลงที่ตกลงร่ วมกัน

26

575

4

8. รำยได้ทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

12,045

14,182

15,431
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. บริ ษทั ซันเค่น-อีเอ็มซี
จำกัด

บริ ษทั ร่ วม

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ

1. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

เป็ นกำรกูใ้ ห้ยมื เงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย

2. ดอกเบี้ยค้ำงรับ

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

3. เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
4. รำยได้ทำงกำรเงิน

เงินประกันผลงำนที่บริ ษทั หักเจ้ำหนี้ ไว้เมื่อจ่ำยชำระหนี้ เพื่อเป็ น
หลักประกันกำรทำงำน
บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

5. ค่ำจ้ำงเหมำ

ค่ำวัสดุซ่ ึ งใช้ในกำรก่อสร้ำง ซึ่งเป็ นตำมที่ตกลงร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 62

4,900

4,900

4,600

938

669

366

10,128

10,128

10,128

269

303

271

-

-

97,290
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กิจกำรร่ วมค้ำ บริ ษทั
เชียงใหม่รำยวัน จำกัด และ
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด
(มหำชน)

9. บริ ษทั สกำย ทำวเวอร์
จำกัด (มหำชน)

ความสัมพันธ์
กำรร่ วมค้ำ

เป็ นกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน โดยมี
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ลักษณะของรายการ
1. ลูกหนี้อื่น*

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
เกิดจำกกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำร และบริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยก
เก็บจำกบริ ษทั ย่อย

ณ 31 ธ.ค. 64
4,202

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63
3,902

ณ 31 ธ.ค. 62
2,438

2. รำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำ
โครงกำร

เป็ นกำรให้บริ กำรปรึ กษำโครงกำรตำมรำคำตกลงกันซึ่ งไม่สูงกว่ำ
ผูบ้ ริ กำรรำยอื่น

-

1,025

2,230

3. รำยได้ทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

-

-

76

1. ลูกหนี้อื่น

เกิดจำกกำรให้บริ กำรอื่นที่บริ ษทั เรี ยกเก็บจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

61

61

61

2. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เป็ นภำษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระของเจ้ำหนี้ อื่น

46

-

-

3. เจ้ำหนี้กำรค้ำ

ซื้อวัสดุและบริ กำรรับเหมำเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง

709

709

4,888

4. ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 6.25 ต่อปี

3,554

3,554

3,554

5. เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน

เงินประกันผลงำนที่บริ ษทั หักเจ้ำหนี้ ไว้เมื่อจ่ำยชำระหนี้ เพื่อเป็ น
หลักประกันกำรทำงำน
ค่ำวัสดุซ่ ึ งใช้ในกำรก่อสร้ำง ซึ่ งเป็ นตำมที่ตกลงร่ วมกัน

2,596

2,596

1,778

-

12,944

27,249

6. ค่ำจ้ำงเหมำ
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. คุณวรวิทย์ ลีนะบรรจง

ความสัมพันธ์
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง

1. เงินทดรองจ่ำย

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆชำระแทนบริ ษทั ย่อย

2. เงินกูย้ มื ระยะสั้น

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 64

ณ 31 ธ.ค. 62

50

-

-

เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อนำไปใช้จ่ำยในโครงกำรของบริ ษทั

-

-

32,500

3. ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 6.00 ต่อปี

-

-

28

4. ต้นทุนทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 6.00 ต่อปี

-

1,480

2,450

หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. คุณชนะชัย ลีนะบรรจง

ผูบ้ ริ หำรระดับสูง

1. ต้นทุนทำงกำรเงิน

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 6.00 ต่อปี

12. คุณชินชัย ลีนะบรรจง

ผูถ้ ือหุ้น

1. ต้นทุนทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 6.00 ต่อปี

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 64
-

-

ณ 31 ธ.ค. 62
1,671

-

-

31
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

หน่วย : พันบำท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. คุณชินสิ รี ลีนะบรรจง

ความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ้น

14. คุณวชร ภักดีมณฑลวชร กรรมกำร

1. เงินกูย้ มื ระยะสั้น

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลในการทารายการ
เป็ นกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อนำไปใช้จ่ำยในโครงกำรของบริ ษทั

2. ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ
ณ 31 ธ.ค. 63

ณ 31 ธ.ค. 64
-

-

ณ 31 ธ.ค. 62
17,500

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้ อยละ 6.00 ต่อปี

-

-

14

3. ต้นทุนทำงกำรเงิน

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยกูย้ มื ระยะสั้นอัตรำร้อยละ 6.00 ต่อปี

-

755

1,521

1. เงินทดรองจ่ำย

เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆชำระแทนบริ ษทั ย่อย

63

200

-

* บริษัทฯ ได้ตงั้ สารองค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ไว้ทงั้ จานวน
** บริษัทฯ ได้ตงั้ สารองค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ไว้บางส่วน
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การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นรายการที่เกิดขึน้ จาก
1. รายการดอกเบี ย้ จ่ า ยซึ่ ง จ่ า ยส าหรับ เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้น ให้แ ก่ บุค คล และบริษั ท ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้ในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
2. รายการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการและรายได้อื่น ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
เป็ น ค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็ บ ตามสัญ ญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการขายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการ
ก่อสร้าง ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
3. การรับเหมาทางานเพื่อดาเนินการก่อสร้างโครงการแทนบริษัทย่อย บริษัทฯรับดาเนินการก่อสร้างและมีการ
พิจารณาการกาหนดราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
4. การซือ้ วัสดุที่ใช้เพื่อดาเนินการก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง บริษัทฯได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุ ตาม
ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ และมีการพิจารณาคัดเลือกผูข้ ายวัสดุอย่างเป็ นธรรม โดยจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของผูข้ ายวัสดุและราคาค่าวัสดุ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
5. รายการเงินกูร้ ะยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2564 จานวน 14.50 ลบ. คิดดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 5.50 ต่อปี และในปี 2562 จานวน 50 ลบ. คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
6. รายการเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ เป็ นการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึง่ บริษัทฯ คิดดอกเบีย้ ใน
อัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี
โดยกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป และรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รบั และจ่ายชาระเป็ นราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่มีกบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รบั และจ่าย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการคา้ ประกันการกูย้ ืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดขี นึ ้ เพื่อให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า
เป็ นไปตามลักษณะการค้าปกติ สาหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทฯจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็ นไปตามราคาตลาด ในการนี ้ บริษัทฯจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยการให้ความเห็นต่อการทารายการ
ระหว่างกันนัน้ จะต้องไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้เสียร่วมอยูด่ ว้ ย
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การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน
บริษัทมีนโยบายในการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ โดยกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการ
ด าเนิ น การค้า ปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรีย บเที ย บได้กับ ราคาที่ เกิ ด ขึน้ กับ บุค คลภายนอก ทั้งนี ้ บริษั ท ได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
ทัง้ นี ้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษั ทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชีของ
บริษัท
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ปั จจุบัน บริษัทดาเนินนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันที่เกิ ดขึน้ ดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันที่เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดาเนินการกา
หนดราคาและเงื่ อ นไขรายการต่ างๆ ให้ชัด เจนและสามารถเปรีย บเที ย บได้กับ บุค คลภายนอก ทั้งนี ้ บริษั ท จะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
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รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
*สั ดส่ วน ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั

(%)

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
ตำแหน่ง :
ประธำนกรรมกำรบริษัท,
ประธำนกรรมกำรบริหำร,
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 27 เมษำยน 2554

64 ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3.063

พี่ชำย
นำยวรวิทย์
ลีนะบรรจง

2550 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท,
ประธำนกรรมกำรบริหำร,
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร,
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2559 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

2556 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท ซันเค่น – อีเอ็มซี จำกัด

2557 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท สัจจำ บำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด

2557 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2557 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
*สั ดส่ วน ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่ าง
ในบริษัท ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั

(%)

2. นายรัฐชัย ภิชยภูมิ
ตำแหน่ง :
รองประธำนกรรมกำรบริษัท ลำดับที่ 1,
กรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
วันที่ได้รแั ต่งตัง้ : 15 สิงหำคม 2559

57 ปริญญาโท บริหำรธุรกิจ
(MBA) กำรบริหำรกำรเงิน
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐยูทำ่ ห์ รัฐ
ยูทำ่ ห์ สหรัฐอเมริกำ
ปริญญาตรี
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ คณะ
เศรษฐศำสตร์ และบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำเอก กำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์

-

-

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่รำยวัน และ อีเอ็มซี
จำกัด

2563 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท ซันเค่น – อีเอ็มซี จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท สัจจำ บำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
ตำแหน่ง :
รองประธำนกรรมกำรบริษัทลำดับที่ 2
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนสนับสนุน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 18 ธันวำคม 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

55 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
*สัดส่ วน ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั
ในบริษทั
ผู้บริหาร
(%)
7.847
น้องชำย 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
นำยชนะชัย
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
ลีนะบรรจง
2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท
บริษัท สัจจำ บำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด
2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท สยำมบำงกอก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
4. นายวชร ภักดีมณฑล
ตำแหน่ง :
กรรมกำรบริษัท,
กรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 26 ก.พ. 2563

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
*สัดส่ วน ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี )
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั
ในบริษทั
ผู้บริหาร
(%)
56 ปริญญำโท มหำวิทยำลัยรำช
2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรบริหำร
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
มงคลตะวันออก วิทยำเขตอุ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
เทนถวำย วิศวกรรมศำสตร์
มหำบัณฑิต (วศม.)
2562 – ปั จจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนวิศวกรรม
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริหำรงำนก่อสร้ำง วิศวกรรม
โยธำ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขตอุ
เทนถวำย วิศวกรรมศำสตร์
บัณฑิต (วศบ.) วิศวกรรม
โยธำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
*สั ดส่ วน ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั

(%)

5. นำยพินิจ กำนติกลู
ตำแหน่ง :
กรรมกำรบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 24 กุมภำพันธ์ 2564

61 ปริญญำโท จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต
(วศม.บริหำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมโยธำ)
ปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.
วิศวกรรมโยธำ)

-

2560 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2559 – ปั จจุบนั เลขำนุกำรบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2563 – 2564 กรรมกำรบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโรโลยี จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท สัจจำบำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัทอิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
*สั ดส่ วน ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั

(%)

6. ว่ำที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
ตำแหน่ง :
กรรมกำรบริษัท/เลขำนุกำรบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 15 มีนำคม 2560

44 ปริญญำตรี
กำรจัดกำรทั่วไป
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ

0.0001

-

2560 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2559 – ปั จจุบนั เลขำนุกำรบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

2563 – 2564 กรรมกำรบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโรโลยี จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท สัจจำบำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัทอิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

เอกสารแนบ 1

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
*สัดส่ วน ทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ระหว่าง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
(ปี )
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั
ในบริษทั
ผู้บริหาร
(%)
7. นางสาวเพรามาตร หันตรา
69 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์
2559 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่ง :
มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์
กรรมกำรอิสระ,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,กรรมกำรอิสระ,
ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต
กรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(น.บ.)
2558- ปั จจุบนั กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลกระทรวง
กระทรวงคมนำคม
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 23 มิถนุ ำยน 2559
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิร
คมนำคม
ำช
2558-ปั จจุบนั กรรมกำรกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ
กระทรวงกำรคลัง
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
อนุกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บัณฑิต (บธ.บ) มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
8.นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์
ตำแหน่ง :
กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 23 มิถนุ ำยน 2559

ความสัมพันธ์
*สัดส่ วน ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี )
ช่ วงเวลา
ในบริษทั
ผู้บริหาร
(%)
70 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณทิต
2559 – ปั จจุบนั
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต
2555 – ปั จจุบนั
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั

กรรมกำรตรวจสอบ,
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรด้ำนภำษีอำกร

สภำวิชำชีพ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
9. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
ตำแหน่ง :
กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ : 23 มิถนุ ำน 2559

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
*สัดส่ วน ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี )
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั
ในบริษทั
ผู้บริหาร
(%)
70 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ,
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บัณฑิต สำขำวัฒนธรรม
กรรมกำรอิสระ
ศำสตร์ สถำบันวิจยั ศิลปะและ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
วัฒนธรรมอีสำน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
2558 – ปั จจุบนั ประธำนคณะที่ปรึกษำกรรมกำรบริหำร
สหกรณ์สวนป่ ำภำคเอกชน จำกัด
ปริญญำโท ครุศำตร์
มหำบัณฑิตสำขำบริหำร
2558 – ปั จจุบนั อนุกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระทรวงกำรคลัง
กำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์
และกำรสื่อสำร กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัย
(กยศ.)
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
บัณฑิต สำขำกำรเงินกำร
ธนำคำร มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

: รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย

กรรมกำร
นำงเพ็ญพร
นำงสำวอรอนงค์
นำงสำวจุฑำมำศ
นำยพีระพล
นำยภำณุวฒั น์
นำยภำสกร
นำงสำวทิพย์คนำงค์
นำยมนูญรัตน์

เลิศขจรสุข
อมตำนนท์
ศิริมำศ
พิภวำกร
บุญญะกิติ
โภคำวัฒนำนุรักษ์
เลิศโกมลสุข
เลิศโกมลสุข
บริ ษทั ย่อย

กรรมกำร
นำยรัฐชัย
นำยวรกำร

ภิชยภูมิ
วรประวัติ

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยชนะชัย
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยรัฐชัย
ว่ำที่ ร.ต.เมธี

ลีนะบรรจง
ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภิชยภูมิ
อิทธิริวชิ ยั

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยชนะชัย
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยรัฐชัย
ว่ำที่ ร.ต.เมธี

ลีนะบรรจง
ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภิชยภูมิ
อิทธิริวชิ ยั

บริ ษทั บีอำร์ ก่อสร้ำง จำกัด
/
/
/ , //
/
/
/
/ , //
/ , //
บริ ษทั ซันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด
/, //
/, //

บริ ษทั นอร์ท พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด
/, //
/, //
/, //
/,//
/, //

บริ ษทั ริ ช แมน พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด

/, //
/, //
/, //
/,//
/, //
เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยชนะชัย
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยรัฐชัย
ว่ำที่ ร.ต.เมธี

ลีนะบรรจง
ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภิชยภูมิ
อิทธิริวชิ ยั

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยรัฐชัย
นำงอัญชลี
ว่ำที่ ร.ต.เมธี

ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภิชยภูมิ
ลีนะบรรจง
อิทธิริวชิ ยั

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยชนะชัย
นำยวรวิทย์
นำยพินิจ
นำยรัฐชัย
ว่ำที่ ร.ต.เมธี

ลีนะบรรจง
ลีนะบรรจง
กำนติกลู
ภิชยภูมิ
อิทธิริวชิ ยั

บริ ษทั ย่อย
กรรมกำร
นำยรัฐชัย
นำยกฤษณะ
นำยสรำวุฒิ
นำงสุพินดำ

ภิชยภูมิ
สง่ำแสง
แซ่เตียว
แซ่เตียว

บริ ษทั สัจจำ บำงแสน
คอนโดมิเนียม จำกัด
/, //
/, //
/, //
/,//
/, //

บริ ษทั สยำมบำงกอก
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
/, //
/, //
/,//
/, //
/, //

บริ ษทั อิมพีเรี ยลแลนด์ จำกัด
/, //
/, //
/,//
/, //

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เชียงใหม่
รำยวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
/, //
/, //
/,//
/, //

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2

เอกสารแนบ 2
หมำยเหตุ

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
/ = กรรมกำร
// = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 3

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

นาย ธิติปกรณ์ ประเสริฐวชิรกูล

ตำแหน่ง

: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน

อำยุ

: 40 ปี

สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท

: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ำรศึกษำสูงสุด

: ปริญญำโท คณะวิทย์ศำสตร์ สำขำชีวเคมีทำงกำรแพทย์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
: ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
: ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ สำขำเคมี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ประวัติกำรทำงำน 5 ปี ยอ้ นหลัง
2559 – ปั จจุบนั
2554 – 2559
2550 – 2554

ประเภทธุรกิจ

: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจกำรก่อสร้ำง

: ผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน
บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจไอที

: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์/กำรอบรมอื่น:
กำรอบรมหลักสูตรของสมำคม

ธุรกิจกำรเงิน/สินเชื่อ

สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย /สมำคมผูต้ รวจสอบบัญชี
: Compliance Audit / Risk Based Audit
: COSO 2013 กรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยใน รุ น่ 2-56
: IT Service and Information System Management
: ISO 9001:2015 Quality management systems Lead auditor
: ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems

Lead Auditor
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

: ไม่มี

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3

ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ : ไม่มี
ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิริวิชัย
ตำแหน่ง

: ผู้จัดการแผนกกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

อำยุ

: 44 ปี

สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท

: 0.001

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ำรศึกษำสูงสุด

: ปริญญำตรีกำรจัดกำรทั่วไป
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ประวัติกำรทำงำน 5 ปี ยอ้ นหลัง
ประเภทธุรกิจ
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมกำรบริษัท / เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
2563 – 2564
: กรรมกำรบริษัท / เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
ผลิตและจำหน่ำยสี
2563 – ปั จจุบนั
: กรรมกำรบริษัท
บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด ขำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี
ขำยและบริกำรงำนป้องกันกำรกัดกร่อน

2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั

ประสบกำรณ์/กำรอบรมอื่น

:

:

:

:

กรรมกำรบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

กรรมกำรบริษัท
บริษัท สัจจำบำงแสน คอนโดมีเนียม จำกัด
กรรมกำรบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด

กรรมกำรบริษัท
บริษัทอิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

ซือ้ ขำย ให้เช่ำ อำคำรชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพำร์ต
เมนต์และอสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด
ซือ้ ขำย เช่ำ ธุรกรรมทำงอำคำร
ชุดและอสังหำริมทรัพย์
ซือ้ ขำย ให้เช่ำ อำคำรชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพำร์ท
เม้นท์และอสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อขำย
หรือเพื่อให้ชำ่

: ไม่มี
เอกสารแนบ 3 หน้า 2

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

: ไม่มี

ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ : ไม่มี

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4
วันที่
ประเมิน

: รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์
ิ
รายการทรัพย์สน

บริษัท

ทีต
่ ง
ั ้ โครงการ

พื้นที่

ราคาประเมิน

ประเมินราคา

ผูประเมิ
้
นราคา

ภาระผูกพั น

ราคาตลาด

บจก.ทีเอพี แวลู
่
เอชัน

ธนาคารกสิกร
ไทย หอง
้ 11/1

โครงการ Urbitia Thong Lo เลขทีโ
่ ฉนด 7613 ซ.สุขม
ุ วิท 36
ถ.สุขม
ุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

1,207.24 ตารางเมตร

158,420,000.00

โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย
Mall และอาคารพาณิชย์ 101

โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัยโฉนดเลขที่ 7543 ถนนนิคม
รถไฟ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เนือ
้ ทีป
่ ระมาณ
19-1-00ไร่ หรือ 7,700.1
ตรว.16.09 ไร่ หรือ

574,000,000.00

ทีด
่ น
ิ เปล่า 4 แปลง กลุม
่ 2
เลขที่ 282 ,68736-38

ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต ้ เขตคลองสามวา
กรุงเทพ

กลุม
่ 2 เนือ
้ ที่
11-0-20.0ไร่ หรือ 4,420
ตรว.

53,040,000.00

ราคาตลาด

บจก.ทีเอพี แวลู
่
เอชัน

ธนาคารกสิกร
ไทย

7/1/65 9.บริษัท อีเอ็มซี จากัด(มหาชน)

ทีด
่ น
ิ ว่างเปล่า 7 แปลง

แหลมศอก จังหวัดตราด โฉนดเลขที่
7890,7957-8,7966,35033-5

เนือ
้ ที่ 38-1-81.7ไร่
หรือ 15,381.7 ตารางวา

120,320,000.00

ราคาตลาด

บจก.ทีเอพี แวลู
่
เอชัน

ธนาคารกรุงเทพ

11/1/65 9.บริษัท อีเอ็มซี จากัด(มหาชน)

หองชุ
้
ดพั กอาศัย 2 ยูนต
ิ

อาคารชุดฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

เลขที่ 151/73 พท.
28.06 ตรม. เลขที่
151/105 พท. 27.88

3,220,000.00

ราคาตลาด

บจก.กรุงสยาม

ไม่มภ
ี าระผูกพั น

อาคารชุด มาลิบเู ขาเต่า
จานวน 4 หองชุ
้
ด
108/276-277,108/288-289

อาคารชุดมาลิบู เขาเต่า ซ.หัวหิน 101 ถนนเพชรเกษม ต.
หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

555.84 ตรม.

52,250,000.00

ราคาตลาด

เนือ
้ ที่ 0-0-59 ไร่ หรือ
59 ตรว.

13,300,000.00

ราคาตลาด

31/1/65 1.บริษัท อีเอ็มซี จากัด(มหาชน)

31/1/65

2.บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)

24/12/64

3.บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)

12/1/65

4.บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)

11/1/65

5.บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)

31/1/65

4.บริษัท อิมพีเรียลแลนด์

27/12/64

5.บจก.นอร์ท พร็อพเพอร์ต ี้

27/12/64

6.บจก.สัจจา บางแสน
คอนโด

27/12/64 7.บจก.ริชแมน พร็อพเพอร์ต ี้

27/12/64 8.บจก.ริชแมน พร็อพเพอร์ต ี้

หองชุ
้
ดโครงการ Urbitia 27
Unit

โครงการอรินสิร ิ ทาวน์ 2 เลขที่ 98/12,13,15 หมูท
่ ี่ 5 ต.หวย
้
กะปิ อ.เมืองชลบุรั จ.ชลบุร ี โฉนดเลขที่ 206858-60 และ
206863
่ วัน ไชน่าทาวน์ โฉนดเลข 6614 เลขที่
สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ และอาคาร 7
โครงการสเตชัน
้
ชันพร
อมดาดฟ้
้
า (กาหนด 30 411,413,415,417,419,423,425,427 และ 427/1-30 ถ.เจริญกรุง
แขวง/เขต ป้ อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
ทีด
่ น
ิ พรอมส่
้
งปลูกสราง
้
อาคารพาณิชย์ 3 แปลง

เนือ
้ ทีด
่ น
ิ 0-1-63 ไร่
หรือ 163 ตารางวา

213,000,000.00

วิธต
ี นทุ
้ น (cost Approach)
บจก.ควอลิต ี้ แอพ
วิธเี ปรียบเทียบตลาด
ไพรซัล
วิธค
ี ด
ิ ลดกระแสเงินสด

วิธต
ี นทุ
้ น (cost
วิธเี ปรียบเทียบตลาด
วิธรี ายได ้

เช่า 30ปี

บจก.กรุงสยาม
ธนาคารกสิกรไทย
ิ
ประเมินค่าทรัพย์สน

บจก.กรุงสยาม
ประเมินราคา

ธนาคารกสิกร
ไทย

บจก.ควอลิต ี้ แอพ
ไพรซัล

เช่า 30ปี

ทีด
่ น
ิ เปล่าสานักงานขายและ
อาคาร A3

โฉนดเลขที่ 4992,4995(บางส่วน),
178176,178177,197243-197247,199375-199379,199400และ
199401 จานวน 21 โฉนด ต.หนองไม ้แดง อ.เมืองชลบุร ี จ.

เนือ
้ ทีร่ วม 11-1-41.8ไร่
4,541.8 ตารางวา

67,690,000.00

ราคาตลาด

บจก.กรุงสยาม
ไม่มภ
ี าระผูกพั น
ิ
ประเมินค่าทรัพย์สน

อาคาร A1,A2

โฉนดเลขที่ 4992,4995(บางส่วน),178173,178174 จานวน 2
โฉนด ต.หนองไม ้แดง อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี

เนือ
้ ทีร่ วม 1-1-18 ไร่

43,430,000.00

ราคาตลาด

บจก.กรุงสยาม
ไม่มภ
ี าระผูกพั น
ิ
ประเมินค่าทรัพย์สน

เนือ
้ ที่ 68.10ตารางวา
เนือ
้ ที่ 76 ตารางวา
49,500,000.00
เนือ
้ ทีด
่ น
ิ รวม 419.60 ตารางวา

ราคาตลาด

บจก.กรุงสยาม
ไม่มภ
ี าระผูกพั น
ิ
ประเมินค่าทรัพย์สน

ราคาตลาด

บจก.กรุงสยาม
ไม่มภ
ี าระผูกพั น
ิ
ประเมินค่าทรัพย์สน

้
อาคารสานักงาน 2 ชัน
้
อาคารรานอาหารชั
้
นเดี
ยว
ทีด
่ น
ิ เปล่า

โฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 165779
โฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 180706
โฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 173076,211115,211117

หองชุ
้
ดพั กอาศัย
183 Unit

อาคารชุด นอร์ท บีช ถนนบางแสนล่าง 14/3 แยกจากถนนลงหาดบางแสน
อาคารเอ 120ยูนต
ิ
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
4,900.69 ตรม.
อาคารบี 63ยูนต
ิ
2,402.88 ตรม.

361,490,000.00

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1

รายงานประจาปี 2564/แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
บริ ษทั อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5

: อื่นๆ
- ไม่มี -

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1

