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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จำกัด (มหำชน) ก่อตัง้เม่ือวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2553 ในนำม บริษัท รักษำแลนด์ 
(สำทร-พระรำม 3) จ ำกดั  

เม่ือวันที่ 7 มกรำคม 2557  ได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด และได้จดทะเบียน       

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่เน้นงำนก่อสร้ำงที่มีคณุภำพ ให้บริกำรท่ีดี ซื่อสตัย์ 
และรับผิดชอบต่อลกูค้ำ จึงท ำให้ได้รับควำมไว้วำงใจและเป็นที่ยอมรับจำกลกูค้ำตลอดมำ  

บริษัทเน้นกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ เพื่อกำรพำณิชย์ และที่อยู่อำศัย โดยออกแบบ รูปแบบ         

กำรบริหำรโครงกำรที่เน้นกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่ำงรวดเร็ว โดยก่อนท ำกำรซือ้ที่ดิน บริษัทมีกำรศึกษำ        

ควำมเป็นไปได้ และศกัยภำพของที่ดิน อนัประกอบด้วย ท ำเลที่ตัง้ ควำมต้องกำรของตลำด กำรออกแบบผลิตภณัฑ์             

ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในรำคำที่เหมำะสม ข้อกฎหมำยในกำรขออนุญำตจัดสรร และกำรวิเครำะห์
กระแสเงินสด เพื่อพิจำรณำเลือกที่ ดินที่ มีศักยภำพและสำมำรถน ำมำพัฒนำได้ทันที นอกจำกนีบ้ริษัทยัง                   

ให้ควำมส ำคญักบักำรก่อสร้ำงที่รวดเร็ว และคณุภำพในกำรก่อสร้ำง ด้วยวิธีกำรก่อสร้ำงด้วยแผ่นส ำเร็จรูป (Precast 

Construction) อนัสง่ผลให้กำรบริหำรกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว ควบคมุคณุภำพในกำรก่อสร้ำงได้เป็นอย่ำงดี และ
กำรบริกำรหลงักำรขำยที่ดี รวมถึงกำรบริหำรนิติบคุคลที่ตรงใจลกูค้ำ  

บริษัทน ำเสนอผลิตภัณฑ์อสังหำริมทรัพย์แนวรำบที่ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยสำมำรถ
แบ่งเป็นอสงัหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์เพื่อจ ำหน่ำย และกำรให้บริหำรพืน้ที่เช่ำ เพื่อให้เช่ำพืน้ที่ระยะสัน้และระยะยำว 
โดยแบ่งกลุม่ผลิตภณัฑ์ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

1. โครงกำรเชิงพำณิชย์แนวรำบ ประกอบไปด้วย อำคำรพำณิชย์ ศนูย์กำรค้ำ ศนูย์กำรค้ำชมุชน (Community Mall) 

2. โครงกำรที่อยู่อำศยั ได้แก่ ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำนเด่ียว บ้ำนแฝด และคอนโดมิเนียม 

3. ธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เจ .เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้
เมเนทจ์เมนท์ จ ำกดั 

4. ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์กบับุคคลทัว่ไป ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บริษัท เจ .เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้
เมเนทจ์เมนท์ จ ำกดั 
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ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรด ำเนินงำน และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อให้สอดคลองกบักำรด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลง และปัจจยัที่ท้ำทำยต่ำงๆในตลำดโลก และสภำพกำร
แข่งขันทำงกำรตลำดอสังหำริมทรัพย์ เพื่อปรับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และวำงแผนกำรเติบโตในอนำคตอย่ำง
ยัง่ยืน 

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์          

เรำมุ่งมั่นในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์แนวรำบ และที่อยู่อำศัยปรำกฏกำรณ์ใหม่ ที่จะสร้ำง
จุดเร่ิมต้นของควำมสขุ ควำมรัก และควำมห่วงใยให้ทุกคนในครอบครัว โดยลกูค้ำ พนกังำน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และ    

ผู้ ถือหุ้นถือ เป็นสว่นที่องค์กรให้ควำมส ำคญัอย่ำงสงูยิ่ง 

พันธกิจ          

 เรำใส่ใจในทุกรำยละเอียด เพื่อส่งมอบที่อยู่อำศัยและบริกำรอันเป็นเลิศ ภำยใต้กำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส 

✓ พฒันำกำรที่ไม่หยดุยัง้ เน้นสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำ (Customer Focus) 
✓ พัฒนำกำรที่ไม่หยุดนิ่ง เปล่ียนแปลงไปตำมโลกำภิวัฒน์ เข้ำสู่ยุคสำกล เพื่อให้ได้คุณภำพและ

ประโยชน์อนัสงูสดุของผู้ใช้บริกำร (Continuous Improvement) 

✓ โครงกำรทุกโครงกำร ได้รับกำรพัฒนำ เอำใจใส่ดูแล รักษำส่ิงแวดล้อม  คืนธรรมชำติสู่สงัคม เพื่อ
คณุภำพชีวิตของผู้อยู่อำศยัทกุคน (Respect With Environment) 

✓ เน้นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สร้ำงควำมโปร่งใส ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนประเทศชำติ เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจประเทศไทย (Sustainable Growth) 

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 13 ตลุำคม 2553 ภำยใต้ชื่อ บริษัท รักษำแลนด์ 
(สำทร-พระรำม 3) จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัที่ 
11 มีนำคม 2556 ได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,500 ล้ำนบำท   
ในวนัที่ 16 พฤษภำคม 2556 ต่อมำเม่ือวนัที่ 7 มกรำคม 2557 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นมหำชน และเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 และเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  2,100 ล้ำนบำท 
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ปี 2559 เหตุการณ์ส าคัญ 

มกรำคม บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เจ.เอส.พี.     
จงเทียน จ ำกัด โดยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท วัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงกำรในอนำคตโดยมี
สัดส่วนกำรถือหุ้ น 100% ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2558 เม่ือวันที่ 22 ธันวำคม 
2558 

กมุภำพนัธ์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2559 บริษัทได้ออกและเสนอขำยหุ้ นกู้ ของบริษัท            
ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท วตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

เมษำยน ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติที่ส ำคญั ดงันี ้ 
อนุมติัจดัสรรเงินก ำไรจำกก ำไรสะสมเพื่อจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558  (งวดสดุท้ำย) ในอตัรำหุ้นละ 
0.01 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 42.0 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 

พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 10 พฤษภำคม 2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัที่ 23 พฤษภำคม 2559 

พฤษภำคม วนัที่ 11 พฤษภำคม 2559 ตำมที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 ได้มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัท
ย่อย 1 บริษัท ได้แก่ “บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จ ำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้ำนบำท     
จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 7 มิถุนำยน 2559 โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้น 100% วตัถุประสงค์ เพื่อรองรับ
กำรพฒันำโครงกำรในอนำคต  

ตลุำคม  วนัที่ 18 ตลุำคม 2559 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 11/2559 อนุมติัให้บริษัทฯ จ ำหน่ำย
เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย จ ำนวน 2 บริษัท และพิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท   เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ำกดั และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จ ำกดั  รำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
1. บริษัท เจเอสพี จงเทียน จ ำกดั มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท หุ้นสำมญั 10,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 

100 บำท โดยบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) มีสดัสว่นกำรถือหุ้น 55% 

2. บริษัท เจ.เอส.พี. โอเชี่ยน จ ำกดั มีทนุจดทะเบียน 5.0 ล้ำนบำท หุ้นสำมญั 50,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 
100 บำท โดยบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) มีสดัสว่นกำรถือหุ้น 55% 

3. มีมติอนุมัติให้ บริษัท เจเอสพี จงเทียน จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 24.0 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท เป็น 25.0 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,000 หุ้น มลูค่ำ     
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ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (ได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทนุต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2560) 

4. มีมติอนุมติัให้ บริษัท เจ.เอส.พี. โอเชี่ยน จ ำกดั เพิ่มทุนจดทะเบียน 20.0 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียน 5.0 ล้ำนบำท เป็น 25.0 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 250,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 100 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบั  
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2560) 

พฤศจิกำยน วนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 12/2559 มีมติอนมุติั ดงันี ้
1. อนุมัติให้บริษัทซือ้เงินลงทุน (หุ้นสำมัญ) ของบริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด จ ำนวน 50,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ช ำระมูลค่ำแล้ว หุ้นละ 2.50 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้ น 50%                  
เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ 

2. อนมุติัให้บริษัทให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั จ ำนวน 40.0  

ล้ำนบำท ซึง่เป็นบริษัทร่วมลงทนุตำมสดัสว่นกำรลงทนุ 

 

ปี 2560 เหตุการณ์ส าคัญ 

เมษำยน ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติที่ส ำคญั ดงันี ้
- อนุมัติจัดสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ใน

อตัรำหุ้นละ 0.01 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 42.0 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล ใน
วันที่ 3 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภำคม 2560  

- อนุมติัให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท วตัถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

สิงหำคม วนัที่ 15 สิงหำคม 2560 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1.0 ล้ำนบำท เพิ่มทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ ำนวน 129.0 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130.0 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมัญ 
13,000,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท  โดยบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  มีสดัส่วน
กำรถือหุ้น 50% วตัถปุระสงค์ เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรขอสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน 
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กนัยำยน วนัที่ 28 กนัยำยน 2560 ตำมที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลสั จ ำกดั  จำกทนุจดทะเบียนเดิม 10.0 ล้ำนบำท เพิ่มทนุจด
ทะเบียนใหม่ จ ำนวน 40.0 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50.0 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมัญ 
500,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท  โดยบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  มีสดัส่วนกำร
ถือหุ้น 99.996% วตัถปุระสงค์ เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรขอสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน และเพื่อเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอสินเชื่อที่อยู่อำศยัของลกูค้ำรำยย่อยของบริษัทกบัทำงธนำคำร อีกทัง้
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน 

 

ปี 2561 เหตุการณ์ส าคัญ 

มีนำคม มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดย นำยทนงศกัด์ิ มโนธรรมรักษำ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีต ำแหน่ง
เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำร ได้ขำยหุ้ นทัง้หมดให้แก่ นำยลิขิต               
ลือสกุลกิจไพศำล หลงัจำกนัน้มีกำรปรับกำรบริหำรงำนโดยนำยทนงศกัด์ิ มโนธรรมรักษำ ได้ลำออก 
และนำยลิขิต ลือสกุลกิจไพศำล ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแทน พร้อมกับมีกำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัทชดุใหม่แทนชดุเก่ำทัง้หมดและลดกรรมกำรจำก 9 คน เหลือ 7 คน 

พฤศจิกำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  14/2561 เม่ือวันที่  14 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติปรับผัง
โครงสร้ำงขององค์กรให้เหมำะสมกบักำรบริหำรจดักำรของบริษัท 

 บริษัทมีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 500 ล้ำนบำท กับบริษัทหลกัทรัพย์ เอเชียพลสั และ 196 ล้ำนบำทกับ
บริษัทหลกัทรัพย์ เอ.อี.ซี เพื่อน ำเงินที่ได้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก ำหนดในเดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน 
893 ล้ำนบำท และอีกส่วนหนึ่งเป็นกำรขอกู้ เงินจำกกลุ่มสวำทยำนนท์จ ำนวน 400 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึง่ถือหุ้นในกลุม่รวม 25.11% โดยน ำเงินที่ได้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้บำงสว่น และอีกสว่น
หนึ่งไว้ใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

 ธันวำคม บริษัทได้จดังำน “JSP พบผู้ รับเหมำ” โดยเชิญผู้ มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ รับเหมำและ supplier ของบริษัท
เข้ำชีแ้จงและท ำควำมเข้ำใจกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้มีควำมเชื่อมั่นและมั่นใจในกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัท 

 มีกำรจัดงำนเลีย้งสังสรรค์ปีใหม่พร้อมกับกำรจัดงำนกิจกรรมของพนักงำนในชื่อ “ The Journey to 

success” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมและแสดงออกซึ่งควำม
คิดเห็นเพื่อให้มีควำมสำมคัคีและมีใจเป็นหนึ่งเดียวกนั  ในช่วงกำรจดังำนเลีย้งปีใหม่ คณะกรรมกำร
และผู้บริหำรทกุท่ำนได้เข้ำร่วมงำนสร้ำงควำมประทบัใจแก่พนกังำนทกุท่ำน 
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ปี 2562 เหตุการณ์ส าคัญ 

เมษำยน ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล 
ประจ ำปี 2561ในอัตรำหุ้ นละ 0.01 บำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ มี สิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่  8 

พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 29 พฤษภำคม 2562 

 

ปี 2563 เหตุการณ์ส าคัญ 

เมษำยน ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563 ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษำยน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท เร่ืองกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พฤษภำคม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ของบริษัท (JSP205A ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563) เม่ือวันที่ 11 พฤษภำคม 2563    
ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้ดังกล่ำวออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบก ำหนด     

ไถ่ถอนหุ้นกู้  จำกเดิมวนัที่ 23 พฤษภำคม 2563 เป็นวนัที่ 23 พฤษภำคม 2564 

มิถนุำยน ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ของบริษัท (JSP206A ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563) เม่ือวันที่ 1 มิถุนำยน 2563      
ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้ดังกล่ำวออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบก ำหนด     

ไถ่ถอนหุ้นกู้  จำกเดิมวนัที่ 12 มิถนุำยน 2563 เป็นวนัที่ 12 มิถนุำยน 2564 

ธันวำคม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ของบริษัท (JSP213A ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564) เม่ือวันที่ 24 ธันวำคม 2563           
ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้ ดังกล่ำวออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  จำกเดิมวนัที่ 12 มีนำคม 2564 เป็นวนัที่ 12 กนัยำยน 2565 

 

ปี 2564 เหตุการณ์ส าคัญ 

พฤษภำคม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ (JSP205A ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564) เมื่อวนัที่ 6 พฤษภำคม 2564 ได้
มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่ำวออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  จำกเดิมวนัที่ 23 พฤษภำคม 2564 เป็นวนัที่ 23 พฤษภำคม 2565 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ (JSP206A ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564) เมื่อวนัที่ 6 พฤษภำคม 2564 ได้
มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่ำวออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  จำกเดิมวนัที่ 12 มิถนุำยน 2564 เป็นวนัที่ 12 มิถนุำยน 2565 
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ธันวำคม วันที่ 15 ธันวำคม 2564 บริษัทฯเสนำดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท 
เจ.เอ.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 1,014,600,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.16 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วของกิจกำร  ในรำคำหุ้นละ 0.50 บำท  

 

1.1.3 การใช้เงนิท่ีได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

ไม่ม ี

 

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้ค ามั่ นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือ
เงื่ อนไขการอนุญาตของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่ อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทัง้การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเง่ือนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา 
 

หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้  
 

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงไว้ซึ่งอัตรำส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีบญัชีตลอดอำยุของหุ้นกู
ตำมงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้  เป็นอตัรำสว่นไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจดุห้ำต่อหนึ่ง) โดยที่ 
“หนีสิ้น” หมำยถึง หนีสิ้นตำมงบกำรเงินรวมที่มีภำระต้องช ำระดอกเบีย้ (แต่ไม่รวมถึง หนีท้ำงกำรค้ำ 
เงินรับล่วงหน้ำ และ/หรือ หนีใ้ดๆ ที่ไม่มีภำระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินกู้ ยืมจำกบุคคล และ/หรือ นิติ
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน) หักด้วยเงินสดและ/หรือ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ/หรือ เงินลงทุนระยะสัน้ 
และ/หรือ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้ำ  
“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมำยถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม 

“งบกำรเงินรวม” หมำยถึง งบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ณ วนัสิน้ปีบญัชีที่ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกำศจ่ำยเงินปันผลในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ช ำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้หุ้นกู้  
หรือผิดนดัช ำระหนีใ้ดๆ ตำมหุ้นกู้นีแ้ละกำรผิดนดัหรือผิดเงื่อนไขดงักล่ำวยงัไม่ได้รับกำรแก้ไข ทัง้นี ้เว้น
แต่จะได้รับอนญุำตจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
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3. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินที่ได้รับจำกกำรขำยที่ดินบำงเสร่ในส่วนที่เป็นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท เจ.เอส.พี จงเทียน จ ำกดั และบริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จ ำกดั ไปใช้ในประกำรอ่ืน นอกจำกเพ่ือ
ช ำระคืนหนีหุ้้นกู้   
(ท่ีดินบำงเสร่ หมำยถึง ท่ีดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ บริษัท เจ.เอส.พี จงเทียน จ ำกดั และบริษัท เจเอสพี 
โอเชี่ยน จ ำกดั โดยมีเนือ้ที่ดินรวม 149-1-88.1 ไร่ หรือ 59,788.1 ตำรำงวำ ที่ตัง้ของทรัพย์สินติดถนน
สขุมุวิท (ทล.3) บริเวณกิโลเมตรที่ 164+800 ต ำบลบำงเสร่ อ ำเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ) 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ ตัง้แต่ปี 2561 – 2564  มีดังต่อไปนี ้    

1. ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย         (หน่วย : ล้ำนบำท)  

 
ด าเนินการ

โดย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้  % รายได้  % รายได้  % 

อาคารพาณิชย์        

ส ำเพ็ง 2 เฟส 3 SPZ 111.20 5.62 4.38 0.37 - - 

ส ำเพ็ง 2 เฟส 4 JSP 137.43 6.95 3.57 0.30 - - 

ทิวลิป บิสทำวน์ (เฟส 7) JSP 28.95 1.46 - - - - 

เจ อเวนิว บำงบวัทอง JSP 127.86 6.46 - - - - 

เจ.เอส.พี.แพรกษำ JSP - - - - - - 

เจ.เอส.พี.รังสิต JSP 36.74 1.86 48.83 4.10 65.69 8.44 

เจ.เอส.พี.บำงปะกง JSP 21.46 1.08 8.00 0.67 - - 
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ด าเนินการ

โดย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้  % รายได้  % รายได้  % 

เจ คอนโด ช็อปเฮ้ำส์ JSP - - - - - - 

เจ ซิตี ้- บำงบวัทอง JSA 2.73 0.14 6.37 0.53 - - 

รวมอาคารพาณิชย์  466.37 23.57 71.15 5.97 65.69 8.44 

คอนโดมิเนียม        

ทิวลิป แกรนด ์ JSP 5.01 0.25 - - - - 

ทิวลิป ไลท์ JSP 11.28 0.57 - - - - 

ไมอำมี่ กำร์เด้นท์ JSP 146.73 7.42 58.25 4.89 59.10 7.60 

ไมอำมี่ บีชฟร้อนท์ JSP 41.92 2.12 24.56 2.06 17.60 2.26 

เจ คอนโด (สำทร -กลัปพฤกษ์) JSP 93.90 4.75 395.05 33.16 207.43 26.65 

เจ คอนโด A (พระรำม 2) JSP 15.37 0.78 - - - - 

เจ คอนโด B (พระรำม 2) JSA 34.21 1.73 - - - - 

รวมคอนโดมิเนียม  348.42 17.61 477.86 40.11 284.13 36.51 

ทาวน์เฮ้าส์        

เจ ทำวน์ - แพรกษำ BRR - - - - - - 

เจ ซิตี ้- แพรกษำ BPC 172.72 8.73 185.30 15.55 11.95 1.54 

เจ แกรนด์ - รังสิต BPR 99.92 5.05 49.06 4.12 50.38 6.47 

เจ ทำวน์ เอ็กซ์คลซูีฟ - รังสิต BPC 76.18 3.85 2.39 0.20 - - 
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ด าเนินการ

โดย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้  % รายได้  % รายได้  % 

เจ ทำวน์ - บำงปะกง BRR - - 6.97 0.58 - - 

เจ ทำวน์ เอ็กซ์คลซูีฟ - บำงปะกง JSP 35.95 1.82 14.69 1.23 14.97 1.92 

เจ ซิตี ้ตวิำนนท์ - บำงกะด ี JSP 66.85 3.38 41.41 3.48 42.89 5.51 

เจ ซิตี ้บำงบวัทอง JSA 117.51 5.94 55.03 4.62 46.75 6.01 

เจ ซิตี ้ศรีรำชำ - อสัสมัชญั JSA 56.05 2.83 45.09 3.78 15.13 1.94 

เจ แกรนด์ (สำทร - กลัปพฤกษ์) JSP 72.45 3.66 58.55 4.91 55.18 7.09 

เจ ทำวน์ สิริโสธร JSP - - - - 12.33 1.59 

รวมทาวน์เฮ้าส์  697.63 35.26 458.49 38.48 249.58 32.07 

บ้านแฝด - บ้านเดี่ยว        

เจ วิลล่ำ แพรกษำ BPR 89.16 4.51 17.58 1.48 38.89 5.00 

เจ วิลล่ำ รังสิต BPR 164.49 8.31 10.13 0.85 - - 

เจ วิลล่ำ บำงปะกง BPC 26.26 1.33 13.96 1.17 25.25 3.24 

เจ วิลล่ำ บำงบวัทอง JSA - - 40.60 3.41 58.12 7.47 

เจ วิลล่ำ วงแหวน - บำงใหญ่ JSA 132.88 6.72 77.03 6.46 45.39 5.83 

รวมบ้านแฝด - บ้านเดี่ยว  412.79 20.87 159.30 13.37 167.65 21.54 
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2.ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำ         (หน่วย : ล้ำนบำท)  

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
ด าเนินการ

โดย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้ 

(ลบ.) 
% 

รายได้ 

(ลบ.) 
% 

รายได้ 

(ลบ.) 
% 

รำยได้จำกกำรเช่ำและบริกำร JPM 53.07 2.68 24.71 2.07 11.24 1.44 

รวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่า  53.07 2.68 24.71 2.07 11.24 1.44 

 

 (4) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทนุ และต้นทนุกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงที่
พัฒนำแล้ว และที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงระหว่ำงพัฒนำ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2564 เท่ำกบั 4,092.94 ล้ำนบำท สรุปเป็นแต่ละโครงกำรได้ดงันี ้                                                 

          (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ช่ือโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี ณ 31 
ธ.ค. 2564 

กรรมสิท
ธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

 

1. ไมอำม่ี บำงป ู คอนโดมิเนียม 1,136.46 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

2. J Condo สำทร-กลัปพฤกษ์ คอนโดมิเนียม 421.51 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

3. J Biz สขุมุวิท - แพรกษำ อำคำรพำณิชย์ 35.20 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

4. J Biz รังสิต - คลอง 1 อำคำรพำณิชย์ 70.97 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 
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ช่ือโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี ณ 31 
ธ.ค. 2564 

กรรมสิท
ธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

 

5. J Biz บำงปะกง - บ้ำนโพธ์ิ อำคำรพำณิชย์ 65.60 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

6. J Town Exclusive  
    บำงปะกง - บ้ำนโพธ์ิ 

ทำวน์เฮ้ำส์ 34.74 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

7. J Avenue รังสิต – คลอง 1 ทำวน์เฮ้ำส์ 28.77 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

8. J City ติวำนนท์ 

ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำน
แฝด และบ้ำน

เดี่ยว 

225.37 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

9. J Grand สำทร-กลัปพฤกษ์ ทำวน์เฮ้ำส์ 39.48 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

10. J Avenue บำงบวัทอง อำคำรพำณิชย์ 95.62 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

11. J Hyde สำทร – กลัปพฤกษ์ คอนโดมิเนียม 2.14 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

12. J Town สิริโสธร ทำวน์เฮ้ำส์ 221.01 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

13. J Avenue สขุมุวิท – บำงป ู อำคำรพำณิชย์ 15.80 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

14. ส ำเพ็ง 2 โซนปำร์ค อำคำรพำณิชย์ 0.24 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

15. J Villa บำงปะกง - บ้ำนโพธ์ิ ทำวน์เฮ้ำส์แฝด 120.00 BPC ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

16. J Villa สขุมุวิท - แพรกษำ ทำวน์เฮ้ำส์ 244.00 BPR มีภำระค ำ้ประกนั 

17. J Grand รังสิต - คลอง 1 ทำวน์เฮ้ำส์ 60.52 BPR มีภำระค ำ้ประกนั 

18. J Villa รัตนำธิเบศร์-บำงบวัทอง บ้ำนแฝด 346.76 JSA 
มีภำระค ำ้ประกนั 

19. J City รัตนำธิเบศร์-บำงบวัทอง ทำวน์เฮ้ำส์ 73.42 JSA 

20. J City ศรีรำชำ-อสัสมัชญั 
ทำวน์เฮ้ำส์ 

อำคำรพำณิชย์ 
205.75 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

21. J Condo ศรีรำชำ คอนโดมิเนียม 0.13 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

22. J Biz วงแหวน-บำงใหญ่ อำคำรพำณิชย์ 33.64 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

23.  J Villa วงแหวน-บำงใหญ่ บ้ำนแฝด 47.33 JSA ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 
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ช่ือโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี ณ 31 
ธ.ค. 2564 

กรรมสิท
ธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

 

26. J Exclusive  

     วงแหวน-บำงใหญ่ 

บ้ำนแฝด บ้ำน
เดี่ยว 

244.08 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

27. J City 1 วงแหวน-บำงใหญ่ ทำวน์เฮ้ำส์ 324.40 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

รวมทัง้หมด  4,092.94   

 

2. ที่ดินและโครงการรอการพัฒนา 

    ที่ดินและโครงกำรรอกำรพฒันำของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ถือครองไว้
เพื่อรอกำรพฒันำแยกรำยละเอียดได้ดงันี ้                                                 

   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1.ไมอำม่ี บำงป ู(เฟส 4-6)  347.71 JSP มีภำระค ำ้ประกนั 

2. ที่ดินเอกชยั 66 51.12 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

3. ที่ดินเจแกรนด์ สำทร    18.89 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

4. ที่ดินเจวิลล่ำ บำงปะกง    19.07 JSP ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

5. ที่ดินสำมเหลี่ยมศรีรำชำ 44.71 JSA มีภำระค ำ้ประกนั 

รวมทัง้หมด 481.50   
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3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

    อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมบญัชีของต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถือครองไว้เพื่อหำ
ประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำและกำรให้บริกำร สรุปเป็นแต่ละโครงกำรได้ดงันี ้

  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โครงกำรส ำเพ็ง 2 (สำทร-กลัปพฤกษ์) 
1. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 

2. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 

 

209.25 

55.64 

 

JSP 

JPM 

มีภำระค ำ้ประกนั 

โครงกำรทิวลิป อ้อมน้อย 

3. ที่ดิน 

4. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 

 

90.05 

70.47 

 

JSP 

JPM 

มีภำระค ำ้ประกนั 

โครงกำร สขุมุวิท แพรกษำ 

5. ที่ดิน    
 

37.54 

 

JSP 
มีภำระค ำ้ประกนั 

โครงกำร สขุมุวิท แพรกษำ 

6. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 

 

26.57 

 

BPR 

ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

 

โครงกำรรังสิต คลอง 1 

7. ที่ดิน 

 

7.55 

 

JSP 
มีภำระค ำ้ประกนั 

โครงกำรไมอำม่ีบำงป ู

8. ที่ดิน  
 

0.17 

 

JPM 
ไม่มีภำระค ำ้ประกนั 

รวมทัง้หมด 497.24   
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4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

     ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที3่1 ธันวำคม 2564 มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีในงบ
กำรเงินรวมเท่ำกบั 81.96 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ท ำสญัญำเช่ำและบริกำรพืน้ท่ีกรรมสิทธ์ิของ บจก. บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเมนท์ โดย
เช่ำพืน้ที่ 3,050 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี โดยเร่ิมท ำสญัญำเช่ำและ
สญัญำบริกำรครัง้แรก ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนำคม 2564 และเร่ิมคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564   

   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ มูลค่าสุทธิตาม ณ 

31 ธันวาคม 2564 
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

อำคำร 59.88 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ตำมสญัญำเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 7.99 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเป็นเจ้ำของ 

ไม่ม ี

ยำนพำหนะ 14.09 

 

บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเป็นเจ้ำของ 

/สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

ตำมสญัญำเช่ำ 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 81.96   

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ในด้ำนนโยบำยกำรลงทุน เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับกำรลงทนุในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในอนำคต ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2557 จึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรลงทนุไว้ดงันี ้

▪ กำรลงทนุในบริษัทอ่ืนนัน้ จะมีทัง้กำรร่วมกบัผู้ ร่วมทนุเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทอ่ืน 
โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเข้ำร่วมทุนกบัผู้ ร่วมทนุที่มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนที่ไป
ในทิศทำงเดียวกบัของบริษัท 

▪ ธุรกิจที่จะเข้ำร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจปัจจุบนัของบริษัทฯ  
โดยกำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ จะต้องเป็นไปตำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและแผน
ยทุธศำสตร์ของบริษัทฯ  
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▪ ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ 
รวมถึงประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเส่ียงในอนำคต 

▪ กำรเข้ำลงทนุจะต้องไม่ท ำให้เกิดปัญหำสภำพคลอ่งต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย  

▪ บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สูงพอเพื่อให้สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้ำไปร่วมลงทนุได้ 

▪ บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแต่ละขณะ 

▪ กำรลงทุนจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ตำม
ข้อบงัคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบติักำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

▪ บริษัทฯ จะควบคมุดแูลบริษัทที่เข้ำไปลงทุนด้วยกำรส่งกรรมกำรเข้ำไปเป็นตัวแทนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
โดยตวัแทนดงักล่ำวของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลซึง่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปลงทุน โดยตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ 

นโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนในกรณีที่บริษัทย่อย จะด ำเนินกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สิน หรือตกลงเข้ำท ำ
รำยกำรที่เก่ียวข้องกนั ตำมประกำศและหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์  กำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว บริษัทย่อย
จะต้องปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องก่อนทกุครัง้  นอกจำกนี ้หำกบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินกำรที่อำจ
เกิดผลเสียหำยต่อบริษัทฯ  ตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้ำเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำรในบริ ษัทนัน้ๆ ต้องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ รับทรำบ และขอมติจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ ต่อไป 
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สรุปสัญญาหลักที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

สญัญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ก ำหนดเงื่อนไขในสญัญำไว้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
โดยสรุปสำระส ำคญัเงื่อนไขหลกัได้ดงันี ้

คู่สัญญา บริษัท (“ผู้ ว่าจ้าง”) และคู่สัญญา (“ผู้ รับจ้าง”)  
เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง ▪ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงเปล่ียนแปลงแก้ไขงำนสว่นใดส่วนหนึ่งที่เห็นว่ำไม่

ถกูต้องตำมแบบแปลนหรือกำรก่อสร้ำงไม่ดี 
▪ ผู้ ว่ำจ้ำงมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือเพิ่มงำนจำกแบบก่อสร้ำง โดยไม่ต้องท ำ

สญัญำใหม่ โดยผู้ว่ำจ้ำงจะแจ้งให้ทรำบเป็นหนงัสือ ก่อนกำรด ำเนินกำร 

▪ ผู้ ว่ำจ้ำงมีสิทธิเปล่ียนแปลงวัสดุที่ใช้ได้ โดยหำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
นอกจำกแบบและสัญญำที่ระบุไว้ ผู้ ว่ำจ้ำงจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมทุก
ประกำร 

▪ ผู้ว่ำจ้ำง ตวัแทน/หรือ ผู้ควบคมุงำนของผู้ว่ำจ้ำง มีสิทธิสัง่ระงบักำรก่อสร้ำงหรือสัง่
ให้รือ้ถอนเปล่ียนแปลงแก้ไขหำกเห็นว่ำผลงำนที่ ผู้ รับจ้ำงกระท ำขึน้ผิดจำกแบบ
ก่อสร้ำงหรือรำยละเอียดที่ตกลงกันไว้ หรือวัสดุสัมภำระที่ใช้ หรือที่จะใช้ไม่มี
คณุภำพดี หรือไม่ตรงตำมแบบที่ตกลงกันไว้ เม่ือผู้ รับจ้ำงได้รับค ำสัง่แล้ว จะต้อง
ปฏิบติัตำมค ำสัง่ทนัทีโดย ผู้ รับจ้ำงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขนัน้ๆ  

▪ ผู้ว่ำจ้ำงมีที่ปรึกษำและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง มีอ ำนำจตรวจสอบงำนก่อสร้ำงได้
ทุกเวลำตลอดจนช่วยชีแ้จงแบบก่อสร้ำง แก้ปัญหำงำนก่อสร้ำง ตรวจสอบงำน 
และอนุมัติกำรเบิกงวดงำนเบือ้งต้น โดย ผู้ รับจ้ำง จะต้องให้ควำมร่วมมือและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรควบคุมงำนและตรวจสอบงำนให้เป็นไปตำมแบบ 
BOQ 

▪ กำรเพิ่มลดงำนก่อสร้ำง ทัง้สองฝ่ำยจะต้องตกลงรำคำค่ำจ้ำงเพิ่มลดตำมปริมำณ
ที่เป็นจริงและรำคำต่อหน่วยที่ระบุตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี ้ก่อนกำร
ด ำเนินงำนนัน้ๆ กำรเพิ่มปริมำณงำนก่อสร้ำงไม่เป็นเหตุให้ขยำยระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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▪ วัสดุที่น ำมำใช้งำนทุกชนิด ผู้ รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงหรือลำยละเอียดเพื่อขอ
อนุมติัจำกผู้ควบคมุงำนตรวจสอบก่อน ไม่น้อยกว่ำ 10 วนัท ำกำร เม่ือได้รับอนมุติั
แล้ว จึงจะน ำเข้ำมำใช้งำนได้ 

▪ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีสัญญำประกันภัยเบ็ดเตล็ดครอบคลุมควำมเสียหำยต่อ
บุคคลและทรัพย์สินที่เกิดขึน้ในสถำนที่ก่อสร้ำงและสถำนที่ใกล้เคียง ผู้ รับจ้ำงจะ
รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ภำยในพืน้ที่ก่อสร้ำง ไม่ว่ำจะเกิดขึน้แก่
ทรัพย์สินและ/หรือแก่บคุคลใดๆตลอดเวลำที่ผู้ รับจ้ำงรับผิดชอบงำนที่จ้ำง  

▪ เม่ือผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบอำคำรมำแล้วก็ตำม เม่ือมีผู้ซือ้อำคำรต้องกำรให้เก็บควำม
เรียบร้อยก่อนรับโอน ผู้ รับจ้ำงต้องจัดหำคนงำนและวัสดุเข้ำมำเก็บงำนควำม
เรียบร้อยจนลกูค้ำรับโอน 

▪ ผู้ รับจ้ำงจะรับผิดชอบต่อคุณภำพของงำนและฝีมือกำรปฏิบัติงำนต่อไปอีก 1 ปี 
ภำยหลังวันที่ผู้ ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนครัง้สุดท้ำยเป็นหนังสือจำกผู้ ลงนำมตำม
สญัญำแล้ว หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ภำยในก ำหนดเวลำ ผู้ รับจ้ำงจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบงำนแก้ไขดงักลำ่วโดยเร็วไม่เกิน 3 วนันบัตัง้แต่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง 

▪ ผู้ รับจ้ำงจะไม่โอนสิทธิและหน้ำที่ในกำรรับประกันผลงำนตำมสัญญำนัน้ให้แก่
บคุคลใดๆ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

▪ เงินประกันผลงำนของผู้ รับจ้ำง ทำงผู้ ว่ำจ้ำงจะหักเงินประกันผลงำน 3% ของทุก
งวดที่มีกำรตัง้เบิกและทำงผู้ ว่ำจ้ำงจะคืนเงินประกันผลงำนให้ผู้ รับจ้ำงคร่ึงหนึ่ง
ของที่หกัไว้เม่ือส่งงำนงวดสดุท้ำยแล้ว 6 เดือนโดยไม่พบควำมช ำรุดบกพร่อง และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน โดยนับจำกกำรส่งงำน
งวดสุดท้ำยของผู้ รับจ้ำง แต่หำกพบว่ำงำนที่ผู้ รับจ้ำงได้ท ำนัน้มีควำมช ำรุด
บกพร่อง มีมูลค่ำกำรซ่อมแซมมำกกว่ำเงินประกันผลงำนที่หักไว้ เม่ือผู้ ว่ำจ้ำงได้
แจ้งให้เข้ำมำซ่อมแซมแล้วผู้ รับจ้ำงไม่เข้ำมำซ่อมแซม ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหกัเงินประกนั
ผลงำนได้ทัง้หมด แต่หำกเงินประกันผลงำนที่หักไว้ไม่เพียงพอต่อกำรซ่อมแซม 
ผู้ รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินค่ำงำนส่วนที่เกินจำกกำรซ่อมแซมให้ผู้ ว่ำ
จ้ำงจนครบ 

▪ กำรท ำสัญญำเป็นกำรเหมำรวม ผู้ รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมแบบ
ก ำหนด หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ในแบบไม่ได้ระบุให้ แต่ในกำรใช้งำนต้องมี ผู้ รับ



 แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2564 

                                  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
  

ส่วนท่ี 1 หน้ำที่ 19 

 

จ้ำงต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ หำกผู้ รับจ้ำงแก้ไขงำนหรือเพิ่มลดงำน ผู้ว่ำจ้ำงจะ
พิจำรณำรำคำต่อหน่วยที่เสนอหรือในดลุยพินิจของผู้ว่ำจ้ำง 

▪ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำอปุกรณ์เคร่ืองใช้ประจ ำตวัพนกังำนของผู้ รับจ้ำงให้ครบถ้วน
และจะต้องปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนตำม
กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2551 

และกฎระเบียบของผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้ รับจ้ำงไม่ปฏิบติั บริษัทฯ จะถือว่ำมีควำมผิดใน
สญัญำที่ได้ตกลงกนั ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยและอนัตรำยที่
เกิดขึน้ในบริเวณพืน้ที่ ที่ผู้ รับจ้ำง รับผิดชอบอยู่ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน ▪ ผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระเงินค่ำจ้ำงให้ผู้ รับจ้ำงเม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมงวด
งำนแล้วเสร็จ โดยแบ่งช ำระตำมงวดงำนกำรก่อสร้ำงที่ได้ตกลงกนัไว้  

▪ ค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนรวมค่ำวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำแรงต่ำงๆ, ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำม
ผลงำนกำรก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จเป็นงวดๆ และผ่ำนกำรตรวจรับงำนของผู้ว่ำจ้ำงหรือ
ตวัแทนของผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคมุงำน 

▪ ผู้ รับจ้ำงจะต้องส่งงำนแต่ละงวดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรผ่ำนผู้ควบคมุงำน และผู้ว่ำ
จ้ำงจะจ่ำยช ำระค่ำงำนงวดนัน้ๆ ภำยใน 7 วัน นับจำกผู้ควบคุมงำนได้ตรวจรับ
งำนแล้ว 

▪ หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ช ำระหนีจ้ ำนวนใดๆแทนผู้ รับจ้ำงอนัเนื่องมำจำกกำรงำนที่ท ำตำม
สญัญำนี ้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหกัเงินจ ำนวนดงักลำ่วออกจำกเงินค่ำจ้ำงตำมสญัญำนีไ้ด้ 
โดยถือว่ำผู้ รับจ้ำงให้ควำมยินยอมแล้ว 

▪ ผู้ว่ำจ้ำงจะหกัเงินประกนัเพื่อเป็นกำรค ำ้ประกันผลงำน (Retention) ในอตัรำร้อย
ละ 3 จำกเงินที่ได้รับทกุครัง้จำกกำรสง่งวดงำนกำรก่อสร้ำง 

เงื่อนไขกำรผิดสญัญำ ▪ ถ้ำผู้ รับจ้ำงด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำโดยไม่มีเหตุอันควรและ
ไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้ ว่ำจ้ำง ผู้ รับจ้ำงยินดีให้หักเงินค่ำปรับอัตรำร้อยละ 0.3 ของ
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำนีต่้อวัน จำกค่ำงวดงำนงวดสุดท้ำยจนกว่ำงำนจะแล้วเสร็จ 
และเงินค่ำเสียหำยอ่ืนที่เกิดขึน้จำกกำรท ำงำนล่ำช้ำ อนัเกิดมำจำกควำมผิดพลำด
ของผู้ รับจ้ำง เช่น ค่ำจ้ำงที่จะจ้ำงผู้ควบคมุงำน เป็นต้น 
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▪ ถ้ำงำนลำ่ช้ำกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละช่วงของกำรตรวจสอบผลงำนโดยไม่
มีเหตอุนัควร ทำงผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเข้ำท ำกำรจดัหำวสัดแุละแรงงำนเข้ำท ำงำนให้
แทนผู้ รับจ้ำง เพื่อเป็นกำรเร่งรัดงำนให้ทันแผนงำนที่ตกลงไว้ ส่วนในเร่ืองมูลค่ำ
วัสดุและแรงงำนให้หักออกจำกมูลค่ำสัญญำก่อสร้ำงในงวดนัน้ได้ทันทีโดยผู้
รับจ้ำงยินยอม 

 

2. สัญญาจะซือ้จะขายท่ีดินจัดสรร (มีส่ิงปลูกสร้าง)  

สญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินจดัสรรพร้อมส่ิงปลกูสร้ำงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ก ำหนดเงื่อนไขในสญัญำ
ไว้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั โดยสรุปสำระส ำคญัเงื่อนไขหลกัได้ดงันี ้

คู่สัญญา บริษัท (“ผู้จะขาย”) และคู่สัญญา (“ผู้จะซือ้”)  

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

และกำรจดทะเบียนโอน 

กรรมสิทธ์ิ 

▪ ผู้จะซือ้ตกลงให้ถือเอำเงินมดัจ ำที่ผู้จะซือ้ได้ช ำระในวนัที่จองซือ้ที่ดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้ำง  เงินมัดจ ำที่ผู้ จะซือ้ได้ช ำระในวันท ำสญัญำ และเงินดำวน์ที่
ผ่อนช ำระตำมงวดในสญัญำ รวมเป็นเงินจอง เงินท ำสญัญำและเงินดำวน์
ที่ผู้จะซือ้ได้ช ำระให้แก่ผู้จะขำยเป็นกำรช ำระค่ำท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง 

▪ ผู้จะซือ้ตกลงช ำระค่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงที่เหลืองวดสุดท้ำยในวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ภำยในวันท่ีก ำหนดใน
สญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินจดัสรร (มีส่ิงปลกูสร้ำง)  และยินยอมให้ผู้จะขำย
โอนกรรมสิทธ์ิต่ำงๆ ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดข้ำงต้นด้วย  

▪ ในกำรช ำระเงินค่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ผู้จะขำยต้องออกหลกัฐำนเป็น
หนังสือ ลงลำยมือชื่อผู้ จะขำยหรือผู้ รับเงินให้แก่ ผู้ จะซือ้ และผู้ จะขำย 
ยอมรับว่ำหลักฐำนกำรช ำระเงินดังกล่ำว และหลักฐำนกำรช ำระหนี ้
บุริมสิทธิในมูลซือ้ขำยอสังหำริมทรัพย์หรือหนีจ้ ำนองของผู้ จะซือ้ เป็น
หลกัฐำนกำรแสดงกำรช ำระรำคำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงด้วย  

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบติัของ 

ผู้จะขำยและผู้จะซือ้ 

▪ ผู้จะขำยต้องจดัให้มีสำธำรณปูโภคและบริกำรสำธำรณะในโครงกำรจดัสรร
ที่ ดิน ตำมที่ ไ ด้ รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ ดิน จังหวัด
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กรุงเทพมหำนคร และตำมที่ผู้จะขำย ได้โฆษณำไว้ ทัง้นีก้ำรจดัให้มีบริกำร
สำธำรณะอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัสรรที่ดิน 

▪ ผู้ จะขำยจะโอนกรรมสิท ธ์ิมำตรวัดป ริม ำตรและป ริมำณกำร ใ ช้
สำธำรณูปโภคให้เป็นชื่อผู้จะซือ้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง ทัง้นีค่้ำธรรมเนียมดงักล่ำวเป็นของ ผู้จะ
ซือ้ 

▪ ผู้ จะขำย รับรองว่ำ ผู้ จะขำยได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำรแล้วตำม
ใบอนญุำตก่อสร้ำงอำคำร 

▪ ผู้จะขำยจะก่อสร้ำงอำคำรตำมที่ตกลงกันไว้ โดยจัดหำวัสดุที่มีคุณภำพดี 
ตำมที่ก ำหนดในแบบแปลนกำรก่อสร้ำง หำกไม่สำมำรถหำวัสดุตำมที่
ก ำหนดไว้จำกท้องตลำด ผู้จะขำย ต้องจดัหำวสัดทุี่มีคณุภำพเทียบเท่ำหรือ
ดีกว่ำมำท ำกำรก่อสร้ำง ผู้ จะขำย ได้จัดหำผู้ ควบคุมงำนที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อควบคุมงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบแปลนกำร
ก่อสร้ำงตำมสญัญำนีด้้วยแล้ว 

▪  เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ พร้อมท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้จะขำยต้องขนย้ำย
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ และส่ิงรกรุงรังออกไปให้พ้น
บริเวณที่ก่อสร้ำง พร้อมทัง้กลบเกล่ียพืน้ดินและท ำควำมสะอำดบริเวณ
ดงักลำ่วให้เรียบร้อยอยู่ในสภำพที่ ผู้จะซือ้สำมำรถเข้ำอยู่ได้ทนัที  

▪ ผู้จะซือ้ยินยอมที่จะออกค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรและค่ำบ ำรุงรักษำบริกำร
สำธำรณะ ตำมอัตรำและระยะเวลำท่ีก ำหนด  ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ 
หลงัจำกนัน้ช ำระปีต่อปี  

▪ ผู้จะซือ้ต้องไม่ใช้อำคำรประกอบกิจกำรที่มีกล่ินเหม็น สกปรกเลอะเทอะ 
หรือกิจกำรเป็นท่ีรังเกียจหรือก่อให้เกิดเสียงดงัเป็นท่ีรบกวน หรือใช้สิทธ์ิใน
พืน้ที่ส่วนกลำงเช่น ถนน ให้เป็นที่กีดขวำงหรือก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญ
แก่เพ่ือนบ้ำนหรือบคุคลทัว่ไป  

▪ ผู้ จะซือ้ ต้องไม่ใช้อำคำรประกอบกิจกำรที่ผิดกฎหมำย หรือขัดต่อควำม
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงำมของประชำชน และต้องไม่ก่อควำม
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ร ำคำญรบกวนควำมสงบสุขแก่ผู้ อยู่ใกล้เคียง และไม่ยอมให้บุคคลอ่ืน
กระท ำกำรดงักลำ่วในอำคำร  

เงื่อนไขกำรผิดนดัช ำระ ▪ ผู้ จะขำยจะแจ้งวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงให้        
ผู้ จะซือ้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และหำกผู้ จะซือ้ไม่ด ำเนินกำร
หรือไม่ยอมรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงภำยใน 10 วนั นบัจำก
วนัท่ีก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิ ถือว่ำ ผู้จะซือ้ผิดสญัญำ และผู้จะซือ้ยินยอมให้   
ผู้จะขำยริบเงินที่ผู้จะซือ้ได้ช ำระมำแล้วทัง้สิน้ 

เงื่อนไขกำรบอกเลิกสญัญำ ▪ คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดผิดสญัญำไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่ำผิดสญัญำ
ทัง้หมด คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงมีสิทธ์ิบอกเลิกสญัญำ และเรียกค่ำเสียหำย
ได้ตำมกฎหมำย  

▪ กรณีกำรแบ่งกำรช ำระค่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำงไม่เกิน 3 งวด และผู้จะซือ้ 
ผิดนดัไม่ช ำระงวดใดงวดหนึ่งหรือกรณีแบ่งกำรช ำระค่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกู-
สร้ำงเกิน 3 งวด และผู้จะซือ้ผิดนดัไม่ช ำระตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกนั โดยเม่ือ    
ผู้จะขำยได้บอกกล่ำวทวงถำมเป็นหนังสือโดยให้เวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
แล้ว ผู้ จะซือ้ ยังไม่ช ำระ ผู้ จะขำยมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญำได้ทันที และ
ยินยอมให้     ผู้จะขำยริบเงินที่ ผู้จะซือ้ ได้มีกำรช ำระให้กบัผู้จะขำยมำแล้ว
ทัง้หมด แต่ในกรณีที่ผู้จะขำยผิดสญัญำ ผู้จะขำยยินยอมคืนเงินที่ ผู้จะซือ้ 
ได้ช ำระมำแล้วทัง้หมดเช่นกนั  

กำรเปล่ียนสญัญำ ▪ หำกผู้จะซือ้มีควำมประสงค์จะโอนสิทธ์ิตำมสญัญำนี ้จะต้องได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ จะขำยก่อน และผู้จะซือ้จะต้องแจ้งให้ผู้ รับโอน
สิทธ์ิ ทรำบถึงระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ของ ผู้จะขำย และจะต้องปฏิบติัตำม
สัญญำฉบับนีทุ้กประกำร ในกรณีนี ้ผู้ จะซือ้ ยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนสิทธินีใ้ห้แก่ผู้จะขำยตำมที่ตกลงกนั  

เงื่อนไขในกำรรับผิดใน 

ควำมช ำรุดบกพร่อง 

▪ ผู้ จะขำยตกลงรับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่องของโครงสร้ำง วัสดุ 
อปุกรณ์ ที่ได้ท ำกำรก่อสร้ำง ติดตัง้ ตำมแบบแปลนที่ได้รับอนญุำตจำกทำง
รำชกำร ภำยในก ำหนด 6 เดือน นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ หำกแต่ไม่รวมถึง
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ควำมช ำรุดบกพร่อง ที่เกิดจำกกำรที่ผู้จะซือ้ ท ำกำรแก้ไขดัดแปลงส่ิงปลูก
สร้ำงที่ซือ้ขำยโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก ผู้จะขำย 

 

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

1.2.2.1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ได้วำงแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงมัน่คง โดยได้วำง
โครงสร้ำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ไว้ครอบคลมุทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำ อำทิ อำคำรพำณิชย์ ทำวโฮม
เพื่อที่อยู่อำศยั ทัง้แบบ 2 ชัน้ และ 3 ชัน้ บ้ำนแฝด บ้ำนเด่ียว และคอนโดมิเนียม เพรำะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้ำ
ได้อย่ำลงตวั ดงัแสดงตำรำงโครงสร้ำงกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

 

นอกจำกนีก้ำรวำงแผนโครงสร้ำงผลิตภณัฑ์ที่หลำกหลำย เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำในทุกกลุม่
แล้ว กำรออกแบบผลิตภณัฑ์ก็ถือเป็นสว่นส ำคญัที่บริษัทฯให้ควำมสนใจ เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กบัผู้พกั
อำศยัอย่ำงแท้จริง 
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แนวควำมคิดในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีควำมชดัเจนของแต่ละแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ ภำยใต้
มำตรฐำนและแนวคิดของโครงกำร J ซึง่น ำเสนอแบรนด์ของผลิตภณัฑ์จำกแรงบนัดำลใจ ดงันี ้
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โครงกำร เจ ซิตี ้สขุมุวิท – แพรกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร เจ ซิตี ้สุขุมวิท – แพรกษำ พัฒนำภำยใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้อยู่บนถนนแพรกษำ ต ำบล
แพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เนือ้ที่โครงกำรทัง้หมดประมำณ 210 ไร่ ประกอบด้วย 4 

โครงกำรย่อย คือ 

1. J Biz อำคำรพำณิชย์ สงู 3.5 ชัน้ และ 4.5 ชัน้ จ ำนวน 160 ยนูิต มลูค่ำ 64 ล้ำนบำท 

2. J Town ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้    จ ำนวน 356 ยนูิต  มลูค่ำ 666 ล้ำนบำท  

3. J Villa บ้ำนแฝด 2 ชัน้     จ ำนวน 434 ยนูิต  มลูค่ำ 522ล้ำนบำท 

4. J City ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้     จ ำนวน 352 ยนูิต  มลูค่ำ 796 ล้ำนบำท 

  จุดเด่นของโครงกำร คือ อำณำจกัรแห่งควำมสขุของกำรใช้ชีวิต ที่ JSP CITY สขุุมวิท-แพรกษำ ที่ซึ่งรวบรวม
ควำมสขุ ควำมสะดวกสบำยควำมสมบูรณ์แบบแห่งกำรพักอำศัย ดีไซน์อย่ำงลงตัว บนพืน้ที่กว้ำงขวำง สร้ำงสงัคม
คณุภำพให้คณุได้ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ บนท ำเล ที่เชื่อมต่อกบัทกุเส้นทำงเข้ำ-ออกเมือง 
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โครงกำร เจ ซิตี ้รังสิต – คลอง 1 

  

 

 

 

 

 

โครงกำร เจ ซิตี ้รังสิต – คลอง 1 ตัง้อยู่บนถนน รังสิต-นครนำยก ต ำบลประชำธิปัตย์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทมุธำนี ประกอบด้วย อำคำรพำณิชย์ และทำวน์โฮม บนเนือ้ที่ประมำณ 141 ไร่  ประกอบด้วย 5 โครงกำรย่อย คือ 

 1. J Biz อำคำรพำณิชย์ สงู 3.5 ชัน้  จ ำนวน 224 ยนูิต  มลูค่ำ  1,050  ล้ำนบำท 

 2. J Town ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้   จ ำนวน 377 ยนูิต  มลูค่ำ  716  ล้ำนบำท  

 3. J Town Exclusive ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้  จ ำนวน 269 ยนูิต  มลูค่ำ  571  ล้ำนบำท  

 4. J Villa บ้ำนแฝด  2 ชัน้    จ ำนวน 163 ยนูิต  มลูค่ำ  647 ล้ำนบำท  

 5. J Grand  ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้   จ ำนวน 158 ยนูิต  มลูค่ำ  446  ล้ำนบำท 

  จุดเด่นของโครงกำร คือ THE KINGDOM OF LIVING & HAPPINESS –Every moment of happiness living 

yours อำณำจกัรแห่งควำมสขุของกำรใช้ชีวิต ให้ทุกประสบกำรณ์แห่งควำมสขุของคณุ เกิดขึน้ที่นี่ โครงกำร เจ.เอส.
พี. ซิตี ้รังสิต-คลอง 1 โครงกำรสไตล์ Mix used บนพืน้ที่ขนำด 141 ไร่  ที่ถูกออกแบบให้ผสมผสำนที่อยู่อำศัยแบบ 
One Stop Living ครบทัง้บ้ำนเด่ียว ,บ้ำนแฝด, ทำวน์โฮม และอำคำรพำณิชย์ ที่ลงตวัในสงัคมคณุภำพ  ที่เพียบพร้อม
ด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรอย่ำงลงตวั ซึ่งนบัว่ำเป็นโครงกำรแห่งเดียวที่ให้ควำมคุ้มค่ำที่สดุในท ำเล 
รังสิต-คลอง 1 
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โครงกำร เจ ซิตี ้บำงปะกง-บ้ำนโพธ์ิ 

 

 

โครงกำร เจ ซิตี ้บำงปะกง-บ้ำนโพธ์ิ ตัง้อยู่บนถนน ถนนบำงปะกง-ฉะเชิงเทรำ ต ำบลแสนภดูำษ อ ำเภอบ้ำนโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ บนเนือ้ที่ประมำณ 73 ไร่  ประกอบด้วย 4 โครงกำรย่อย คือ 

 1. J Biz อำคำรพำณิชย์ สงู 3 ชัน้   จ ำนวน 77 ยนูิต   มลูค่ำ 331 ล้ำนบำท 

 2. J Town ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้   จ ำนวน 324 ยนูิต  มลูค่ำ 583 ล้ำนบำท  

 3. J Villa บ้ำนแฝด, บ้ำนเด่ียว 2 ชัน้   จ ำนวน 139  ยนูิต  มลูค่ำ 506 ล้ำนบำท 

 4. J Town Exclusive   ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้     จ ำนวน 55  ยนูิต   มลูค่ำ 133 ล้ำนบำท 

 จุดเด่นของโครงกำร คือ ท ำเลศกัยภำพ ติดถนนใหญ่ เชื่อมต่อทุกกำรเดินทำง แห่งเดียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ที่
ตอบสนองกำรอยู่อำศัยทุกรูปแบบพร้อมทัง้กำรออกแบบ ที่เน้นพืน้ที่ใช้สอย เหมำะกับกำรใช้ชีวิตอย่ำงแท้จริง 
มองเห็นควำมสุขของผู้อยู่อำศัยเป็นหลกัทัง้คณุภำพและรำคำที่เป็นมิตรเข้ำถึงง่ำยพร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัย 
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Three level of security กล้องวงจรปิด ประตทูำงเข้ำ-ออกโครงกำร 2 ชัน้, รัว้สงู 2.50 ม. เพิ่มควำมปลอดภัย และควำม
มัน่คงในชีวิต 

โครงกำร เจ คอนโด พระรำม 2 

 

 

 

 

 

 

 โครงกำรเจ คอนโด (พระรำม 2)  ตัง้อยู่บนถนนพระรำมที่  2 ซอย 56 แขวงแสมด ำ  เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร มีเนือ้ที่โครงกำร  2 งำน  รูปแบบโครงกำรเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม   
 จุดเด่นของโครงกำร คือ คอนโดแนวคิดใหม่ “URBANIZE STYLE” ออกแบบมำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กำรใช้
ชีวิตของวิถีคนเมือง ดีไซน์ภำยนอกถ่ำยทอดควำมเป็นเมืองด้วย “ Vertical line” กบัโทนสี “URBANIZE COLOUR” 
ผสมผสำนควำมโมเดิร์นไว้อย่ำงลงตวัพิถีพิถนัไปจนถึงกำรวำงพืน้ที่กำรใช้งำนภำยในห้อง ให้ทกุฟังก์ชัน่รอบรับกำรใช้
ชีวิตในแต่ละวนัของ “URBANISTA” ได้อย่ำงมีควำมสขุ อีกหนึ่งแรงบนัดำลใจให้คณุมีพลงัในกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีอิสระ  
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โครงกำร เจ คอนโด สำทร-กลัปพฤกษ์ 

 

โครงกำรเจ คอนโด (สำทร-กลัปพฤกษ์)  ตัง้อยู่บนถนนกลัปพฤกษ์เชื่อมต่อกบั  ถนนกำญจนำภิเษก และถนน
รำชพฤกษ์ และห่ำงจำกเส้นทำงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สำยสีลม สถำนีบำงหว้ำประมำณ 6 กิโลเมตร  
เนือ้ที่โครงกำรทัง้หมดกว่ำ 10ไร่  รูปแบบโครงกำรเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม  

 จุดเด่นของโครงกำร คือ สกำยรีสอร์ทคอนโดมิเนียม ที่สุดกำรใช้ชีวิตพักผ่อนเหนือระดับในทุกๆ วัน เหนือ
ระดับแห่งควำมผ่อนคลำยกับกำรใช้ชีวิตแบบตำกอำกำศ ร่ืนรมย์ ไปกับสุนทรียภำพแห่งควำมสุขที่แท้จริง ด้วยส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกสไตล์รีสอร์ทเต็มรูปแบบหนึ่งเดียวรีสอร์ทคอนโด ใช้ชีวิตพกัผ่อนพร้อมด่ืมด ่ำสกำยพำโนรำมำวิว
สงูที่สดุบนถนนกลัปพฤกษ์ 

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จำกัด (มหำชน) มุ่งเน้นพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพ                   
ในพืน้ที่ที่มีศักยภำพ ทัง้ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่ำงจังหวัดฝ่ังตะวันออก อันเ ป็นท ำเลที่ใกล้แหล่งชุมชน มี
เส้นทำงคมมนำคมที่สะดวก เพื่อรองรับควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศยัของลกูค้ำอย่ำงแท้จริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ มี
โครงกำรกว่ำ 23 โครงกำรคลอบคลมุทัง้กรุงเทพ และปริมณฑล 
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1.2.2.2. กลุ่มธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

1) โครงการส าเพ็ง 2 

 

 

 

 

 

โครงกำรส ำเพ็ง 2 พฒันำโดยบริษัทฯ ภำยใต้แนวคิดอำณำจกัรค้ำปลีก-ส่งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุในฝ่ังธนบุรี 
ตัง้อยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนกำญจนำภิเษก และถนนรำชพฤกษ์ และห่ำงจำกเส้นทำงระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร  (Bangkok Mass Transit System : BTS) สำยสีเขียว สถำนีบำงหว้ำประมำณ 6 กิโลเมตร  
โครงกำรส ำเพ็ง 2  มุ่งเน้นกำรรองรับกำรขยำยตัวของผู้ ค้ำปลีก-ส่ง และผู้ประกอบกำรจำกแหล่งกำรค้ำหลักทั่ว
กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ย่ำนส ำเพ็ง ย่ำนพำหุรัด ย่ำนประตนู ำ้ และย่ำนโบ๊เบ๊ เป็นต้น เนือ้ที่โครงกำรทัง้หมดประมำณ 
138 ไร่ 

2) โครงการ ทวิลิปสแควร์ อ้อมน้อย 

 

 

 

 

 

โครงกำรทิวลิป สแควร์ โครงกำรคอนโดมิเนียม และอำคำรพำณิชย์ บนพืน้ที่ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสำคร เนือ้ที่โครงกำรกว่ำ 31 ไร่ 
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3) โครงการไมอามี่ บางปู 

 

 

 

 

 

 โครงกำรไมอำม่ี บำงปู โครงกำรตัง้อยู่ที่ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เนือ้ที่
โครงกำรทัง้หมด 120 ไร่ รูปแบบโครงกำรเป็นโครงกำรที่อยู่อำศัยรูปแบบวิลล่ำ คอนโดมิเนียมสไตล์  รีสอร์ท พร้อม
ศนูย์กำรค้ำ 

4) โครงการ เจ.เอส.พี. ซิตี ้สุขุมวิท-แพรกษา  

โครงกำร เจ.เอส.พี. ซิตี ้สขุมุวิท-แพรกษำ บริษัทฯได้ พฒันำเป็นตลำดคนเดิน พืน้ที่ให้เช่ำ เนือ้ที่โดยมีเนือ้ที่
ประมำณ 4,018 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นร้ำนค้ำ 154 ร้ำน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

99.99% 

54.99

54.99% 

 99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมลงทนุ 

บจก. เจเอสพีโอเช่ียน 

“JSO” 

บจก. เจ.เอส.พี. จง
เทียน บจก. เจเอสพี มำร์เก็ต 

 แมเนจเมนท์ “JPM”  

บจก. ส ำเพ็ง 2 พลำซ่ำ 

“SPZ” 

บจก. บ้ำนร่ืนรมย์ 2015 

“BRR” 

บจก. บ้ำนพทุธรักษำ 2015 

“BPR” 

บจก. บ้ำนพทุธชำติ 2015 

“BPC” 

บจก. เจ.เอส.พี. แอสพลสั 

“JSA” 

หมายเหตุ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเมนท์ จ ำกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจเอสพี มำร์เก็ต จ ำกดั มีผลตัง้แต่วนัที่  9 ธันวำคม 2564  
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ ำนวน 6 บริษัท และบริษัทร่วมทนุ 2 บริษัท ดงันี ้

ข้อมลูทัว่ไปบริษัทย่อย  

ชื่อบริษัท   บริษัท ส ำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จ ำกดั (“SPZ”)  

ประเภทธุรกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   
ทนุจดทะเบียน   110 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 11,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 1,0000.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

ชื่อบริษัท  บริษัท เจเอสพี มำร์เก็ต จ ำกดั (“JPM”)  

ประเภทธุรกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   
ทนุจดทะเบียน   1,130 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  
   แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 11,300,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
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ชื่อบริษัท  บริษัท บ้ำนร่ืนรมย์ 2015 จ ำกดั (“BRR”)  

ประเภทธุรกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   
ทนุจดทะเบียน   100 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

ชื่อบริษัท   บริษัท บ้ำนพทุธรักษำ 2015 จ ำกดั (“BPR”)  

ประเภทธุรกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   
ทนุจดทะเบียน   150 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,500,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

ชื่อบริษัท  บริษัท บ้ำนพทุธชำติ 2015 จ ำกดั (“BPC”)  

ประเภทธุรกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   
ทนุจดทะเบียน   100 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
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ชื่อบริษัท  บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลสั จ ำกดั (“JSA”)  

ประเภทธุรกิจ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
ทนุจดทะเบียน   350 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,500,000 หุ้น 

   มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

หมายเหตุ  
1. บริษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัปพฤกษ์) จ ำกดั (“CNC”) ทนุจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  

อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเลกิบริษัท 

              2. บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จ ำกดั (“JGL”)  ทนุจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท  เป็นบริษัทย่อยที่บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  
              อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัท 
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ข้อมลูทัว่ไปบริษัทร่วมลงทนุ 

ชื่อบริษัท  บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จ ำกดั (“JSO”)  

ประเภทธุรกิจ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน   25 ล้ำนบำท เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 54.99 

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,000 หุ้น 

    มลูค่ำหุ้นละ  100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เ ล ข ที่  41/1 ซ อ ย พ ร ะ ร ำ ม ที่  2 ซ อ ย  54 แ ข ว ง แ ส ม ด ำ  เ ข ต บ ำ ง ขุน เที ยน 
กรุงเทพมหำนคร 10150  

 

 

ชื่อบริษัท  บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ำกดั (“JST”)  
ประเภทธุรกิจ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน   25 ล้ำนบำท เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 54.99 

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,000 หุ้น 

    มลูค่ำหุ้นละ 100.00-บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  เ ล ข ที่  41/1 ซ อ ย พ ร ะ ร ำ ม ที่  2 ซ อ ย  54 แ ข ว ง แ ส ม ด ำ  เ ข ต บ ำ ง ขุน เที ยน 
กรุงเทพมหำนคร 10150  

 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

-ไม่มี- 
 

 

 

 



 แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2564 

                                  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
  

ส่วนท่ี 1 หน้ำที่ 42 

 

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

           -ไม่มี- 

1.3.4 ผู้ ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ ถือหุ้นใหญ่   

(ก) รายชื่อผู้ ถือหุ้นใหญ่   

รำยชื่อผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก (นบัรวมผู้ที่เก่ียวข้อง) ตำมทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ ณ วนัที่ 5 มกรำคม 2565  
ล าดับ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1 บริษัท เสนำดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 1,014,600,000 24.157 

2 นำยลิขิต                 ลือสกลุกิจไพศำล      544,648,100  12.968 

3 นำยสชุยัชำญ          วงศ์ปิยะบวร      139,011,100  3.310 

4 นำยเกียรติศกัด์ิ        ไตรตรึงษ์ทศันำ        93,904,900  2.236 

5 นำงนิดดำ                จูรัตน์ศกัด์ิเจริญ        74,285,700  1.769 

6 นำยปรำชญ์ปก        ลือสกลุกิจไพศำล        72,890,600  1.735 

7 นำงสธิุดำ                อปุถมัภ์        70,000,000  1.667 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั       68,228,862  1.624 

9 นำยเสริมศกัด์ิ          พงษ์พำนิช        62,458,100  1.487 

10 นำยณฐัภมิู              กลัยำศิริ        58,494,400  1.393 

                    ทีม่า  :  ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 1.4.1 บริษัทมีทนุจดทะเบียน  2,100,000,000.00 บำท เรียกช ำระแล้ว 2,100,000,000.00 บำท         
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 4,200,000,000  หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 0.50 บำท  
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1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ รวมทัง้สิน้ 848.63 ล้ำนบำท  โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 

 

หุ้นกู้ ประเภท 
มูลค่ามูลค่า 
(ล้านบาท) 

อายุ 
วันครบ

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ 

JSP205A มีหลกัประกนั 439.20 3 ปี 6 เดือน 23/05/2565 8.00% 

JSP206A ไม่มีหลกัประกนั 177.03 3 ปี 6 เดือน 12/06/2565 8.75% 

JSP213A ไม่มีหลกัประกนั 232.40 3 ปี 6 เดือน 12/09/2565 8.00% 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิของบริษัท ภำยหลงั
จำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยและเงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมี
กำรเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ  บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท และหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัท ที่อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมติัต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ 
แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

 

วันที่ 
คณะกรรมการ

มีมติ 

วันก าหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงนิปันผล 

วันที่จ่ายเงนิ
ปันผล 

ประเภท 

เงนิปันผล 

เงนิปันผล 

(ต่อหุ้น) 
 

หน่วย 

วันผล 

ประกอบการ 

1/3/64 - งดจำ่ยปันผล ประจ ำปี - บำท 01/01/63-31/12/63 

23/3/63 - งดจำ่ยปันผล ประจ ำปี - บำท 01/01/62-31/12/62 

26/2/62 08/05/2562 29/05/2562 ประจ ำปี 0.01 บำท 01/01/61-31/12/61 

09/03/61 - งดจำ่ยปันผล - - บำท 01/01/60-31/12/60 

27/02/60 03/05/60 19/05/60 ประจ ำปี 0.01 บำท 01/01/59 – 31/12/59 

29/02/59 09/05/59 23/05/59 ประจ ำปี 0.01 บำท 01/01/58 – 31/12/58 

10/08/58 24/08/58 08/09/58 ระหว่ำงกำล 0.08 บำท 01/01/58 – 30/06/58 

02/03/58 17/03/58 31/03/58 ระหว่ำงกำล 0.10 บำท 01/01/58 – 28/02/58 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้สภำวะควำมไม่แน่นอนในหลำย ๆ ด้ำน  คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กร
เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และบรรลเุป้ำหมำยที่วำงไว้  โดยมีหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง  
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงได้อย่ำงเป็น
ระบบ  ส่ือสำรให้พนกังำนในองค์กรเข้ำใจและตระหนกัว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบติังำนทุก
ระบบ  มกีำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชนั และให้พนกังำนทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ ประเมิน
ควำมเส่ียง ทัง้จำกปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อหำแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรเพื่อป้องกันและลดควำม
เส่ียง หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

เนื่องด้วยกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบทำงต่อเศรษฐกิจไทยและทัว่
โลกอย่ำงกว้ำงขวำง แม้ว่ำปัจจบุนัจะสำมำรถผลิตวคัซีนได้แล้วในต้นปี 2564 แต่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ยงัมีควำมวิตก
กงัวลถึงประสิทธิภำพของวคัซีน รวมถึงควำมไม่มัน่ใจในระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศว่ำจะสำมำรถกลบัมำฟืน้ตวั
ได้ดีดงัเดิมหรือไม่ ท ำให้ผู้บริโภคยงัคงระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำยมำกขึน้ สง่ผลกระทบต่อภำคอสงัหำริมทรัพย์โดยตรง   

เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บริษัทฯ จึงได้มีกำรทบทวนและวิเครำะห์ควำมเส่ียง
ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ตำมรำยละเอียดดงันี ้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) 

1. ความเส่ียงจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่และมูลค่าโครงการสูง  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรที่บริษัทฯ  และ

บริษัทย่อยด ำเนินกำรนัน้ เป็นโครงกำรขนำดใหญ่และมีมูลค่ำโครงกำรที่ค่อนข้ำงสูง  ซึ่งหำกไม่สำมำรถพัฒนำ
โครงกำรให้ประสบควำมส ำเร็จได้ จะสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป อย่ำงไรกดี็ บริษัทฯ 

มีนโยบำยที่จะพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่  โดยด ำเนินกำรแบ่งพืน้ที่ที่จะท ำกำรพฒันำ
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ออกเป็นเฟส เพื่อให้สำมำรถพฒันำและปรับเปล่ียนรูปแบบของโครงกำรให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัสภำวะตลำด
และควำมต้องกำรซือ้ (Demand) ของกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยในช่วงเวลำนัน้ๆ  นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุปริมำณบ้ำน
สร้ำงเสร็จให้ไม่สงูมำก  เพื่อควบคมุกระแสเงินสดรับและจ่ำยให้สอดคล้องกนั 

 

2. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดชะลอตัวและการแข่งขันสูง  

ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19  ส่งผลให้ก ำลังซือ้ใน
ประเทศลดลง  รำยได้ที่ไม่มัน่คง  และกำรเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค  ประกอบกบักำรลดลงของ
ก ำลังซือ้จำกชำวต่ำงชำติอันเนื่องมำจำกกำรปิดประเทศ  ท ำให้ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์มีภำวะกำรแข่งขันที่
สูงขึน้ ผู้ประกอบกำรต่ำงก็มีกำรน ำกลยุทธ์กำรตลำดหลำกหลำยรูปแบบมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขำย
อสงัหำริมทรัพย์ ท ำให้กำรแข่งขนัทวีควำมรุนแรงขึน้   

แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยเน้นให้มีกำรศึกษำลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย และส ำรวจตลำดถึงควำม
ต้องกำรด้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี ้บริษัทและบริษัทฯย่อยยังได้มีกำรเพิ่มนวัตกรรมรูปแบบของสินค้ำให้มีควำม
หลำกหลำยและแตกต่ำงจำกคู่แข่งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้มำกขึน้ รวมทัง้เน้นกำรให้บริกำรหลงักำร
ขำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

 

3. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต  

เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีที่ดินรอกำรพัฒนำที่ยังคงสำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นโครงกำรใน
อนำคตได้  ดงันัน้จึงยงัไม่มีแผนที่จะซือ้ที่ดินเพิ่มอีกใน 1-2 ปีนี ้ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ยงัคงต้องน ำที่ดินแปลงดงักล่ำว
นัน้ ๆ มำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรพฒันำโครงกำรที่อยู่อำศยั  เพื่อที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
อย่ำงแท้จริง  และสง่ผลต่อกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯในอนำคต 

ส ำหรับแผนพฒันำโครงกำรในระยะยำว  บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  ยงัคงมีกำรศกึษำเร่ืองกำรจดัซือ้ที่ดินใน
ท ำเลต่ำง ๆ ที่มีศักยภำพ  ทัง้ในด้ำนข้อบัญญัติเก่ียวกับด้ำนผังเมือง  ข้อบัญญัติเก่ียกวับกำรก่อสร้ำงอำคำร  
ข้อบญัญัติเก่ียวกับกำรจัดสรรที่ดิน  รวมถึงข้อบญัญัติย่อยในแต่ละท้องถิ่น  เพื่อให้สำมำรถซือ้ที่ดินได้ทันต่อควำม
ต้องกำรและกำรด ำเนินงำนของธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
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4. ความเส่ียงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างท่ีสูงขึน้  

ในปี 2564 รำคำวสัดกุ่อสร้ำงได้มีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้  ประกอบสภำวะกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำง  ส่งผล
ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องรับภำระค่ำก่อสร้ำงเพิ่มสูงขึน้จำกที่ได้ประมำณกำรก่อสร้ำงไว้  ดังนัน้เพื่อลดควำม
เส่ียงจำกกำรผนัผวนของต้นทุนค่ำก่อสร้ำงที่เพิ่มขึน้  บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะบริหำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงตัง้แต่ช่วง
กำรออกแบบตลอดจนได้ท ำสญัญำจ้ำงเหมำทัง้ค่ำแรงและค่ำวสัดกุ่อสร้ำงกบัผู้ รับเหมำ โดยผู้ รับเหมำจะเป็นผู้จดัหำ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงและผู้ รับเหมำได้จัดหำวัสดุก่อสร้ำงจำกคู่ค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ซึ่งจะได้รำคำที่
เป็นสว่นลดโครงกำร และมีก ำหนดยืนรำคำที่ท ำให้บริษัทฯ ควบคมุต้นทนุได้ พร้อมจะติดตำมกำรเคล่ือนไหวของรำคำ
และประมำณรำคำไว้ล่วงหน้ำ  กำรจัดซือ้ครำวละมำกๆ ท ำให้สำมำรถต่อรองรำคำและควบคุมต้นทุนก่อสร้ำงได้
รวมทัง้สำมำรถบริหำรและควบคมุคณุภำพและมำตรฐำนของบ้ำนตำมที่ก ำหนดไว้ได้ 

แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรจัดซือ้วัสดกุ่อสร้ำงบำงรำยกำรจำกผู้ผลิตโดยตรง จดัให้มีกำร
ประกวดรำคำ เพื่อเปรียบเทียบคณุภำพ และสำมำรถเลือกรำคำที่เหมำะสม เพื่อลดควำมเส่ียงจำกแนวโน้มต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงที่สงูขึน้ 

5. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและผู้ รับเหมาท่ีมีคุณภาพ  

ปัญหำแรงงำนก่อสร้ำงเป็นปัญหำหลกัของธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ อีกทัง้แรงงำนฝีมือนัน้ก็จะหำยำกในภำวะ
ปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรก่อสร้ำงโดยกำรน ำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงแบบพรีคำสท์ 
และพรีแฟบบริเคชัน่มำใช้  เพ่ือลดกำรใช้แรงงำนคนและลดระยะเวลำก่อสร้ำงบ้ำน 

แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเกณฑ์กำรคดัเลือกผู้ รับเหมำ รวมทัง้ขัน้ตอนประเมินควำมสำมำรถที่
มีประสิทธิภำพมีผลงำนในอดีตที่น่ำเชื่อถือ และน ำมำจดัเก็บเป็นฐำนข้อมลูส ำหรับกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำ 

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ  

กำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยและกฎระเบียบซึ่งเกิดขึน้เป็นครัง้ครำวในประเทศไทย นบัเป็นหนึ่งปัจจยัซึ่งมี
อิทธิพลต่อธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อ  กำรวำงแผนธุรกิจ 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทัง้แนวรำบและแนวสูงของ  บริษัทฯ อำทิกำร
เปล่ียนแปลงข้อก ำหนดกำรจัดสรรที่ดินตำม พ.ร.บ. จดัสรรที่ดิน (อำทิเช่น กำรก ำหนดเนือ้ที่ที่ดิน กำรก ำหนดควำม
กว้ำงของเขตทำงเดินและเขตถนน/ กำรก ำหนดพืน้ท่ีส่วนกลำง/ กำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนกลำง
ทัง้หมดให้แก่นิติบคุคลโครงกำร/ กำรก ำหนดระเบียบชมุชน/ กำรประเมินและจดัท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อมกำร
ประเมินและจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรสงู) รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบักำรก ำหนด
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เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมำยผงัเมืองกำรวำงผงัจรำจร และโครงกำรระบบขนสง่มวลชนทำงด่วนพิเศษ
เป็นต้น ซึ่งในอดีตรัฐบำลได้เคยเปล่ียนแปลงด้ำนนโยบำยที่ส ำคญั และกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยดงักล่ำวในบำงครัง้     
ก็เป็นกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงัจำกท่ีได้มีกำรประกำศนโยบำยใหม่ไปแล้ว  

แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ท ำกำรศกึษำและติดตำมกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่ำงๆ 
ที่อำจเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับเปล่ียนกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงที่อำจจะเกิดขึน้ดังกล่ำว ควบคู่ไปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำง
สม ่ำเสมอ ซึ่งจำกกำรเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเชื่อมั่นว่ำ จะสำมำรถปรับเปล่ียน 
รับมือได้ทนัต่อเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ได้ทนัท่วงที 

7. ความเส่ียงด้านการปล่อยสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ  
ถึงแม้ว่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีกำรผ่อนคลำยหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยั

และสินเชื่ออ่ืนที่เก่ียวเนื่องกบัสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศยั (มำตรกำร LTV) เป็นกำรชัว่ครำว  โดยก ำหนดให้เพดำนอตัรำส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลกัประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 (กู้ ได้เต็มมูลค่ำหลกัประกัน) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่ำนภำคอสงัหำริมทรัพย์ โดยมีผลบงัคับใช้ตัง้แต่ 20 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ถึงแม้ว่ำมำตรกำร
ดงักล่ำวจะส่งผลด้ำนบวกต่อธุรกิจโดยรวม  แต่อำจช่วยผู้ประกอบกำรได้ไม่มำกนกั  เนื่องจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ 
ยงัคงมีควำมระมดัระวงัในกำรปลอ่ยสินเชื่อ  อนัเป็นผลมำจำกหนีภ้ำคครัวเรือนที่ยงัคงสงูอยู่   

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีนโยบำยเร่ืองกำรท ำ Pre-Approve เพื่อตรวจสอบสภำนภำพ
ทำงกำรเงินและประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูค้ำ ก่อนที่จะท ำสญัญำซือ้ขำย เพื่อลดอตัรำกำรปฏิเสธ
สินเชื่อ (Rejection Rate) และคงอตัรำกำรขำยให้สำมำรถรับรู้เป็นรำยได้ให้มำกที่สดุ 

8. ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคตของบริษัท 

โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินกำรนัน้ มีมลูค่ำโครงกำรที่ค่อนข้ำงสงู และมีกำรเปิด
ขำยโครงกำรมำแล้วเป็นระยะเวลำหนึ่ง ดงันัน้อำจจะมีควำมเส่ียงในกำรจดัหำวงเงินสินเชื่อ  ซึ่งปกติสินเชื่อโครงกำร
จะมีอำยุระหว่ำง 3-5 ปี   แต่ที่ผ่ำนมำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมดัระวัง มีกำรวำงแผนกำรเงิน
ล่วงหน้ำ และได้รับควำมเชื่อถือจำกสถำบนักำรเงิน สง่ผลให้ได้รับกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
ทุนหมนุเวียนในด้ำนโครงกำรก่อสร้ำงและจดัหำสินเชื่อที่อยู่อำศยัให้ลกูค้ำของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมถึงเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจกำร 
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9. ความเสี่ยงจากการตัง้ค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ืองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์ในกำรด ำเนินงำนซึ่งมีข้อบ่งชีว้่ำมีมูลค่ำตำมบญัชีสงูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน  ท ำให้ต้องมีกำรตัง้ค่ำ
เผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ เพื่อลดยอดมลูค่ำสินทรัพย์และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  ซึง่สง่ผลกระทบต่อ
ผลด ำเนินงำนของบริษัท 

 อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรขำยสินทรัพย์ซึ่งมีกำรด้อยค่ำนัน้แล้วพบว่ำ  รำคำที่ได้รับมีมูลค่ำสูงกว่ำรำคำ
สินทรัพย์ที่ถกูตัง้ด้อยค่ำไว้  ก็จะมีกำรปรับปรุงรำยกำรด้อยค่ำนัน้ให้ให้กลบัมำเป็นผลบวกในงบกำรเงินได้ 

10. ความเส่ียงจากการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

กำรประเมินค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคัญที่ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดลุยพินิจใน
กำรพิจำรณำกำรคำดกำรณ์กำรได้รับช ำระคืนจำกยอดลูกหนี ้ซึ่งท ำให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สญูซึง่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้ 

11.  ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีจ ำนวนเงินกู้ยืม รวม 1,786.90 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินกู้ ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน จ ำนวน 938.27 ล้ำนบำท และ หุ้นกู้ จ ำนวน 848.63 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกจ ำนวนเงินกู้ยืม ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีจ ำนวน 2,660.83 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำยอดเงินกู้ ยืมรวมลดลง แต่ผลขำดทุนสุทธิ
ส ำหรับปี 2564 ท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง มีผลให้อตัรำสว่นเงินกู้ยืมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน   

 

 ทัง้นี ้หุ้นกู้  จ ำนวน 848.63 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  

หุ้นกู้ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

หุ้นกู้ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

หุ้นกู้ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

ซึ่งจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือน พ.ค. 2565, มิ.ย. 2565 และ ก.ย. 2565 ตำมล ำดับ  ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ 
ต้องเร่งหำแหลง่เงินกู้ เพื่อน ำมำช ำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก ำหนด 
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12. ความเสี่ยงจากการการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

สืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (COVID 2019) ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป 
เนื่องจำกคนท ำงำนแบบ WFH กันมำกขึน้ ท ำให้ต้องมีกำรปรับฟังก์ชั่นกำรใช้งำนในออฟฟิศเข้ำมำอยู่ในตัวบ้ำนให้
มำกขึน้ จำกเดิมเคยซือ้ห้องชดุพืน้ที่เล็กๆ ตัง้แต่ 22 ตรม. ปัจจุบนัก็เปล่ียนไปมองหำบ้ำนที่มีพืน้ที่ เพื่อให้เหมำะสมใน
กำรอยู่อำศยัที่ลงตวัมำกขึน้  นอกจำกนีป้ระเทศไทยก ำลงัก้ำวเข้ำสูส่งัคมผู้สงูวยั (Aging Society) ดงันัน้พฤติกรรมใน
กำรเลือกซือ้บ้ำนก็จะเปล่ียนไปด้วยเช่นกัน  ดังนัน้บริษัทฯ จึงต้องมีกำรวำงแผนพัฒนำสินค้ำเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เปล่ียนแปลงไปนีด้้วย 

 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ ถือหลักทรัพย์  

ไม่ม ี

2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) 

ไม่ม ี
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) ยึดมั่นและให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจตำม    แนว
ปฏิบติักำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Development) โดยครอบคลุมทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และกำร
ด ำเนินธุรกิจ ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยกำรค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ทัง้ในพืน้ที่ตัง้โครงกำรและ
สังคมโดยรวม เพื่อเป็นกำรคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ทัง้นี ้นโยบำย
ดงักลำ่วได้รวมถึงกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึง่มีแนวปฏิบติั ดงันี ้ 

1. บริษัทฯ พึงปลูกฝังจิตส ำนึกและส่งเสริมในเร่ืองกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้เกิดควำมสมดุล   

ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้กบัคณะกรรมกำร ผู้บริหำร  และพนกังำนทกุคน 
เพื่อน ำไปสูว่ฒันธรรมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยงัยืน  

2. บริษัทฯ พึงเลือกใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติเท่ำที่จ ำเป็น ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบ   

ต่อควำมเสียหำยของชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชน และสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลงังำน
และสิ่งแวดล้อม  

3. บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด มำตรฐำน หรือข้อตกลงในเร่ือง ต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ในทกุด้ำน  

4. บริษัทฯ มุ่งที่จะท ำควำมเข้ำใจ ส่ือสำรและเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใสให้กบัสงัคมและผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ น  ลูกค้ำ  คู่ ค้ำ  และพันธมิตรทำงธุ รกิจ  ถึ งสถำนะและข้อเท็จจริงในกำรด ำ เนินงำนของบริษัทฯ  

ควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สงัคม และให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูกับนักลงทุน ผู้ ถือหุ้น  และผู้สนใจ
ทัว่ไปอย่ำงทนัสถำนกำรณ์  

5. บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ  และ
พึง่พำตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน  

6. บริษัทฯ ส่งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมในกำรเรียนรู้และคิดค้นส่ิงใหม่ๆ ในทุกระบบงำนของบริษัทฯ  เพื่อให้
เกิดองค์ควำมรู้และสร้ำงสรรค์กระบวนกำรใหม่ ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร  ของผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ำย ทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

7. บริษัทฯ สนบัสนุนและปลกูฝังกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก ด้ำนสงัคม ส่ิงแวดล้อม และทรัพยำกร  ธรรมชำติ 
ให้แก่พนกังำนทกุระดบั  
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แนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้น ำเป้ำหมำยกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของสหประชำชำติ (UN SDGs) มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
ขอบเขตของประเด็นหลกัด้ำนควำมยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ยืน ครอบคลมุทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดล้อม 

ประเด็น SDGs ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม มิติส่ิงแวดล้อม 

  

ผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

 

-ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ เ ป็น
ธรรม 

-ผลตอบแทนจำกกำร
เ ติ บ โ ต ข อ ง บ ริ ษั ท
อย่ำงต่อเนื่อง 

  

  

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

 

 

- ก ำ ร พั ฒ น ำ สิ น ค้ ำ 
บริหำร และส่งเสริม
กำรน ำนวัตกรรมใหม่
มำใช้  

  

-กำรใช้ทรัพยำกรที่
เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม  

 

 

 

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

  

-กำรดแูลสขุภำพชีว 

อ น ำ มั ย แ ล ะ ค ว ำ ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร
ท ำงำนของพนักงำน
และแรงงำน  
- ก ำ รอ อ ก แ บบโดย
ค ำนึงถึงคุณภำพชีวิต
และควำมปลอดภยั 
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ประเด็น SDGs ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

  มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม มิติส่ิงแวดล้อม 

 

 

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

 

  

-กำรพฒันำทรัพยำกร
ม นุ ษ ญ์  แ ล ะ ก ำ ร
ฝึ ก อ บ ร ม  พั ฒ น ำ
ศกัยภำพในองค์กร 

 

 

 

 

ลกูค้ำ 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

   

-กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อม 

  

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

 

 

-กำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

  

  

ผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้ำ 

พนกังำน 

พนัธมิตร 

ชมุชน 

 

 

- ก ำ รต่ อ ต้ำ นทุจ ริต
คอรัปชัน่ 

-กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
ธรรมและเท่ำเทียม 
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ขัน้ตอนการประเมินประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน (GRI102-46)    

ขัน้ท่ี 1 ระบุประเด็นความยั่งยืน 

พิจำรณำจำกกรอบรำยงำนมำตรฐำนที่ก ำหนดใน Global Reporting Initiative (GRI) ร่วมกบัประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  
ขัน้ที่ 2 การจัดล าดับความส าคัญประเด็นท่ีส าคัญ  
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็นที่ได้มำตำมขัน้ตอนที่หนึ่ง และจดัล ำดบัควำมส ำคญัในแต่ละประเด็น โดยพิจำรณำ
จำกประเด็นที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบประเด็น 

สอบทำนควำมส ำคญัของประเด็นที่ได้มำตำมขัน้ตอนที่สอง โดยให้หน่วยงำนภำยในที่ได้รับมอบหมำยเป็น
ผู้ด ำเนินกำร และน ำเสนอประเด็นที่กลัน่กรองตำมขัน้ตอนที่สำม  

ขัน้ท่ี 4 การทบทวน 

ทบทวนเนือ้หำ กำรรำยงำนด้ำนควำมยัง่ยืน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของเนือ้หำที่มีกำรเปิดเผย 
และปรับปรุงนโยบำย ประเด็นที่มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้ข้อมลูมีควำมถกูต้องและ
ครบถ้วน  

    ประเด็นส าคัญด้านความยั่ งยืน  
      

  

  

  

  

  

         
  

  

                                                                                                                                                                          

 

        มติเิศรษฐกจิ                                             มติสิงัคม      มติสิิง่แวดลอ้ม 

 

1.การพฒันาสนิคา้และบรกิาร                                      4.ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  7.การบรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

2.ผลตอบแทนจากการเตบิโตของบรษิทั  5.การพฒันาและดูแลบคุลากร                       8.การจดัการมลพษิและของเสยี 

3.การพฒันานวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑ์  6.ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม              

มำก    

                   

    

    

 

น้อย 

   

มำก ควำมส ำคญั มิติเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

คว
ำม

ส ำ
คญั

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นได้

เสีย
  1 2 

3 8 

7 

4 5 6 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ( Value Chain) 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) มีกำรน ำกระบวนกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนมำเป็นกล
ยทุธ์ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมยงัยืนให้แก่ธุรกิจ และเพิมประสิทธิภำพในทุกกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจน
ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณ ภ ำ พ  โ ด ย ค ำ นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ ้น กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม  ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯ  
มีแนวทำงบริหำรจดักำร ดงันี ้

• บริหำรควำมเส่ียงในห่วงโซ่อปุทำน เพื่อป้องกนักำรหยุดชะงกัทำงธุรกิจและผลกระทบต่อควำมเชื่อถือของผู้ มี
สว่นได้เสีย  

• มุ่งสร้ำงควำมสมัพันธ์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะ
ยำว โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของห่วงโซ่อปุทำน 

 
 

- การจัดหาที่ดิน : พิจำรณำสภำพแวดล้อมของที่ดิน ก่อนตดัสินใจซือ้ โดยกำรจดัท ำสญัญำ 

ที่เป็นธรรม และมีควำมยืดหยุ่น ตำมควำมต้องกำรของผู้ขำย 

- การออกแบบ : ภำยใต้แนวคิดด้วยนวตักรรมประหยดัพลงังำน เพื่อให้บ้ำนอยู่แล้วเย็น 

- การจัดซือ้จัดจ้าง : กำรปฏิบติัต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมกนัตำมหลกัสิทธิมนษุยชน 

- การก่อสร้าง : พฒันำระบบก่อสร้ำง และกำรเลือกใช้วสัดทุี่ดี มีคณุภำพ 

- การตลาดและการขาย : ก ำหนดกลยทุธ์ด้ำนรำคำ ให้เหมำะกบัก ำลงัซือ้ของลกูค้ำเป้ำหมำยทกุกลุ่ม 

- การส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ : มีระบบกำรตรวจคณุภำพตำมมำตรฐำนของบริษัทฯ ก่อนส่ง
มอบสินค้ำให้กบัลกูค้ำ พร้อมกบักำรมีใบรับประกนัสินค้ำให้กบัลกูค้ำ 

- การบริการหลังการขาย : ครอบคลมุทัง้กำรบริกำร กำรซ่อมบ ำรุง กำรจดัสำธำรณูปโภค รวมถึงกำร
ดแูลชมุชน  
 

 

7.การ
บริการหลัง

ขาย

6.การส่ง
มอบ และ
การโอน
กรรมสิทธ์ิ

5.การตลาด
และการ
ขาย

4.การ
ก่อสร้าง

3.การจัดซือ้

จัดจ้าง
2.การ

ออกแบบ
1.การจัดหา

ที่ดิน
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3.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

             บริษัทฯ ได้จดัล ำดบัควำมส ำคญัของผู้ มีส่วนได้เสียทีส ำคญั ทัง้หมด 12 กลุ่ม ได้แก่ พนกังำน ลกูค้ำ    ผู้ ถือ
หุ้น/นกัลงทุน ชุมชน/สงัคม ส่ิงแวดล้อม คู่ค้ำ ผู้ รับเหมำ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัภำยนอก ธนำคำร คู่แข่ง 
แ ล ะ ส่ื อ ม ว ล ช น  โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร ส่ื อ ส ำ ร ก ำ ห น ด น โ ย บ ำ ย ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร ป ฏิ บั ติ  

ในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น รวมถึงก ำหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบที่
ครอบคลมุและตอบสนองกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ดงันี ้

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย/ช่องทางการสื่อสาร 

1.  พนกังำน 1. สวสัดิกำร และค่ำตอบแทน Happy 

Workplace  

2. สขุภำพ และควำมปลอดภยั  

3. กำรเรียนรู้ และพฒันำบุคลำกร   

4. ควำมมัน่คง และควำมก้ำวหน้ำ ในอำชีพ 

5. ควำมเท่ำเทียมและสิทธิขัน้พืน้ฐำน 

1. ส่ือสำรผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไปสู่
พนกังำนในทกุระดบั 

2. ส่ง เส ริมกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ 
ควำมรู้ให้แก่พนักงำน โดยมีช่องทำงกำร
เ รียน รู้ที่ เหมำะสมกับพฤติกรรมของ
พ นัก ง ำ น  แ ล ะ มี หั ว ข้ อ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ที่
หลำกหลำย 

3. ส่ง เส ริมควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพแก่
พนักงำนโดยพัฒนำกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 

4. กำรส่ือสำรผ่ำนระบบ Intranet  

2. ลกูค้ำ 1. ได้รับสินค้ำ/บริกำรท่ีมีคณุภำพ 

2. ได้รับกำรบริกำรหลงักำรขำยที่รวดเร็ว ตรง
เวลำ และกำรให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน 

3. มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรที่สะดวก 

และรวดเร็ว 

4. กำรโอนกรรมสิทธ์ิเป็นไปตำมระยะเวลำท่ี
ระบใุนสญัญำ 

1. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 

2. เจ้ำหน้ำที่บริกำรหลงักำรขำย 

3. กำรประชมุใหญ่สำมญัเจ้ำของร่วม 

4. กำรส ำำรวจควำมคิดเห็น และควำมพึง
พอใจของลกูค้ำก่อน และหลงักำรขำย 

5. Contact Centre 1173 

6. www.jsp.co.th   

   

http://www.jsp.co.th/
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย/ช่องทางการสื่อสาร 

3. ผู้ ถื อ หุ้ น /
นกัลงทนุ 

1. ข้อมูลส ำคัญของบริษัทเพื่อให้ทรำบถึง
สถำนะกำรด ำำเนินงำน 

2. ผลกำรด ำเนินงำนบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ  

4. กำรบริหำรงำนด้วยหลกั บรรษัทภิบำล 

1. รำยงำนประจ ำำปี (56-1 One Report )  

2. กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  งำนแถลง
ผลด ำำเนินงำนของบริษัท (Info Meeting)  

กำรประชมุนกัวิเครำะห์ 

3. ยดึหลกัธรรมำภิบำล  

4.  www.jsp.co.th   

4. ชมุชน/ 

    สงัคม 

1. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงด้วยควำมปลอดภัย
สง่ผลกระทบต่อชมุชนน้อยที่สดุ 

2. มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ด้ำนสุขภำพ
และควำมปลอดภยั 

 

 

1. กำรป้องกันเสียง ฝุ่ น และผลกระทบจำก
กำรก่อสร้ำง 

2. ด ำเนินกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์และเครือข่ำย
กับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง เปิด
โอกำสให้ชุมชน ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงกำรต่ำงๆของบริษัท 

3.  www.jsp.co.th   

5.ส่ิงแวดล้อม 1. กำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมสอดคล้อง
กบัข้อกฏหมำย 

2. กำรออกแบบบ้ำนที่ประหยดัพลงังำน 

3. กำรก่อสร้ำงไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมและ
ชมุชนรอบข้ำง 

1. ประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตำมนโยบำยว่ำ
ด้วยกำรปฏิบั ติ ต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

6.คู่ค้ำ 1. คดัเลือกกำรจดัซือ้จดัจ้ำงที่เป็นธรรม โปร่งใส  
2. กำรจ่ำยสินค้ำ/ค่ำจ้ำงตรงเวลำ  
3. รำคำที่เหมำะสม  

4. กำรยกระดบั พฒันำคู่ธุรกิจ  

5. สุขอนำมัยที่ ดี  และควำมปลอดภัย ใ น
กำรท ำำงำน 

1. มีนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ ค้ำอย่ำงเป็น
ธรรม/เสมอภำค 

2. กำรประมูลตำมกรอบและวิธีกำร รวมถึง
ก ำหนดคณุสมบติัของคู่ค้ำที่มีสิทธิเข้ำเสนอ
รำคำและประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันซึ่ง
ข้อมูลและเงื่ อนไขกำรจัดซื อ้จัด จ้ำงที่

http://www.jsp.co.th/
http://www.jsp.co.th/
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 ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้ำที่มีสิทธิเสนอรำคำ
โดยวิธีที่เปิดเผยและเท่ำเทียมกนั 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย/ช่องทางการส่ือสาร 

7. ผู้ รับเหมำ 1. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

2. กำรคัดเลือกและประเมินผลอย่ำงเป็นธรรม
และโปร่งใส 

3. กำรส่ือสำรที่ ดี  ท ำควำมเข้ำใจถึงควำม
ต้องกำร 

4. มีขัน้ตอนกำรติดต่องำนที่ชดัเจน 

5. มีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกำรจดัจ้ำง 

ที่ชดัเจน 

1. มีนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ ค้ำอย่ำงเป็น
ธรรม/เสมอภำค 

2. มีสญัญำและเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็นธรรม 

3. กำรประเมินผู้ รับเหมำ 

 

8.หน่วยงำน
รำชกำร 

1. ด ำ เนินกำรใ ห้ถูก ต้อง  ตำมข้อก ำหนด
กฏหมำย/กฏระเบียบ 

2. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรส่งมอบ ข้อมูลที่
ถกูต้อง 

3. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรเปิดเผยข้อมูล 
โปร่งใส สำมำรถ ตรวจสอบได้ 

4. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

1. ผู้บริหำรหรือผู้แทนเข้ำรำยงำน  

   ข้อมลูที่ถกูต้อง ตรงเวลำ  

2. รำยงำนประจ ำำปี (56-1 One Report)  

3. รำยงำนกำรติดตำมมำตรกำรลผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

9 .ห น่ ว ย ง ำ น
ก ำกบัภำยนอก 

1. ด ำ เนินธุ รกิจ ด้วยควำมโปร่งใส และมี          
ธรรมำภิบำล 

2. ด ำ เนินกำร ตำม ข้ อก ำห น ดข อง ต ล ำ ด
หลกัทรัพยฯ อย่ำงเคร่งครัด 

3. กำรแสดงควำมเคำรพด้ำนสิทธิมนษุยชน 

1.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำน            
   กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  
2.มีนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณ 

   ธุรกิจ 

3.รำยงำนประจ ำำปี (56-1 One Report)  

4.กำรแสดงควำมเคำรพด้ำนสิทธิมนษุยชน 

10.ธนำคำร ลกูค้ำที่เข้ำมำซือ้บ้ำนและขอสินเชื่อ เป็นลกูค้ำ
ที่มีควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระ/สำมำรถยื่น

ลกูค้ำที่ต้องกำรยื่นกู้  ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกำร
ปล่อยสินเชื่ อจำกเ จ้ำหน้ำที่ ของ บ ริ ษัท
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กู้ ในวงเงินที่ต้องกำรได้(ยอดกำรปฏิเสธสินเชื่อ
ต ่ำ) 
 

เบือ้งต้น ท ำให้มีโอกำสสงูที่ธนำคำรจะอนุมติั
สินเชื่อและมีอตัรำดอกเบีย้พิเศษให้กบัลกูค้ำ 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย/ช่องทางการส่ือสาร 

11.คู่แข่ง กำรแข่งขนัที่เป็นธรรม 

 

1. มีนโยบำยว่ำด้วยกำรปฏิบติัต่อคู่แข่ง 

2. Contact Centre 1173 

3. www.jsp.co.th    

12.ส่ือมวลชน 1. ข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

2. กำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ 

1. กำรเปิดตวัโครงกำร 

2. กำรแถลงผลประกอบกำร 

 

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย่ในห่วงโซ่คุณค่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
         ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 บริษัทฯ ได้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยของ
พนักงำน ลูกค้ำ  และพันธมิตรทำงธุรกิจ  บริษัทตระหนัก และให้ควำมส ำคัญในเร่ืองดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำกเพรำะ
เชื่อมั่นว่ำไม่มีส่ิงใดจะส ำคัญไปกว่ำบุคคลำกรที่มีส่วนร่วม และอุทิศตนเพื่อผลส ำเร็จทำงธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นในส่วน
ของกรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำน ครอบคลุมไปถึงผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มบริษัท ได้ประกำศ ยกระดับ
มำตรำกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19  โดยได้ยกระดบัควำมปลอดภยั และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับกำรดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงรวดเร็ว อำทิ จัดตัง้
คณะท ำงำน BCP for COVID-19  รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรป้องกัน เช่น Hand Sanitizer  Hand Soap เพื่อ
สขุภำพอนำมยัที่ดี  ท ำควำมสะอำดทกุจดุสมัผสัด้วยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้  
 

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม  

3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบติัด้ำนส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้ น ำทำงธุรกิจด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  เพื่อ
ขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน
อย่ำงประหยัด บริษัท สนบัสนุนกำรน ำวสัดุกลบัมำใช้ใหม่ และบริษัท ยงัให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกับกำรใช้วัตถุและ
ของเหลือใช้ให้คุ้มค่ำที่สดุโดยหมนุเวียนไปใช้ในกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยฉบบันีเ้พื่อให้
เกิดกำรปฏิบติัที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  

http://www.jsp.co.th/
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ทัง้นี ้นโยบำยดงักลำ่วได้รวมถึงกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึง่มีแนวปฏิบติั ดงันี  ้     
1. บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำเนินธุรกิจตัง้แต่กำรจดัซือ้จดัหำ กำรผลิต 

กำรสง่มอบสินค้ำบริกำร และกำรก ำจดัของเสีย  

2. บริษัทฯ จัดท ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่ง และกำรตรวจประเมินระบบกำรจดักำร เพื่อยกระดบักำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม  

3. บริษัทฯ ประเมินหำประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Materiality) และจัดท ำกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน 

ส่ิงแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศ พร้อมทัง้ก ำหนดดัชนีชีว้ัดที่ส ำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมฉบบันีไ้ด้ถกูปลกูฝังเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมองค์กร และน ำไปปฏิบติัอย่ำง
เป็นรูปธรรม จึงให้พนักงำนทุกคนไปปฏิบติัให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์  บริษัทฯ 
ต่อไป 

 บริษัทได้ระบุประเด็นที่อำจสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
กล่ำวคือ  กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อบรรเทำกำรเปล่ียนแปลงทำงภูมิอำกำศ (climate change) , กำร
จดักำรกำรใช้น ำ้ และกำรจดักำรขยะ ของเสีย และมลพิษ  และรวมถึงกำรจดักำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซเรือนกระจก  ทัง้นี ้
ในปี 2564  บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรจดัเก็บข้อมลูกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก  เพื่อ 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

3.3.2.1 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พลงังำนไฟฟ้ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส ำคญัในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อลดกำรใช้
พลงังำนในองค์กร และน ำไปสูก่ำรพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำร ดงันี ้ 
การออกแบบที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ด้วยปรัชญำกำรออกแบบ เพื่อสงัคมคณุภำพของลกูบ้ำน
ของบริษัท  ภำยใต้ Concept  “J.I.D.”  J Intelligent Design  ออกแบบอย่ำงชำญฉลำดในทุกๆ ด้ำนเพื่อควำม
สะดวกสบำยสูงสุดของลูกบ้ำนของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำกำรออกแบบโครงกำรที่อยู่อำศัย โดยค ำนึงถึง
ส่ิงแวดล้อมทัง้จำก ในโครงกำรและพืน้ที่ใช้สอยในบ้ำน เพื่อให้ได้บ้ำนที่ดีและพืน้ที่ส่วนกลำงที่ร่มร่ืน มุ่งหวังที่จะมอบ
คณุภำพชีวิตที่ดีแก่ลกูบ้ำนของบริษัท  มีหลกักำรออกแบบ 4 อย่ำง ดงันี ้

       1. กำรออกแบบพืน้ที่ทัง้ภำยในและภำยนอก ให้มีพืน้ที่ Space Plus เพิ่มพืน้ที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภำพสงูสดุ  
      2.กำรออกแบบโดยค ำนึงถึงกำรประหยดัพลงังำน โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น 

           2.1 ออกแบบให้มีทิศทำงกำรเข้ำออกของลม และท ำพืน้ที่ใช้สอยให้กว้ำงรวมถึงฝ้ำเพดำน  สูง เพื่อให้ลมเข้ำ
ไหลผ่ำนตำมห้องต่ำงๆ ได้ดี ช่วยลดกำรสะสมควำมร้อนในตวัอำคำรได้ 
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           2.2 เลือกวสัดทุดแทนพลงังำน เพื่อส่งเสริมกำรประหยดักำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟ LED, Solar LED 

เป็นต้น 

     3. กำรออกแบบสีที่ใช้ในตวับ้ำน คดัสรรสีที่มีคณุสมบติัสะท้อนควำมร้อนได้ดี และยงัเลือกสีที่อยู่ในกลุ่มของสีโทน
เย็นเพื่อให้บ้ำนเย็น และภำพรวมในโครงกำรดสูะอำดและสบำยตำ 

     4. กำรออกแบบพื น้ที่ ส่ วนกลำง เพื่ อ ใ ห้ลูก บ้ำนไ ด้ รับ ส่ิ ง แวดล้อมที่ ดี  โดย เ น้นสวนที่ มี ขนำดใหญ่   
ลำนกิจกรรม และพืน้ที่ Share Space ให้ลกูบ้ำนได้พบปะสงัสรรค์ และอยู่ในสงัคมที่มีคณุภำพ  

การใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทเลือกใช้วสัดทุี่มีคณุภำพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วย
คณุสมบติัที่สะท้อนและลดควำมร้อนที่เข้ำสูต่วับ้ำน สำมำรถช่วยลดอณุหภมิูภำยในบ้ำนได้ ตวัผลิตภณัฑ์ผลิตมำจำก
วัสดุที่มำจำกธรรมชำติ ซึ่งสำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้ ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นวัสดุที่ มีควำม
ปลอดภยั ไม่มีสำรเคมีที่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสขุภำพและกำรสมัผสั ใช้หลอดไฟ LED แทนที่หลอดประหยัดไฟหรือ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่บรรจุไอปรอท และฉำบสำรเรืองแสงซึ่งเป็นอันตรำย หำกเกิดกำรร่ัวไหล และเป็นมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม หลอดไฟ LED มีรังสียูวีและอินฟรำเรดออกมำในระดบัต ่ำท ำให้ปลอดภยัต่อวตัถุที่ไวต่อแสง และช่วยให้
ประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำมำกขึน้ 

การใช้กระบวนการก่อสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กระบวนกำรก่อสร้ำงเป็นกระบวนกำรที่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนมำกที่สุด ด้วยควำมตระหนักในประเด็นดงักล่ำว บริษัทจึ งน ำระบบสำยพำน
กำรผลิตแบบอตุสำหกรรม มำใช้กบักระบวนกำรก่อสร้ำงโดยกระบวนกำรผลิตบำงส่วนจะผลิตจำกโรงงำนแล้วน ำมำ
ติดตัง้ที่โครงกำร ท ำให้วสัดทุี่น ำมำใช้กำรก่อสร้ำงเป็นวสัดทุี่มีคณุภำพและเป็นกำรลดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ลดกำร
ใช้แรงงำน ลดฝุ่ นละออง ลดขยะเศษวสัดกุ่อสร้ำง เป็นกำรลดมลภำวะที่จะมีผลกระทบทัง้ในโครงกำรและชมุชนรอบ
ข้ำง 

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ :  โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
รณรงค์ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำนมีจิตส ำนึก และร่วมกันประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร พลงังำน รวมถึงกำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่  เช่น ขึน้บันได 1 ชัน้แทนใช้ลิฟท์โดยสำร  รณรงค์กำรใช้กระดำษสองหน้ำ ลดกำรใช้กระดำษใน
กระบวนกำรท ำงำน  ปิด/เปิดไฟฟ้ำและแอร์ เป็นเวลำ โดยเปิดเวลำ 8.00 น ปิดเวลำ 18.00 น  รณรงค์ให้พนกังำนใช้
น ำ้อย่ำงประหยัด และมีเคร่ืองท ำน ำ้ด่ืมไว้บริกำรพนักงำนอย่ำงเพียงพอ ท ำให้ลดกำรซือ้น ำ้ด่ืมที่ใช้ขวดพลำสติก 
รวมถึงส่งเสริมให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอๆ โดยกำรประชำสมัพันธ์ภำยในองค์กร 
หรือ สง่พนกังำนไปอบรมกบัองค์อ่ืน 
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3.3.2.2 การจัดการการใช้น า้  
บริษัทฯ บริหำรจดักำร กำรใช้ทรัพยำกรน ำ้อย่ำงค ำนึงถึงปริมำณและผลกระทบที่มีต่อชุมชน โดย

ลดปริมำณกำรใช้น ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรติดตัง้สขุภณัฑ์ประหยดัน ำ้ รวมถึงจดัตัง้โครงกำรมีระบบกำรบ ำบดั
น ำ้เสียก่อนปล่อยทิง้สู่ธรรมชำติ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับระบบนิเวศน์ ในทุกโครงกำรจึงมีระบบบ ำบัดน ำ้เสีย ก่อน
ปล่อยทิง้สู่ธรรมชำติ และช่วยฟืน้ฟูสภำพน ำ้ให้ดีขึน้ เช่น โครงกำรส ำเพ็ง 2 โซนตลำดน ำ้ ได้ติดตัง้ระบบกงัหนัน ำ้ใน
คลองบำงโคลดั  เพิ่มออกซิเจนฟืน้ฟสูภำพน ำ้ให้ดีขึน้ , โครงกำรไมอำม่ี บำงป ูมีระบบบ ำบดัน ำ้เสียก่อนปล่อยสู่แหล่ง
น ำ้ธรรมชำติ เป็นต้น 

3.3.2.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้ำงของเสียและขยะมลูฝอยที่มำจำกกระบวนกำรต่ำงๆในกำร 

ด ำเนินธุรกิจ  โดยบริษัทฯ มีกำรจัดกำรขยะของเสียในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบตำมหลักกำร 3R 

(Reduce Reuse Recycle) และมีระบบกำรคดัแยกขยะตำมประเภทที่มีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงจิตส ำนึก
และกำรมีส่วนร่วมกบัผู้ที่เก่ียวข้อง ในระหว่ำงปีบริษัทฯ ได้ท ำกำรตรวจวดัคณุภำพส่ิงแวดล้อมในส ำนกังำนและรอบ
สถำนประกอบกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ พบว่ำค่ำมำตรำฐำนคณุภำพอำกำศ กล่ิน เสียง อยู่ในเกณฑ์ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และไม่พบกรณีสำรเคมีร่ัวไหลจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  

3.3.2.4 การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซเรือนกระจก โดยพบว่ำกิจกรรมของกำร

ด ำเนินธุรกิจที่มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สดุ คือ กำรใช้ไฟฟ้ำจำกเคร่ืองปรับอำกำศในส ำนกังำน และ
กำรใช้เชือ้เพลิงจำกยำนพำหนะ  ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรจดัเก็บข้อมลูกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งสร้ำงคณุค่ำร่วมให้เกิดขึน้ในสงัคม ทัง้ในพืน้ที่ด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนสงัคม ในวง
กว้ำง  ส่ง เสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีควำมสุข  โดยผู้ บ ริหำรและพนักงำน 

มีส่วน ในกำรสร้ำงควำมผำสุกแก่สงัคมและชุมชน ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลกัของบุคลำกร  และของ
องค์กร (Core Competencies)  

 3.4.1.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบติัต่อผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่ำ
จะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบข้ำง ด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค
และเสรภีำพที่เท่ำเทียมกนั ไมละ่เมินสิทธิขัน้พืน้ฐำน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่ำจะเป็นใน 
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เร่ืองของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสงัคม รวมถึง
กำรดแูลไม่ให้บริษัทฯ เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนบงัคบั
และกำรคกุคำมทำงเพศ เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเว็บไซต์ของบริษัท www.jsp.co.th  

 

 

3.4.1.2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อัน
เป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ของบริษัทฯ ในอนำคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนด นโยบำยและแนวปฏิบติั ดงันี ้

1. เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและหลกัสิทธิมนษุยชน 

2. จดัให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำร
พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนที่เป็นธรรม 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึ งส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ก่ียวข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บคุลำกร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บคุลำกร 

4. จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และนอกเหนือจำกที่กฎหมำย
ก ำหนด  

5. จดัให้มีบริกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่บคุลำกรทุกระดบัชัน้ของบริษัทฯ  
6. ด ำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบติังำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนที่ท ำงำนที่ดี โดยจัดให้มี

มำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนกังำนมีจิตส ำนึกถึงด้ำนควำมปลอดภยั รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมัยที่ดีและดูแลสถำนที่ท ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มี
ควำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือกำร
กระท ำที่ไมถู่กต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้กำรค้มครองพนกังำนที่รำยงำนเร่ืองดงักลำ่ว 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

(1) พนกังำนและแรงงำน  

http://www.jsp.co.th/
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บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงพนกังำนโดยพิจำรณำถึงคณุสมบติัที่เหมำะสมกบัองค์กรและต ำแหน่งงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ
สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัอันเนื่องจำกควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันในทำงใด
ทำงหนึ่งที่มิได้มีผลต่อกำรปฎิบติังำน เช่น สภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ 
ฐำนะ เป็นต้น 

 

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัและเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำน และจะไม่น ำข้อมลูส่วนตวัไปเปิดเผยต่อ
บคุคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตำมบทบญัญัติของกฎหมำย 

การดูแลพนักงานและการส่ือสารกับพนักงาน ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลส าคัญต่างๆ ให้แก่
พนักงาน ดังนี ้

1. เผยแพร่ข่ำวสำร แจ้งข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ ผ่ำน ระบบ Intranet  เช่น ข่ำวประชำสัมพันธ์กิจกรรมส ำคัญ 
ประวติัควำมเป็นมำของบริษัท  วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  คณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู ผงัองค์กร จริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย กฎบตัรคณะกรรมกำรแต่ละชุด รำยละเอียด
โครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท แบบฟอร์มเอกสำรที่ต้องใช้ เป็นต้น  

2. บริษัทมี E-Mail สว่นตวัให้กบัพนกังำนทกุคน และแจ้งข้อมลูข่ำวสำร สิทธิประโยชน์ ไปยงัพนกังำนโดยตรง 

3. เว็บไซต์ของบริษัท www.jsp.co.th  

การจ้างงาน 

บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนโดยพิจำรณำถึงคุณสมบติัที่เหมำะสมกับองค์กรและต ำแหน่งงำน โดยไม่มี
ข้อจ ำกัดเร่ืองเพศ อำยุ เชือ้ชำติ หรือศำสนำ แต่ให้ควำมส ำคัญในกบัศักยภำพในกำรท ำงำน ได้แก่ กำรจัดให้มีกำร
ทดสอบควำมรู้ตำมต ำแหน่งงำนเพื่อวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้สมัคร กำรวัดทัศนคติในกำรท ำงำน บริษัทให้
ควำมส ำคญักบักระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกเพ่ือให้ได้ผู้สมคัรที่มีคณุสมบติัเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนที่ค้นหำ  
 

               โดยในปี 2564 บริษัทมีกำรด ำเนินงำนด้ำนพนกังำนที่ส ำคญั ดงันี ้
 

รายละเอียด 

จ านวนพนักงาน (คน) 
ชาย หญิง 

พนกังำนประจ ำ 104 118 

พนกังำนผู้พิกำร - - 
รวม 104 118 

http://www.jsp.co.th/
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การฝึกอบรมพนักงาน  
บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำพนักงำน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรไปสู่

เป้ำหมำยและน ำพำองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ตัง้แต่วันแรกของกำรท ำงำน พนักงำนจะได้รับกำรปฐมนิเทศ 
เพื่อให้เข้ำใจถึงกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำงองค์กร ค่ำนิยมหลกั วฒันธรรมองค์กร แนวทำงและหลกัในกำร
ท ำงำน เพื่อให้พนกังำนที่เข้ำมำในบริษัท มีแนวทำงในกำรท ำงำนและมีค่ำนิยมเดียวกนัในบริษัท ที่จะท ำให้สำมำรถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่ำงกลมเกลียว ปรับตัวเข้ำกับองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและ
สร้ำงสรรค์ผลงำนให้กบัองค์กรได้ในระยะเวลำอนัสัน้   

บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงไม่หยุดนิ่ง รวมถึงยกระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนกำรท ำงำนและกำรบริกำร เพื่อสร้ำงประโยชน์อนัสงูสดุให้กบัผู้ รับบริกำรหรือลกูค้ำ บริษัทได้ออกแบบและ
พฒันำหลกัสตูร รวมถึงจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมรู้ ทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรและสร้ำงควำมเป็นมือ
อำชีพให้กบัพนกังำน โดยอบรมหลกัสตูรดงัต่อไปนี ้

1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์และเทคนิคกำรขำยอย่ำงมืออำชีพ (Product Knowledge & 

Professional Selling Technique) 

2. ควำมรู้เก่ียวกบังำนออกแบบและผลิตภณัฑ์ (Design Concept & Product Knowledge) 

3. มำตรฐำนกำรขำยและกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence I Refreshment Program Sales 

Standard) 

4. สินเชื่อเพื่องำนขำย (Home Loan for Sales) 

5. พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA) 
6. ระบบกำรควบคมุเอกสำรคณุภำพแบบรวมศนูย์ (Document Control Center) 
7. มำตรฐำนกระบวนกำรท ำงำนร่วมกนั ซีรีย์ 1 (Supply Chain Work Process Series I) 
8. ดบัเพลิงขัน้ต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) 

9. กำรบริหำรงำนนิติบุคคล (Property Management) 
10. กำรบริกำรหลงักำรขำย (After Sale Service) 
11. กำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำนเชิงกลยทุธ์และเทคนิคกำรให้ข้อมลู 

12. วิถีกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนเจเอสพี เพ่ือกำรพฒันำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (JSP Work Success) 
13. กำรบริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Time Management) 
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14. คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Occupational Safety, 

Health and Environment Committee) 
15. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับริหำร (Safely Officer at Management Level) 

 

 

ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภำพในกำรท ำงำนแก่พนักงำนจ ำนวน 15 

หลกัสตูร โดยมีจ ำนวนชัว่โมงอบรม หรือกิจกรรมพฒันำควำมรู้เฉลี่ยของพนกังำน 4 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

 

การฝึกอบรมส าหรับพนักงานใหม่ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรอบรมส ำหรับพนกังำนใหม่ เพื่อให้พนกังำนใหม่ได้เข้ำใจถึงลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรพืน้ฐำน และหน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงทรำบข้อมูลทำงด้ำนสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิกำรต่ำงๆที่พนกังำนจะได้รับ  

 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนและได้บงัคับใช้กับพนักงำนรวมทัง้
ผู้ รับเหมำในงำนต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด  บริษัทได้จัดตัง้ฝ่ำยควำมปลอดภัย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรดูแลงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของส ำนักงำนใหญ่ จัดท ำแผนงำนควำมปลอดภัยประจ ำปี (รวมถึงแผนกำรจัดฝึกอบรมตำมที่ก ำหนด) 
รวมถึงพิจำรณำและประสำนงำนกับโครงกำรในกรณีกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลส ำหรับพนักงำนของ
บริษัท 

ระดับของพนักงาน 

จ านวนช่ัวโมง
การฝึกอบรม 

เฉลี่ยทัง้หมด
ต่อคน 

เป้าหมายการจัดหลักสูตร 

พนกังำนระดบัผู้บริหำรระดบัต้น 

และระดบักลำง  
(ผู้ช่วยผู้จดักำรแผนก / ผู้จดักำรแผนก / ผู้ช่วย

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) 

4 ชัว่โมง เพ่ือให้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ และพฒันำศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนและกำรจดักำร 

พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร 

(พนกังำน / เจ้ำหน้ำที่ / เจ้ำหน้ำที่อำวโุส) 
4 ชัว่โมง เพ่ือให้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนท่ีท ำ เสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพและทกัษะในกำรท ำงำน 
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 ในปี 2564 บริษัทได้พฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
ลดควำมเส่ียงจำกกำร เจ็บปป่วย บำดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำนหรือลูกจ้ำงอย่ำง
เหมำะสม  
 

 

           สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ประจ าปี 2564 

  

 บริษัทฯได้ก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำรเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำน ผ่ำน
หลำยช่องทำง เช่น E-mail , บอร์ดประชำสัมพันธ์ , Website , Intranet ภำยในองค์กร เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้พนกังำนได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติังำน โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมปลอดภยั อำชีว อนำมยั 
และสิ่งแวดล้อม  

           บริษัทฯ มีกำรจดัอบรม ฝึกซ้อม และอพยพหนีไฟปีละ 1 ครัง้ โดยมีหวัข้อบรรยำยในกำรอบรมและซ้อมอคัคีภยั
ในเร่ืองแผนกำรดับเพลิงและวิธีกำรดับเพลิง แผนกำรอพยพหนีไฟและวิธีกำรอพยพหนีไฟ กำรค้นหำและกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั และกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น โดยมีพนกังำนเข้ำร่วมจ ำนวนทัง้สิน้ 220 คน  
 

 

 

 

จ านวนลูกจ้างท่ีประสบอันตราย (คน) 
จ ำนวน
ลกูจ้ำง

ทัง้หมด(คน) 

รวม ตำย ทพุพลภำพ สญูเสีย
อวยัวะ

บำงสว่น 

หยดุงำน
ไม่เกิน 3 

วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 

วนั 

ไม่หยดุ
งำน 

222 - - - - - - - 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัท ำคู่มือควำมปลอดภยั เป็นมำตรฐำนของกำรปฏิบติังำนเพื่อควำมปลอดภยั ตำมจุด
ต่ำงๆ ที่หน้ำงำนของโครงกำร สอดคล้องกับแนวนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทฯ  เป็นส่วนหนึ่ง            ใน
แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของบริษัท ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติโดยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ   
 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทตระหนักเสมอว่ำพนักงำนเป็น
ทรัพยำกรอันมีค่ำในกำรขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ และเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรให้
เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน โดยนับตัง้แต่วันแรกที่พนักงำนมำเร่ิมงำนกับบริษัท พนักงำนจะได้รับกำรปฐมนิเทศ 
(Onboarding Program) เพื่อให้เข้ำใจถึงกำรด ำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร 
ระบบงำนส ำคญั วฒันธรรมองค์กร และบรรยำกำศในกำรท ำงำน ท ำให้สำมำรถปรับตวัเข้ำกบัองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว 
และสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนและควำมส ำเร็จให้กบับริษัทได้ในระยะเวลำอนัสัน้ 

 นอกจำกนี ้ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19  ที่ยังมีกำรแพร่ระบำดของโรค บริษัทฯ ได้ประกำศยกระดับ
มำตรำกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยมีมำตรำกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำน
ต่ำงๆที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนในกำรปฏิบติังำนกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น กำรส่ือสำรผ่ำนระบบ 
E-mail , ระบบ Intranet ภำยในองค์กร , จดักำรประชุม Online เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรเดินทำงของพนักงำน ผ่ำน
ทำงโปรแกรม Ms. Team หรือ Zoom  

 ความผูกพันของพนักงาน 

 บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนโดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมกับองค์กรและต ำแหน่งงำน  รวมถึง
ก ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกบัควำมรู้ ควำมสำมำถ และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนด้วย รวมถึง
จัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆที่พนักงำนจะได้รับ เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ , ประกันภัยกลุ่มของ
พนกังำน , สิทธิในกำรเบิกค่ำทนัตกรรมประจ ำปี , ตรวจสขุภำพประจ ำปี , ช่วยเหลือพนกังำนในวำระต่ำงๆ และงำน
เลีย้งสงัสรรค์  เป็นต้น  
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 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดตัง้ให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำร ตำมมำตรำ 96 แห่ง พรบ.คุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไม่ว่ำจะเป็นกำรสรรหำ คัดเลือก โคยคณะ
กรรมกำรฯ มีหน้ำที่ในกำรเป็นตวัแทนของพนกังำนในกำรส่ือสำรกบัผู้บริหำร  
 

 (2) ลกูค้ำ  
 บริษัทฯ มุ่งด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ โดยผ่ำนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัท
แบบครบวงจร โดยสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่ได้มำตรำฐำนและมีคณุภำพ ภำยใต้หลกักำรด ำเนินงำน ดงันี ้
• มุ่งมัน่ที่จะจดัหำ พฒันำผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

• ควบคมุดแูลสินค้ำให้มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำน ข้อก ำหนด กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมำยอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

• สง่มอบผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรท่ีมีคณุภำพ ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

• ให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ำมีข้อมลูเพียงพอในกำรตัดสินใจ 
โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงทัง้ ในกำรโฆษณำหรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอ่ืนๆ กบัลกูค้ำ อนัเป็นเหตุ
ให้ลกูค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพ ปริมำณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ำหรือบริกำร 

• จัดให้มีกระบวนกำรที่สำมำรถให้ลูกค้ำแจ้งถึงปัญหำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม เพื่อที่บริษัท    จะได้
ป้องกนัแก้ไขปัญหำให้กับลกูค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและน ำข้อมลูดงักล่ำวไปปรับปรุงหรือพฒันำผลิตภณัฑ์และ
กำรให้บริกำรดงักลำ่วต่อไป 

• จัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะในสินค้ำ ค ำปรึกษำ วิธีกำรแก้ปัญหำ และรับข้อเสนอ 
ร้องเรียน รวมถึงกำรบริกำรหลงักำรขำย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• รักษำข้อมลูและควำมลบัของลกูค้ำ โดยไม่น ำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ 

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ลกูค้ำแสดงควำมคิดเห็น ควำมพงึพอใจ เพื่อน ำข้อมลูที่ได้มำวิเครำะห์ และปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน  ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้
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. 

 (3) ชมุชนและสงัคม  
      บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ตอบแทนคืนสู่สงัคมอย่ำงแท้จริง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำสงัคม โดย
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุำรณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพนอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสงัคม 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพฒันำ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรขำย ได้แก่ โครงกำร อำคำรพำณิชย์ คอนโดมิเนียม ทำวน์เฮ้ำส์ และบ้ำนแฝด บ้ำนเด่ียว รวมถึงอสงัหำริมทรัพย์เชิง
พำณิชย์เพื่อกำรให้เช่ำพืน้ที่ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว อนัได้แก่ ศนูย์กำรค้ำชมุชน และตลำดคนเดิน เป็นต้น  

 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้       

                                             

งบการเงนิรวม ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รวมรำยได้ 1,345.46 1,250.04 95.42 7.63 

รวมต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย (1,685.92) (2,124.94) (439.02) (20.66) 

สว่นแบ่งขำดทนุจำกบริษัทร่วม (6.26) (32.30) (26.04) (80.62) 

ขำดทนุสทุธิ – สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (346.72) (907.20) (560.48) (61.78) 

 

ส ำหรับปี 2564 มีผลขำดทุนสทุธิ-ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ำกบั 346.72 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 560.48 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 61.78 จำกปีก่อน  สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรดีขึน้  รวมทัง้ในปีก่อนบริษัทฯ มี
กำรตัง้ด้อยค่ำมลูค่ำสินทรัยพ์ของโครงกำรจ ำนวน 157.35 ล้ำนบำท 

รำยได้รวม : กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2564 เท่ำกบั 1345.46 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้จ ำนวน 95.42 ล้ำนบำท  คิดเป็น
ร้อยละ 7.63 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยที่
ยงัไม่ได้ขึน้โครงกำรบำงแห่ง  หำกไม่รวมรำยกำรดงักล่ำว  รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทลดลง 20.64 

ล้ำนบำท  อนัเป็นผลกระทบต่อเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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ข้มลูรำยได้ที่จ ำแนกตำมผลิตภณัฑ์ส่วนงำนธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

อำคำรพำณิชย์ 65.76 5.74 71.12 6.10 

คอนโดมิเนียม 284.07 24.78 477.86 40.93 

ทำวน์เฮ้ำส์ 231.97 20.24 458.59 39.30 

บ้ำนแฝด-บ้ำนเด่ียว 414.38 36.15 159.30 13.65 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 150.05 13.09 - - 

รวมทัง้หมด 1,146.23 100.00 1,166.87 100.00 

 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม : กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ 1,685.92 ล้ำนบำท  ลดลงจ ำนวน 439.02 

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.66 เม่ือเทียบกับต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวมของปีก่อน  สำเหตุหลักจำกกำรต้นทุนขำย
อสงัหำริมทรัพย์ท่ีลดลงตำมยอดขำย  และค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธ์ิและจดทะเบียนจ ำนองท่ีลดลง  อนัเป็น
ผลจำกกำรปรับลดอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  นอกจำกนีค่้ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำ
กำรบริหำรจดักำรท่ีดีขึน้ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 

     2564 

31 ธันวาคม 

     2563 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 6,044.68 7,284.17 (1,239.49) (17.02) 

หนีสิ้นรวม 2,283.23 3,176.00 (892.77) (28.11) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 3,761.45 4,108.17 (346.72) (8.44) 
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สินทรัพย์รวม : กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 6,044.68 ล้ำนบำท  ลดลงจำก
สิน้ปีก่อนจ ำนวน 1,239.49 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.02 สำเหตหุลกัมำจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
และอสงัหำรมิทรัพย์พฒันำเพื่อขำยท่ียงัไม่ได้ขึน้โครงกำร  ตำมที่ได้กลำ่วข้ำงต้น 

 

หนีสิ้นรวม : กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 2,283.23 ล้ำนบำท  ลดลงจำกสิน้ปี
ก่อนจ ำนวน 892.77 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 28.11 สำเหตหุลกัมำจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินจำก
กำรโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหำริมทรัพย์  และช ำระคืนเงินกู้ ยืมบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

  
กระแสเงนิสด 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 568.22 256.67 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 488.99 38.50 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (1,038.71) (565.34) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18.80 (270.17) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิน้ปี 44.72 25.92 

 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทมีกระแสดงเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 568.52 ล้ำนบำท  เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมี
กำรบริหำรจดักำรต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยให้ลดล’ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 488.99 ล้ำนบำท  เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำย
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุไปบำงสว่น 
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดไปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 1,038.71 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยำวให้แก่สถำบนักำรเงิน  กำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  รวมถึงดอกเบีย้  
และกำรจ่ำยช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 

5.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท    บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
               J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

     ที่ตัง้ส านักงานใหญ่              เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

     โทรศัพท์    02-897-8888  
โทรสาร    02-897-8890 

บุคคลอ้างอิง 
1. นำยทะเบียนหลกัทรัพย์    บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

       โทรศพัท์  0-2009-9000  

       โทรสำร   0-2009-9991  

           TSD Call Center  0-2009-9999 

           Website : http://www.set.or.th/tsd 

           E-mail SETContactCenter@set.or.th 

2. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้    -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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3. ผู้สอบบญัชี   นำงสำวเนำวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ์          

                                                       นำงสำววิภำวรรณ  ปัทวนัวิเวก  

นำงสำววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ชัน้ 48-51 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสำทรใต้ 

แขวง ยำนนำวำ เขต สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120   

        โทรศพัท์  02-677-2000 

4. ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย  -ไม่มี- 
5. ที่ปรึกษำหรือผู้จดักำรภำยใต้สญัญำกำรจดักำร 
5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

-ไม่มี- 
 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย   
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่มีนัยส ำคัญ ซึ่งอำจส่งผลกระทบใน                 

ด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

5.4 ตลาดรอง 
 -ไม่มี- 
 

5.5 สถาบันการเงนิท่ีติดต่อประจ า 
 -ไม่มี- 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 ได้พิจำรณำทบทวน 

“นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ” รวมถึงนโยบำยและข้อพึงปฏิบัติต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมทัง้  5 หมวด  
อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ ถือหุ้ น 2) กำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 3) กำรค ำนึงถึงบทบำทของ          

ผู้ มีส่วนได้เสีย 4) กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Government Assesment Report ของสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  รวมทัง้หลักสำกลของ The Organization for Economic Cooperation and Development  

เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน มุ่งมัน่ที่จะน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรม ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ไปปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

2. จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนถือเป็นวินยัที่พนกังำน ทุกคนต้อง
ถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษทำงวินยั 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และ
ถกูต้องตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงประกำศที่เก่ียวข้อง 

4. ด ำเนินกำรให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ 
ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้อง เชื่อถือได้ 

5. ปฏิบติัต่อพนกังำนด้วยควำมเป็นธรรม ส่งเสริมและปลกูจิตส ำนึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่กบักำร
พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

6. ด ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษัทมีกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร และผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน 

7. ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและ  ผู้
มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับ
บริษัทที่เหมำะสม 
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8. ดแูลจดักำรเร่ืองควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรเก่ียวโยง โดยยดึถือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
เป็นหลกั 

9. ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนเคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน 

10. ด ำเนินธุรกิจโดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่ง
น ำไปสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในฐำนะผู้น ำองค์กรได้ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมี

ควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยยึดมัน่ในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดี  
  ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดงันี ้ 
• บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ขึน้เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2564 โดยได้น ำเทคโนโลยีระบบ

กำรประชุมในรูปแบบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มำใช้ภำยใต้กฎเกณฑ์และหลกัเกณฑ์ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส  COVID-19  ที่เก่ียวข้องมำใช้กบักำรประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น กำรนับคะแนน และแสดงผลเพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็วถูกต้องแม่นย ำ และ
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

• คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (CG Code) และสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสำกลเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลจำกโครงกำรส ำรวจ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

(CGR) ประจ ำปี 2564 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) เป็น
ปีที่ 5 ติดต่อกนั  

• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จำกผลประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

(AGM Checklist ) จำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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• ทบทวนและเผยแพร่ นโยบำยและแนวปฏิบติักำรก ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) เพื่อให้บคุคลภำยนอกได้รับทรำบ และได้มีกำรส่ือสำรผ่ำนระบบ Intranet  

ภำยใน เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯทกุกลุม่รับทรำบ และน ำไปปฏิบติัได้อย่ำงถกูต้อง   
• ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ให้สอดคล้องหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (CG Code) 

       นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดท่ี 1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น, หมวดท่ี 2. กำรปฏิบติั
ต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบำทของผู้ มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำม
โปร่งใส และหมวดที่ 5. บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร              

    ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีท่ีผ่านมา 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)   

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงมีนโยบำยสนบัสนุน ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้
ถือหุ้นทกุรำย ทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัให้ได้รับสิทธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และเจ้ำของบริษัท โดยได้รับกำรปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ 
กำรได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท กำรแสดงควำมคิดเห็น ซกัถำม ลงมติตดัสินใจด ำเนินกำรหรือไม่
ด ำเนินกำรในเร่ืองที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท เช่น กำรเลือกตัง้กรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำสอบบญัชี กำรอนุมัติธุรกรรมอ่ืนๆ ที่มีผลต่อทิศทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรได้รับข้อมลูของบริษัท อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนั 
เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในทกุๆ เร่ือง  

นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยก ำหนด โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ไม่ให้มีลกัษณะกำรถือหุ้นไขว้ หรือเป็น
แบบพีระมิดในระหว่ำงกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรครอบง ำกิจกำรจำกฝ่ำยจัดกำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม
กำรบริหำรงำนอย่ำงไม่โปร่งใส และขำดประสิทธิภำพ  
 ในปี 2564 บริษัทจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีกำรก ำกบัดแูลปฏิบติัตำมนโยบำยในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบัน ได้เข้ำร่วมกำรประชุมของ
บริษัท และได้รับสิทธิต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกนั ดงันี ้

1.1 สิทธิในการรับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุ้น 

บริษัทแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียน
หลักทรัพย์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้น ส ำหรับด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท 

http://www.jsp.co.th/
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1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและ
การตัง้ค าถามเกี่ยวกับบริษัท 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เลือกตัง้
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดรอบบัญชี เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมใน 

กำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรรกรรมกำรที่มีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ โดยน ำหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) 

อนึ่ง ในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมที่เสนอนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำ กรณีที่ได้
บรรจุเป็นวำระกำรประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่
คณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอให้บรรจเุป็นวำระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
รับทรำบ 

กำรพิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เลือกตัง้เป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองคณุสมบติั ควำมเหมำะสม และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำ  

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2564 บริษัทได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว เผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th ) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภำยใต้หัวข้อ ข้อมูลส ำหรับผู้ ถือหุ้ น / 
กำรประชมุผู้ ถือหุ้น และแจ้งข่ำวในเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 
– 30 ธันวำคม 2563 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และเสนอวำระกำร
ประชมุ  ทัง้นี ้กำรตัง้ค ำถำมล่วงหน้ำที่เก่ียวกบัวำระกำรประชุม หรือค ำถำมอ่ืนๆ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่ง
ค ำถำมล่วงหน้ำ โดยก ำหนดวิธีกำรไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) 

ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ภำยใต้หวัข้อ ข้อมลูส ำหรับผู้ ถือหุ้น /กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทมีนโยบำยดงันี ้
1) บริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ที่มีรำยละเอียด

เพี ย งพอ ต่อกำรตัด สิ น ใจ  ระบุ วัตถุป ระสง ค์และ เหตุผล  ควำม เห็ นของคณะกร รมกำร  ร วมถึ ง  

ค ำชี แ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้ นไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนสถำบันได้ศึกษำ ข้อมูล 

อย่ำงครบถ้วนลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 14 วนั  
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน 2564 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำรประชมุ   

http://www.jsp.co.th/
http://www.jsp.co.th/
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2) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้  

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติ
แทนได้ โดยเสนอให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ที่บริษัทจดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

กำรประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 

3) มีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสถำนที่จัดกำรประชุมมีขนำด
เพียงพอรองรับจ ำนวนผู้ ถือหุ้น กำรเดินทำงสะดวก ไม่ไกลจนเป็นอปุสรรคในกำรเข้ำร่วมประชมุ มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้พิกำร มีกำรรักษำควำมปลอดภยัและพร้อมรับมือกบัเหตฉุกุเฉิน โดยจะแนบแผนที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้นไว้
ในหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลำที่เหมำะสม  

       ใ น ปี  2564 บ ริ ษั ท จั ด ป ร ะ ชุ ม ส ำ มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ ำ น ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (E-AGM)  
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภำวะปกติ บริษัทมีควำม
ตระหนกั และห่วงใยต่อสขุภำพ และควำมปลอดภยัของผู้ เข้ำร่วมประชมุท่ำน จึงก ำหนดให้จดักำรประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 ในรูปแบบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภำยใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์        ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ได้ระบุ รำยละเอียด เงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมให้ผู้ ถือหุ้น  โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำ (www.jsp.co.th) ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ์ ภำยใต้หวัข้อ ข้อมลูส ำหรับผู้ ถือหุ้น/กำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร  

ส่งค ำถำมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่งหนังสือเชิญประชุม ทัง้นี ้บริษัทควร
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงักลำ่วบนเว็บไซต์ของบริษัท  (www.jsp.co.th) 

โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทแจ้งต่อ    ผู้
ถือหุ้นให้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ โดยปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี ้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสุดจำกกำร
ประชุม รวมทัง้เป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่  หำกมีค ำถำมที่เก่ียวข้องกับวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้นในวำระใดสำมำรถส่งค ำถำมได้ที่ E-Mail : Wassana_@jsp.co.th  ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นดังกล่ำว 
โดยระบชุื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ ที่สำมำรถติดต่อกลบัได้ 

5) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมลูและข่ำวสำรของผู้ ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.jsp.co.th ) ทัง้นี ้หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้เผยแพร่ก่อนวันประชุม
ลว่งหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 21 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ download ข้อมลูระเบียบวำระกำรประชมุได้อย่ำงสะดวกและ
ครบถ้วน และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสำรจริงจำกบริษัท  

http://www.jsp.co.th/
http://www.jsp.co.th/
mailto:Wassana_@jsp.co.th
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กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2564 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) ในส่วนของนักลงทุน
สมัพันธ์ ภำยใต้หัวข้อ ข้อมูลส ำหรับผู้ ถือหุ้น/กำรประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่ วันที่ 26 มีนำคม 2564 ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชมุไม่น้อยกว่ำ 21 วนั 

6) ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิใน
กำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำร
ประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงควำมคิดเห็น และซกัถำมข้อสงสยัในที่ประชมุ  

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 บริษัทได้แจ้งองค์ประชุม จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมประชุม แนะน ำ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม รวมถึงกรรมกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม แนะน ำผู้สอบบญัชี บุคคลที่
เป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนที่เป็นคนกลำง และประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นอำสำสมัครเป็นสกัขี
พยำนในกำรนับคะแนนด้วย จำกนัน้ได้แจ้งถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเก่ียวกับกำรดูแลสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั ที่บริษัทได้ถือปฏิบติัในกำรประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

- เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกำศไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แต่ วนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 - 
30 ธันวำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  

- เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสงัเขปตำมที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
บอกกลำ่วนดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

- เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ส่งค ำถำมในประเด็นต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบัวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ โดยให้ส่ง
ค ำถำมมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อให้สำมำรถตอบค ำถำมให้ผู้ ถือหุ้ นทุก
ท่ำนได้อย่ำงทัว่ถึง และได้แจ้งถึงรำยละเอียดวิธีกำรปฏิบติัในกำรประชมุ ดงันี ้

• กำรลงมติต่ำง ๆ ในกำรประชุมให้ถือตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 และพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั มำตรำ 102 ประกอบมำตรำ 33 วรรค 2, 4, 5  และมำตรำ 34 ก ำหนดให้
กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ถือและได้รับ
มอบฉนัทะ โดยให้นบั 1 หุ้น เท่ำกบั 1 เสียง กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย  

http://www.jsp.co.th/
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• ผู้ ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวำระ ใน
โปรแกรมลงคะแนน และจะประกำศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทรำบ  

• วิธีกำรนับคะแนนเสียงจะนับเฉพำะผู้ ถือหุ้ นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียงเท่ำนัน้ จำกนัน้จะน ำคะแนนเสียงดังกล่ำวหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระนัน้ๆ  
โดยในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงดังกล่ำวจะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มอบ
ฉนัทะแสดงเจตนำไว้ตำมหนงัสือมอบฉันทะด้วย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรหรือ
กรรมกำรอิสระนัน้ บริษัทจะด ำเนินกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้นที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

• ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้ำในระบบ 
จะถือว่ำเห็นด้วย ตำมที่ได้เสนอต่อที่ประชมุ 

• ในกรณีที่ มีผู้ ถือหุ้ นมำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกกำรประชุมได้เร่ิมแล้ว  
ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตำมวำระที่ยังไม่ได้เร่ิมพิจำรณำ โดยบริษัทจะนับรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชมุระหว่ำงกำรประชมุเป็นองค์ประชุม ตัง้แต่วำระที่
ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบนัทกึในรำยงำนกำรประชมุต่อไป  

• กรณีที่จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่
ชดัเจนในบตัรลงคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่อง ในบตัรลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีCustodian) ทัง้นี ้จ ำนวนผู้ ถือ
หุ้นและจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมในแต่ละวำระ อำจจะแตกต่ำงกันได้ เนื่องจำกอำจมีผู้ ถือหุ้น 
ลงทะเบียนเข้ำประชมุภำยหลงัเพิ่มเติม 

• เม่ือเสร็จสิน้กำรประมวลผลคะแนนแล้วจะประกำศผลให้ที่ประชุมรับทรำบทันทีที่ท ำกำร
รวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบตัร
เสีย (ถ้ำมี) โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละของผู้ ถือหุ้นตำมมติที่ต้องใช้  

• กำรประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  
โดยจะมีกำรน ำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอควำมคิดเห็น
หรือค ำถำมในระเบียบวำระนัน้ๆ  หำกจะเสนอหรือถำมเร่ืองอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับวำระกำร
ประชมุนัน้ๆให้เสนอหรือถำมเม่ือสิน้สดุกำรประชมุ 

นอกจำกนี ้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบถึงวิธีกำรลงมติในทุกวำระ เช่น วำระใดเป็นวำระเพื่อ
ทรำบ วำระใดใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก วำระใดใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง
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ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม  เป็นต้น  โดยได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และใน
ระหว่ำงกำรประชมุด้วย 

7) คณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง และเลขำนุกำรบริษัท ควรเข้ำร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้ นทุกค รั ้ง  เพื่ อตอบข้อซักถำมและ รับฟังควำม คิดเห็นของผู้ ถื อหุ้ น  ผู้ บ ริหำรระดับสูงทุกคน  

ควรเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถำม  
กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม 7 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด

จ ำนวน 7 ท่ำน ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรระดบัสงูทุกท่ำน  และเลขำนุกำรบริษัท เข้ำร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกนั    

8) กำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ใช้บตัรยืนยันกำรลงคะแนนเสียงในทุกวำระและน ำ
ระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนที่เป็นกลำงมำเป็นสกัขี
พยำนในกำรนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วำระที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง  โดยกำรประชุมสำมัญ     ผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2564 บริษัทได้ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักลำ่วครบถ้วน 

9) เปิดเผยมติกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้สำธำรณชนรับทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระผ่ำน
ระบบ SETLink ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลงัเสร็จสิน้กำร
ประชมุ 

ภำยหลังเสร็จสิน้กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2564 บริษัทได้แจ้งมติกำรประชุมให้ 

ผู้ ถือหุ้นรับทรำบผ่ำนระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแสดงผลคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ำมี) ทัง้นีก้ำรลงมติในกำรประชมุครัง้ที่ผ่ำนมำไม่มีบตัรเสียและเผยแพร่ผลกำรลง
มติดงักล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th ) ในส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ภำยใต้หวัข้อห้องข่ำว/ ข่ำวจำกตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

10)  กำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บนัทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบนัทึกประเด็นซกัถำมและ
ข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทควรมีกำรบนัทึกวิดีทศัน์ภำพ
กำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง นอกจำกนี ้ให้บริษัทน ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 

วนั นบัแต่วนัที่มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้   
11)  บริษัทได้น ำส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2564 ไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ  

ในวันที่  12 พฤษภำคม 2564 ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ มีกำรประชุม  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท       
(www.jsp.co.th)ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภำยใต้หัวข้อกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น / รำยงำนกำรประชุม เพื่อให้  

http://www.jsp.co.th/
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ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำ ซึ่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวได้บนัทึกครบถ้วน ถูกต้อง มีประเด็นซกัถำม และข้อคิดเห็นที่
ส ำคัญ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และได้บนัทึกวีดีทัศน์ภำพกำรประชุม โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท  (www.jsp.co.th) ในสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์  ภำยใต้หวัข้อ ภำพวิดีโอและเอกสำรน ำเสนอ 

 

1.4 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท  
บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  ดงันี ้

รายละเอียดเงนิปันผล
จ่าย 

2563 2562 2561 

อัตราหุ้นละ
(บาท/หุ้น) 

วันที่จ่าย 
อัตราหุ้นละ
(บาท/หุ้น) 

วันที่จ่าย 

อัตราหุ้น
ละ(บาท/
หุ้น) 

วันที่จ่าย 

เงินปันผลประจ ำปี - - - - 0.01 29/05/2562 

รวมจ่ายเงนิปันผลทัง้สิน้ - - - - 0.01 - 

 

บริษัทไ ด้แจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงิน ปันผล เหตุผลและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยห รือ  

งดจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบ (รำยละเอียดปรำกฏในแบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 หัวข้อ : 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล) 
 นอกจำกนี ้ได้เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร (ใน
กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ และป้องกนัปัญหำ
เร่ืองเช็คช ำรุด สญูหำย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้นลำ่ช้ำ  

 

1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง โดยพิจำรณำจำกผู้ ประกอบกำรในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประกอบ ซึ่งได้เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของค่ำเบีย้ประชุม 
ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำบ ำเหน็จ และน ำเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเป็นประจ ำทกุปีซึง่เป็นไปตำมข้อบงัคับ
ของบริษัท  ข้อ 34 “ บ ำเหน็จกรรมกำรและค่ำตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก ำหนดกรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปเงินรำงวัล เบีย้ประชุม บ ำเหน็จกรรมกำร โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตำมข้อบงัคับหรือตำมที่ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น

http://www.jsp.co.th/
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หลักเกณฑ์และจะก ำหนดเป็นครัง้ครำวไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ และ
นอกจำกนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัท 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักำรด ำรงคณุสมบติัของกรรมกำรที่เป็นอิสระตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะก ำหนด 

 

1.6 สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมลูและข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 
 

 

 

 

1.7 สิทธิในการให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอ     

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ  โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีที่
น ำเสนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้อย่ำงเพียงพอ เช่น คณุสมบติั ควำมเป็นอิสระ ประสบกำรณ์ ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี     เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น  

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่รำยย่อย 
นกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ  ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้

2.1  อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติ โดยจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ  ได้แก่ หนังสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะ รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น 2 ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2.2 ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น และกำรเสนอชื่อบุคคล  

เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดรอบบัญชี เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย 

มีสว่นร่วมในกำรก ำกบัดแูลบริษัท  และกำรคดัสรรกรรมกำรที่มีคณุสมบติัเหมำะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ผู้ มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยน ำหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  (www.jsp.co.th)   

อนึ่ง ในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมที่เสนอนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกลั่นกรอง กรณีที่ ได้
บรรจุเป็นวำระกำรประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้ น ส่วนในกรณี ท่ี

http://www.jsp.co.th/
http://www.jsp.co.th/
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คณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอให้บรรจเุป็นวำระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
รับทรำบ 

กำรพิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เลือกตัง้เป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองคณุสมบติั ควำมเหมำะสม และน ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำ    

2.3 ก ำหนดให้บริษัทแจ้งก ำหนดกำรประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมระเบียบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ต่ อตลำดหลักท รัพ ย์ ฯ  และ เ ผยแพ ร่ ผ่ ำน เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ งบ ริ ษั ท  อย่ ำ ง น้ อย  30 วั น  ก่ อนวันป ระชุ ม 

ผู้ ถือหุ้น 

2.4 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก ำหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมูล
ส ำคญั หรือเพิ่มวำระกำรประชมุที่ไม่ได้แจ้งลว่งหน้ำโดยให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ควำมเห็นชอบ 

2.5 ให้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  และ
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นชำวไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ 

2.6 สนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

2.7 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภำยในของบริษัท และ
บริษัทย่อย แก่บคุคลภำยนอกบริษัท หรือบคุคลอื่นซึง่มิได้ท ำหน้ำที่ในกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบ 

2.8 บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรใช้ ข้อมูลภำยใน โดยกรรมกำร ผู้ บ ริหำร และพนักงำน  

ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยใน ทัง้พนักงำนของบริษัท  และบริษัทย่อย ถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดโดยทั่วกัน  ในช่วง 1 เดือน 
ก่อนวนัปิดงบกำรเงิน เลขำนกุำรบริษัทจะท ำหนงัสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำร และหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมลูภำยใน 
ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง และห้ำมท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทในช่วง ระยะเวลำ 30 วัน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี ข้อห้ำม
ดงักลำ่วนีใ้ห้ครอบคลมุถึงระยะกำรห้ำมมิให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัว่โมง หลงัจำกเปิดเผยงบ
กำรเงิน) 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรดังกล่ำว จึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทกุไตรมำส 

2.9 ให้ควำมรู้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน    
ที่เป็นระดับผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำเก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์              

และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำในบริษัทของตนและคู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกนัฉันสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  
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2.10 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดบัเทียบเท่ำผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ(ตำมนิยำมของส ำนกังำนฯ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) ต้องจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง และคู่สมรส หรือผู้ อยู่กิน
ด้วยกนัฉันสำมีภริยำ และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ทุกครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำร
บริษัท เพื่อน ำส่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่มี
กำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติหลกัเกณฑ์และ
วิ ธีกำรของบริษัท เ ร่ือง  “กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เ สียของกรรมกำรและผู้ บ ริหำร ” เพื่อเ ป็นแนวทำง 
ให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติ  โดยเลขำนุกำรบริษัทได้ด ำเนินกำร 

ให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องตำมหลกัเกณฑ์ดังกล่ำว 
รวบรวมน ำสง่ต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 ท ำกำร 

หมวดที่ 3 :  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  

บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่  ผู้ ถือหุ้น 
พนกังำน และผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลกูค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้ คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทัง้ชุมชน
ใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง โดยก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน (Code  of 

Conduct) เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติ ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงหลักควำมเป็นธรรม หลักสิทธิ
มนษุยชน กำรเคำรพกฎหมำย กำรเคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนัคณะกรรมกำร
บริษัทจึงมีนโยบำย ดงันี ้

1. การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อกันภำยใต้สิทธิมนุษยชน เป็นจริยธรรมและจรรยำบรรณ  

ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อย ต้องปฏิบติัตำมอย่ำง
เคร่งครัดโดยทัว่กนั ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในกำรท ำงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ เสรีภำพ และ
ควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่กระท ำกำรใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัท  และ บริษัทย่อย 
ไม่ข้องเก่ียวกับหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยบริษัทได้ปฏิบติัตำมหลักสิทธิ
มนษุยชนขัน้พืน้ฐำน ดงันี ้

1.1 บริษัทไม่จ้ำงแรงงำนเด็กที่มีอำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมกฎหมำยก ำหนด  (ตำมพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน 
พ.ศ. 2541 หมำยถึงบคุคลที่มีอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์) 
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1.2 บริษัทจ่ำยค่ำจ้ำง และสิทธิหรือประโยชน์ที่ลกูจ้ำงพึงได้ตำมกฎหมำย ให้กบัพนกังำนอย่ำงถูกต้องและ
เป็นธรรมโดยค่ำจ้ำงที่พนักงำนได้รับไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึง
ค่ำชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่แรงงำนพงึได้รับตำมกฎหมำยด้วย 

1.3 บริษัทไม่ให้พนกังำน ลกูจ้ำงท ำงำนนำนเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้รวมถึงกำรท ำงำนลว่งเวลำ 
และกำรท ำงำนในวนัหยดุ 

1.4 บริษัทปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำง และหำกมีกำรเลิกจ้ำงจะด ำเนินกำรเลิกจ้ำงในแต่ละขัน้ตอน 

ตำมกฎหมำยแรงงำน และไม่ยกเลิกสญัญำจ้ำงโดยไม่ชอบธรรม นอกจำกจะมีหลกัฐำนที่ระบุได้
ชดัเจนว่ำ กำรยกเลิกสญัญำนัน้มีเหตทุี่ชอบด้วยกฎหมำย 

1.5 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนโดยควำมเสมอภำค ไม่เ ลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก ำเนิด  
เชือ้ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะชำติตระกูล กำรศึกษำ หรือสถำนะอ่ืนใดที่มิได้
เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน 

1.6 เคำรพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะซึง่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

1.7 บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคน มีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรท ำงำน ภำยใต้กฎระเบียบข้อบงัคบั 
ประกำศ และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท 

1.8 ผู้บริหำร พนกังำนทุกคน ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อพนักงำน
ของบริษัท หรือบคุคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทัง้นี ้รวมถึงกำรลว่งละเมิดทำงเพศ กำรเกีย้ว  พำรำ
สี กำรลวนลำม กำรอนำจำร และกำรมีไว้ซึ่งภำพลำมก อนำจำร ทัง้วำจำ ทำงใจ และกำรสัมผัส 
รวมถึงกำรคกุคำมหรือข่มขู่ในลกัษณะใดๆ ก็ตำม 

1.9 บริษัทมีเจตนำรมณ์ในกำรสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน ตำมแนวทำง  

ที่สำมำรถปฏิบติัได้และก ำหนดให้เป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยของบริษัท 

1.10 บริษัทปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสิทธิมนุษยชน       แก่
พนักงำนเพื่อน ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนษุยชน 

1.11 บริษัทให้กำรดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน โดยถือเป็นควำมลบั ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจำยข้อมูล
สว่นตวัไปยงับคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง หรือเปิดเผยถ่ำยโอนข้อมลูสว่นบุคคลโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมลู 

1.12  บริษัทไม่เก่ียวข้องกบัหน่วยงำน องค์กร หรือบคุคลใด ที่ละเมิดสิทธิมนษุยชน  
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1.13 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อบงัคับที่เก่ียวข้องกับอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครัด สร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ มีควำมปลอดภัย  โดยก ำหนดให้ฝ่ำยควำมปลอดภัย มีหน้ำที่
ประสำนงำน ติดตำมงำนด้ำนควำมปลอดภยักบัผู้จดักำรโครงกำรให้ด ำเนินกำรตำมที่บริษัทก ำหนด
อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรตรวจสอบผู้ รับเหมำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน ตำม พรบ.ประเภทที่ก ำหนด รวมถึงผู้ รับเหมำช่วง เป็นต้น 

นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกหน่วยงำน เนื่องจำก
ตระหนักดีว่ำ บุคคลเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำที่สุดขององค์กร กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพจะท ำให้บริษัท  

มีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน  จึงมีแผนกำรจัดฝึกอบรมให้พนักงำนตลอดทัง้ปี ก ำหนดชั่วโมงกำรขัน้ต ่ำ ท่ี
พนกังำนแต่ละคนควรได้รับกำรฝึกอบรม  สง่เสริมกำรเรียนรู้โดยให้พนกังำนไปดงูำนที่จดัโดยองค์กรต่ำงๆ  

 

2. ยึดหลักนิติธรรม 

2.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำย 

บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด  ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535  พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ประกำศ 
ก ำหนดข้อบงัคับต่ำงๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประมวลรัษฎำกร กฎหมำยควบคมุอำคำร กฎหมำยส่ิงแวดล้อม กฎหมำยด้ำนควำมปลอดภยั อำ
ชีว  อนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นต้น โดยบริษัทมีกำรติดตำมดแูลให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวเนื่องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน หรือว่ำจ้ำงผู้ เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำท ำหน้ำที่
ติดตำม ก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเฉพำะด้ำน     

บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยควำมปลอดภัย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรดูแลงำนด้ำนควำมปลอดภัยทัง้ในส่วนของ
ส ำนักงำนใหญ่ และในพืน้ที่โครงกำร โดยจัดท ำแผนงำนควำมปลอดภัยประจ ำปี จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัย 

ส่วนบุคคลส ำหรับพนักงำนของบริษัท และประสำนงำน ติดตำม งำนด้ำนควำมปลอดภัย กับผู้จัดกำรโครงกำร
เพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เช่น ตรวจสอบผู้ รับเหมำที่ได้รับกำรคัดเลือกอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนที่จะต้องจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนตำม พรบ.ประเภทที่ก ำหนด 
(รวมถึงผู้ รับเหมำช่วง) เป็นต้น 

กรณีที่มีกำรเปิดโครงกำรใหม่ (ก่อนเร่ิมงำน) ก ำหนดให้ผู้จดักำรโครงกำรมีหน้ำที่ประสำนงำนและติดตำม
กบัที่ปรึกษำ (Consult) ของโครงกำรที่รับผิดชอบในเร่ืองกำรจดักำรเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนโดยให้จดัสง่
ส ำเนำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้กับบริษัท เพื่อใช้ในกำรติดตำมควบคุมให้เป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และ
จดัท ำรำยงำนสรุปเร่ืองควำมปลอดภยัประจ ำเดือนให้ฝ่ำยควำมปลอดภยัทรำบ 
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นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกครัง้ เม่ือมีกำรประกำศ ใช้
กฎหมำยใหม่ หรือกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิกกฎหมำย หรือข้อบังคับต่ำงๆ   รวมถึงกำรให้ควำมรู้กับ
พนักงำนเพิ่มเติม เช่นกำรจัดอบรมสัมมนำต่ำง ๆ โดยฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร ซึ่งวิทยำกรผู้ ให้
ควำมรู้เป็นบุคลำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร  เช่น   เรียนรู้กฎหมำยเก่ียวกับกำรขอ     

จดทะเบียนอำคำรชุด  ตลอดปีที่ผ่ำนมำ บริษัทบริหำรกิจกำร โดยค ำนึงถึงหลกันิติธรรม  ซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  และรวมถึงให้ควำมส ำคญักบัผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่เก่ียวข้องทกุๆ ฝ่ำยด้วยเช่นกนั 

2.2  กำรเคำรพต่อทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

บริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรเคำรพต่อทรัพย์สินทำงปัญญำและกำร ไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิไว้ใน คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และ คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

 

• บริษัทต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืนหรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ  

• ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่แสวงหำควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ ำเพำะของคู่แข่ง 
โดยวิธีกำรอนัมิชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรขโมย กำรจำรกรรม หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของ
คู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลกูค้ำหรือบคุคลอื่น 

นอกจำกนี ้ยังรวมถึงควำมลับทำงกำรค้ำของบริษัท เช่น แผนธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิค นวัตกรรมใหม่   
ซึ่งพนกังำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำเป็นควำมลบั โดยต้องไม่น ำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะ
เป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำหรือไม่ก็ตำม ซึ่งถือเป็นวินยัที่พนกังำนทุกคนต้องปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูและท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ จะมีบทลงโทษตำมระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษัท 

อีกทัง้ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยมีนโยบำย 

ให้พนักงำนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมที่บ ริษัทก ำหนดและติดตัง้ ใ ห้   ซึ่ ง เ ป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และห้ำมมิให้ท ำกำรติดตัง้ หรือ ดำวน์โหลด โปรแกรม  เพลง ภำพยนตร์ เกมส์ ฯลฯ  
ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยฝ่ำยสำรสนเทศมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้ท ำกำรสุม่ตรวจอีกครัง้ เพื่อให้พนกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคัญ
ในเร่ืองดังกล่ำว  กรณีท่ีพบกำรละเมิดลิขสิทธ์ิจะเรียกพนักงำนมำตักเตือน และให้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขในทันที  
หำกท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดลิขสิทธ์ิดังกล่ำว จะได้รับโทษทำงวินัย และหำกมีควำมผิด
ทำงกฎหมำยจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำยด้วย 

3. มคีวามโปร่งใส  
กำรตัดสินใจและวิธีกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร

ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หลำยรับทรำบและตรวจสอบได้ ภำยใต้กฎหมำยและกรอบข้อบงัคบั ระเบียบ วิธีปฏิบติัของ
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บริษัทที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันมิให้ควำมลับทำงกำรค้ำร่ัวไหลไปยังคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยได้ก ำหนดไว้เป็น
นโยบำยในกำรปฏิบติัในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

1) ผู้ บริหำรและพนักงำนต้องจัดท ำรำยงำนทำงบัญชี กำรเงิน ภำวะธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน  
เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำมควำมเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี มีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถตรวจสอบได้และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
ก ำหนด  

2) ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบติัตำมกระบวนกำรจดัซือ้ / จดัจ้ำง ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท อย่ำง
เคร่งครัด มีควำมโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมต่อทกุฝ่ำย  

3) ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ำมีผู้บริหำร พนักงำนฝ่ำยขำย หรือผู้ ถือหุ้นเป็นญำติหรือบุคคลผู้อยู่อำศัยภำยใต้
ชำยคำเดียวกับผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัท ผู้บริหำรหรือพนักงำนผู้นัน้ของบริษัทต้องแจ้ง ให้
ผู้บงัคบับญัชำทรำบเป็นหนงัสือทนัทีและให้หลีกเล่ียงไม่ ข้องเก่ียวกบัธุรกรรมกำรจดัซือ้จดัจ้ำงนัน้  

4)  ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบติัตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด  
5) ผู้บริหำรและพนักงำนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรจัดซือ้/จัดจ้ำง รวมตลอดทัง้ญำติและผู้ อยู่อำศัย

ภำยใต้ชำยคำเดียวกนั ควรหลีกเล่ียงกำรไปร่วมกิจกรรมต่ำงๆ รวมทัง้กำรรับประทำนอำหำรหรือเล่ น
กีฬำกบับริษัทคู่ค้ำ หำกเป็นกรณีจ ำเป็นที่หลีกเล่ียงไม่ได้ควรมีตวัแทนของบริษัท เข้ำร่วมมำกกว่ำหนึ่ง
คนและต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบก่อน  

4. ตัง้มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม  
บริษัทตัง้มั่นในควำมยุติธรรมและควำมมีคุณธรรมกับผู้ มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีอย่ำง

ต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ หนึ่งผู้ ใดอย่ำงไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจำรณญำณหรือ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินและให้โอกำสเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ สัญชำติ ศำสนำ หรือ เพศ  โดยได้
ก ำหนดไว้เป็นนโยบำยในกำรปฏิบติัในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

1) ผู้บริหำรและพนกังำนต้องให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรให้สิทธิประโยชน์แก่ลกูค้ำควรยึดถือหลกัปฏิบติัและแนวนโยบำยของบริษัท  

2) ผู้ บริหำรต้องบริหำรงำนด้วยควำมสุขุมรอบคอบ เพื่อท ำให้ผู้ ถือหุ้ นมีควำมเชื่อถือและยอมรับ  

ในกำรตดัสินใจว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ กระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของผู้
ถือหุ้นทัง้หลำย  

3) ผู้บริหำรและพนกังำนต้องให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัในข้อก ำหนดกำรจ้ำงงำนหมำยรวมถึง 
กำรสรรหำบุคลำกร กำรพิจำรณำผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน กำรปรับเล่ือน
ต ำแหน่ง กำรโอนย้ำย กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรฝึกอบรม กำรปฏิบติัตำมระเบียบข้อบังคับ 



แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้ำที่ 17 

 

กำรสิน้สดุสภำพกำรจ้ำงงำน กำรปลดและรับพนักงำนกลบัเข้ำมำท ำงำนใหม่ ตลอดจนกำรเข้ำมีส่วนร่วม
ในสงัคมและกิจกรรมนนัทนำกำร เป็นต้น  

4) ผู้บริหำรและพนักงำนต้องให้บริกำรที่เหนือควำมคำดหวงักับลูกค้ำเสมอ รวมทัง้ให้บริกำรลูกค้ำด้วย
ควำมซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบหรือฉ้อโกงลกูค้ำ  

5) ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบติัตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่มีต่อคู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้อย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม 
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้เพื่อรวมกนัหำแนวทำงแก้ไข  

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี ้

1. ผู้ มีส่วนได้เสียหลกั (Primary Stakeholders) คือ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใกล้ชิดกบัธุรกิจโดยตรง เป็น
ผู้ ที่ ไ ด้ รับประโยชน์หรือผลกระทบทำงตรงจำกกำรประกอบธุ รกิจ  ไ ด้แก่  ผู้ ถือหุ้ น  ลูกค้ำ  
คู่ค้ำ ผู้ รับเหมำ Suppliers  พนักงำนและครอบครัวพนักงำน  คู่แข่ง เจ้ำหนี ้นักลงทุน ชุมชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้ มีสว่นได้เสียรอง (Second Stakeholders) คือกลุม่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบทำงอ้อมจำกกำรประกอบธุรกิจ เช่น หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของภำครัฐ  
ช่องทางในการติดต่อ พบปะ เพ่ือค้นหาความต้องการ หรือความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม 

- พบปะลกูค้ำเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นภำยหลงักำรโอนกรรมสิทธ์ิ 

- จดักิจกรรมนดัพบลกูค้ำท่ียงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิเพื่อรับฟังปัญหำ หรือควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

- ร่วมกิจกรรมพบปะผู้ ถือหุ้น /นกัลงทุน/นกัวิเครำะห์ในกิจกรรมต่ำงๆ ทัง้ที่จดัโดยองค์กรภำยนอก 
และบริษัทจดัขึน้เอง เพื่อแถลงถึงผลกำรด ำเนินงำน และตอบข้อซกัถำมได้อย่ำงเต็มที่ รวมถึงรับ
ฟังควำมคำดหวงัจำกผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมทกุฝ่ำย 

- จดักิจกรรม Company Visit  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น /นกัลงทุน/นกัวิเครำะห์ ได้รู้จกับริษัทมำกขึน้โดยพำ
เยี่ยมชมโครงกำรต่ำงๆ  พร้อมให้โอกำสผู้มำร่วมกิจกรรมซักถำม และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
เต็มที ่

- ส่งตัวแทนไปพบปะชุมชนรำยรอบโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะบริเวณที่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำง เพื่อสอบถำมถึงปัญหำ หรือควำมต้องกำรให้บริษัท
ฯ ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง  

- จัดประชุมกับผู้ รับเหมำทุกโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นรำยสัปดำห์ เพื่อสอบถำมถึงปัญหำ        

ในกำรท ำงำน เพื่อให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไข หรือให้ควำมช่วยเหลือได้ทนัท่วงที 
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- จัดกำรประชุมระหว่ำงผู้ บริหำรระดับสูง และพนักงำน  เพื่อท ำให้เกิดขวัญและก ำลังใจ   
โดยมีกำรแถลงถึงส่ิงที่บริษัทก ำลงัด ำเนินกำร เป้ำหมำยที่ต้องกำร และสิ่งที่คำดหวงัจำกพนักงำน
ทกุคน 

- มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรให้ผู้ ถือหุ้น  พนักงำน  ลูกค้ำ นักลงทุน  สำมำรถส่งควำมคิดเห็นมำถึง
บริษัทได้หลำยช่องทำง ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท  อีเมล์ถึงนักลงทุนสมัพนัธ์  หรืออีเมล์ส่งตรงถึง
เลขำนกุำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ Call Center 1173  รับข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำ  เป็นต้น 

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมได้จำกเคร่ืองมือและช่องทำงเหล่ำนี ้ได้น ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ได้อย่ำงเหมำะสม ซึง่จะท ำให้ธุรกิจเติบโตได้
ยัง่ยืน 

เม่ือบริษัทรับทรำบข้อมลูและควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัจำกผู้ มีส่วนได้เสียแล้ว จึงได้ก ำหนดนโยบำย
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่ำงๆ ดงันี ้

 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักดีว่ำ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำรและบริษัทมีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำวจึง
ก ำหนดให้พนกังำน ต้องปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปนี ้

- ปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่ดี และมี
กำรน ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัท  ผลประกอบกำร  ฐำนะกำรเงิน กำรบัญชีและรำยงำนอ่ืนๆ โดย
สม ่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

- รำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัท  ทัง้ในด้ำนบวกและด้ำนลบ 
ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่ำงเพียงพอ 

- ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย 

ต่อสำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัองค์กร 
- บริษัทต้องปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดสิทธิหรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

- เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรลว่งหน้ำในเวลำอนัสมควร 

- ให้ข้อมลูและชีแ้จงรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เก่ียวกบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัวำระที่
ผู้ ถือหุ้นต้องตดัสินใจเป็นกำรลว่งหน้ำอย่ำงเพียงพอ 
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- จดัให้มีช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย ส ำหรับผู้ ถือหุ้นรำยย่อยในกำรติดต่อกบักรรมกำรอิสระเพื่อร้องเรียนหรือ
เสนอแนะเร่ืองรำวต่ำง ๆ  

 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทเล็งเห็นควำมส ำคัญของพนักงำนทุกคน ซึ่งถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญขององค์กร อันจะร่วมน ำพำ
องค์กรบรรลเุป้ำหมำย ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงก ำหนดและส่ือสำรค่ำนิยมองค์กร และวฒันธรรมองค์กรให้กบัพนักงำน
ได้รับทรำบพืน้ฐำนควำมเชื่อที่ถกูต้องของบริษัท 

บริษัทยดึมัน่ในควำมเชื่อ และมีค่ำนิยมองค์กร (JSP Business Core Value) 3 ประกำร คือ 

1. Quality บริษัทยดึมัน่ในกำรสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริกำรที่มีคณุภำพให้กบัลกูค้ำ 

2. Customer Experiencบริษัทยดึมัน่ในกำรให้บริกำรท่ีดีต่อลกูค้ำ และเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

3. Transparency   บริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมถกูต้อง และโปร่งใส 

 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันจะร่วมน ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่
วำงไว้ร่วมกนั ดงันัน้ บริษัทจึงได้ท ำกำรก ำหนดวฒันธรรมองค์กร (JSP Culture) 3 ประกำร คือ 

1. Justness พนักงำนมุ่งมั่นในที่จะส่งมอบงำนที่มีควำมถูกต้อง แม่นย ำให้กับลูกค้ำ และ
ผู้ เก่ียวข้องเสมอ 

2. Service Mind พนกังำนมุ่งมัน่ให้บริกำรกบัลกูค้ำ และมีใจรักในกำรให้บริกำรต่อลกูค้ำ 

3. Professional พนักงำนมุ่งมั่นกำรท ำงำนด้วยควำมเป็นมืออำชีพ บนพืน้ฐำนควำมถูกต้อง 
โปร่งใส และเชื่อใจ 

นอกจำกนี  ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรดูแลและปฏิบัติ ต่อพนักงำนด้วยควำมถูกต้องและ 

เป็นธรรม ทัง้ใน สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนกำรคดัสรร กำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำร
พฒันำศกัยภำพ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำนอยู่เสมอ 

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

บริษัทได้จดัตัง้แผนกควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั มีหน้ำที่ด ำเนินกำรดแูลงำนด้ำนควำมปลอดภัยของ
ส ำนกังำนใหญ่ จดัท ำแผนงำนควำมปลอดภยัประจ ำปี (รวมถึงแผนกำรจดัฝึกอบรมตำมที่ก ำหนด) รวมถึงพิจำรณำ
และประสำนงำนกบัโครงกำรในกรณีกำรจดัหำอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลส ำหรับพนกังำนของบริษัท 
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 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่ สัญญา 
บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำ ได้แก่ผู้ รับเหมำ ร้ำนค้ำ ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่ง

ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งด้วยควำมเสมอภำค และค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ  มี
แนวทำงปฏิบติัดงัต่อไปนี ้

- บริษัทประสงค์ที่จะให้กำรจดัหำสินค้ำและบริกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้หลกักำรดงัต่อไปนี ้
• มีกำรแข่งขนับนข้อมลูที่เท่ำเทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคู่ค้ำและคู่สญัญำ 

• จดัท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่ำย 

• จดัให้มีระบบกำรจดักำร และติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำ มีกำรปฏิบติัตำมเงื่อนไขของสญัญำ
อย่ำงครบถ้วน และป้องกนักำรทจุริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

• จ่ำยเงินให้คู่ค้ำและคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงินที่ตกลงกนั 

- บริษัทมุ่งหมำยที่จะพฒันำและรักษำสมัพนัธภำพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้ำและคู่สญัญำที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ในเร่ืองคณุภำพของสินค้ำและบริกำรท่ีคุ้มค่ำกบัมลูค่ำเงินและมีควำมเชื่อถือซึง่กนัและกนั 

- ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจำกคู่ค้ำและคู่สัญญำ  ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

- ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้ทรำบอนัเนื่องมำจำกกำรจดัซือ้ จดัหำเพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือผู้ อ่ืน 

- ปฏิบติัต่อผู้ รับเหมำเสมือนหุ้นส่วนร่วมธุรกิจ โดยให้กำรสนบัสนุน ส่งเสริม และร่วมกนัพิจำรณำปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ที่มีคณุภำพ 

บริษัทได้จัดตัง้คณะท ำงำนก ำหนดมำตรฐำนวัสดุก่อสร้ำง ประกอบด้วยบุคลำกรจำกฝ่ำยสนับสนุนงำน
วิศวกรรม ฝ่ำยสถำปนิก ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยบริหำรหลงังำนขำย ฝ่ำยพฒันำโครงกำร ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
ฝ่ำยจดัซือ้ เพื่อพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนคณุภำพและรำคำของวสัดทุี่จะน ำมำใช้ในโครงกำรต่ำงๆ   

นอกจำกนี ้ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ รับเหมำหลกั บริษัทได้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ และคณุสมบติัของ
ผู้ รับเหมำไว้อย่ำงชัดเจน โดยจะจดัให้มีกำรประมลูรำคำกันอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงมีกำรประเมินผู้ รับเหมำตลอด
ระยะเวลำกำรท ำงำน  เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำผลงำน ส ำหรับผู้ รับเหมำหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทจะให้กำร
สนบัสนุนสง่เสริม และร่วมกนัพิจำรณำปัญหำต่ำง ๆที่เกิดขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจดัให้มีกำรประชุมรำยงำนควำม
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คืบหน้ำ ปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำนทุกสปัดำห์ ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงได้เข้ำร่วมรับฟังด้วย ท ำให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ตรงจุด และทนัเวลำ อีกทัง้ ยงัน ำผลกำรประเมินกำรท ำงำนของผู้ รับเหมำแต่ละรำยมำพิจำรณำเพื่อให้
ผู้ รับเหมำแก้ไข ปรับปรุง พฒันำให้บคุลำกรและกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ เป็นคู่ธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมๆ กบั
บริษัท 

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลกักำรและวินยั เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กบัเจ้ำหนี ้โดยบริษัทได้
ยดึหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปนี ้

- ปฏิบติัตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสญัญำหรือที่ได้ตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด 

- หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำเพื่อ
ร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

- ติดต่อกบัเจ้ำหนีท้กุระยะเพื่อให้ทรำบถึงสถำนะ และกระบวนกำรจ่ำยช ำระหนี ้ 

 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด ำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน และเป็นบริษัทชัน้น ำในธุรกิจ 
ภำยใต้กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอย่ำงมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกักำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ดงันี ้

- ประพฤติปฏิบติัภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่เสรีและเป็นธรรม 

- ไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสมหรือ   ขดั
ต่อจริยธรรม และข้อกฎหมำยใด ๆ  เพื่อผลประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

- ไม่กลำ่วหำในทำงร้ำย หรือมุ่งท ำลำยชื่อเสียงแก่คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

- ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืนหรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในสว่นงำนของ
ภำครัฐ โดยเฉพำะในกำรท ำธุรกรรม บริษัทจะหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่อำจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังำนของรัฐด ำเนินกำร
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ต่ จ ะ เ น้ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ ำ ง กั น ใ น ข อ บ เ ข ต  

ที่เหมำะสมและสำมำรถท ำได้ เช่น กำรพบปะพูดคุยในที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส 
เทศกำล หรือตำมประเพณีปฏิบติั เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี ้

- ด ำเนินกำรอย่ำงถกูต้อง เมื่อต้องมีกำรติดต่อกบัเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนของรัฐ 

- ตระหนกัอยู่เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน 
หรือวิธีปฏิบติัที่แตกต่ำงกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด 
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- สนบัสนนุนโยบำยภำครัฐโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และด ำเนินโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะทัง้โครงกำรที่มำจำกภำครัฐและโครงกำรของบริษัทเอง 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่ำเรำเปรียบเสมือนสว่นหนึ่งของสงัคมที่
จะร่วมก้ำวเดินไปสู่กำรพฒันำสงัคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อควำมยัง่ยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

1. มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงสภำพสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั และปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมที่บงัคบัใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด 

2. มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือ ปฏิบัติกัน
ภำยในองค์กร 

3. สง่เสริมให้พนกังำนของบริษัทมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

4. เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

5. ด ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท
ตัง้อยู่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ชมุชน 

6. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ที่  ที่บริษัท เข้ำไปด ำเนินธุรกิจอยู่  
ตำมควรแก่กรณี 

7. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กบัเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

      บริษัทให้ควำมส ำคญักำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทรำบข่ำวสำร 
ข้อมลูส ำคญัของบริษัทได้อย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง ชดัเจน และเท่ำเทียมกนั  
     - คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียว  

กบัธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัท ที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็น
ถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแท้จริงของบริษัทรวมทัง้อนำคตของธุรกิจของบริษัท 

-    คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  ข้อบงัคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด  จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ทำงส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์  แห่งประเทศ
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ไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท ได้อย่ำงทั่วถึง และจะท ำกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศใช้บงัคบั 

บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรที่หลำกหลำย ดงันี ้
1. ผ่ำนทำงระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน

ของบริษัท สำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น กำรจดัตัง้บริษัทย่อย มติคณะกรรมกำรบริษัทที่ส ำคญั เป็นต้น 

2. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เช่น แจ้งกำรถือครองหลกัทรัพย์และ
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร  

3. ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ต่ำง ๆ  

4. ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท  ir@jsp.co.th  

5. เว็บไซต์ของบริษัท www.jsp.co.th  

6. กำรเย่ียมชมบริษัท Company Visit   

7. กำรพบปะนกัวิเครำะห์ (Analyst Meeting) 

8. กำรจดัแถลงข่ำวแก่ส่ือมวลชน 

บริษัทจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือและหน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่ำวสำรเป็นประจ ำ โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีกำร
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ  งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจ ำปี 
โครงสร้ำงบริษัท และผู้บริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ทัง้นีผู้้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอข้อมูล
บริษัทโดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jsp.co.th  หรือ ที่ E-Mail Address :  ir@jsp.co.th   หรือ ผ่ำนทำง
โทรศพัท์ โทร. 0-2897-8888 ต่อ 560 ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท   

- บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรประกอบกำร
ที่แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูทำงบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ซึง่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

mailto:ir@jsp.co.th
http://www.jsp.co.th/
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ในปีที่ ผ่ำนมำ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  
(Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบำยกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  ประจ ำปี 2564  ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัดโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทไม่มีประวัติกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำสและ
ประจ ำปีล่ำช้ำ ไม่มีประวัติกำรสั่งให้แก้ไขงบกำรเงิน โดยหน่วยงำนภำยนอกที่ก ำกับดูแล ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่
รำยงำนทำงกำรเงินไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์  

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน  

ทำงกำรเงิน แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2564 โดยคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน แบบ 56-1 One Report ทัง้นี ้งบกำรเงินดงักล่ำว
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่ำงรอบคอบ และกำรประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทัง้ให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภำพ
ของงบกำรเงิน และประเมินระบบกำรควบคมุภำยในให้มีประสิทธิผลเพื่อให้มีควำมมัน่ใจได้ว่ำมีกำรบนัทึกข้อมูล
ทำงบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ และป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ
อย่ำงมีสำระส ำคญั 

- บริษัทเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท จ ำนวนครั ง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครั ง้ที่ กรรมกำรแต่ละท่ำน  

เข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูในแบบ 56-1 One 

Report ภำยใต้หวัข้อ “โครงสร้ำงกำรจดักำร” 
- คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร โดย

ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกับกิจกำรของบริษัท  หรือบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
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โยงกนั ซึ่งเป็นรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์  ของ
บริษัท และบริษัทย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัท มีผลบงัคบัใช้ วนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2558  เป็นตนัไป  

โดยมีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันซึ่ง
เป็นรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของ
บริษัท และบริษัทย่อยได้ 

2. เพื่อให้บริษัทมีเคร่ืองมือในกำรติดตำมดูแลกำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย และเพื่อให้เป็นไป
ตำมหลกักำรปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจริต (Fiduciary 

Duties) ซึง่ต้องตดัสินใจโดยไม่มีสว่นได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเร่ืองที่ตดัสินใจนัน้ 

1. กำรรำยงำน 

  (1)   รำยงำนครัง้แรก : รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้  
   (ก) รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกำรมีสว่นได้เสีย : รำยงำนภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่ 

         วนัที่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมลู 

   (ข) บริษัทจะมีกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทบทวนแบบรำยงำนดงักล่ำว ปีละ 1 ครัง้ 
2. น ำส่งรำยงำนส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรรวมผู้ที่เก่ียวข้อง ให้แก่กรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำน
เลขำนกุำรบริษัท  

3. เลขำนุกำรบริษัทจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรบริษัทและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทได้รับรำยงำนกำรมี
สว่นได้เสียนัน้ 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีเก็บเอกสำรของบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีกำรทบทวนนโยบำย
กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และให้บงัคบัใช้ต่อไป  
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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ซึง่
เป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยรำยงำนต่อ
เลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมส่งให้แก่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับรำยงำน 

2. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั         ใน
กิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกับกรรมกำร ที่อำจให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

กบับริษัท ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำร
บริษัท (แล้วแต่กรณี) ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ที่
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด 

4. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วม         ในกำร
ประชุมพิจำรณำในวำระนัน้ และให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้  และ
บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

5. จัดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและ
บริษัทย่อยในรำยงำนประจ ำปี 

6. ผู้ บ ริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของบริษัท  และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท    
ซึง่ถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบติัของพนักงำนทั่วทัง้
บริษัท  
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การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ในปี 2564 บริษัทฯได้มีกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ 
ของกรรมกำรและผู้บริหำร ทัง้ทำงตรง ทำงอ้อม ต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ จ ำนวน 1 ครัง้  ในเดือน
กมุภำพนัธ์ 2564 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ รวมผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ วันท่ี 5 มกราคม 2565  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

สัดส่วน 

การถือ
หุ้น 

ณ วันที่  
31 ธ.ค.63  

 ณ วันที่  
31 ธ.ค.64 เพิ่มขึน้ ลดลง  (%) 

1. นำยวชัรินทร์     ดวงดำรำ 

ประธำน 

กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรอิสระ 10,000 10,000 - - 0.0003 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - - 

2. รศ.ดร.เอกจติต์   จึงเจริญ กรรมกำรอิสระ - - - - - 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - - 

3. นำยลิขิต            ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำร 746,648,100 544,648,100 - 202,000,000 12.97 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - - 

4. น.ส. เกษรำ ธัญลกัษณ์ภำคย์ กรรมกำร - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - - 

5. นำง สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมกำรอิสระ - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - - 

6. นำยภมูิพฒัน์       สินำเจริญ กรรมกำร - - - - - 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - - 

7. นำย ปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำร 72,890,600 72,890,600 - - 1.735 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ       
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร รวมผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ณ วันที่  
31 ธ.ค.63 

ณ วันที่  
31 ธ.ค.64 เพิ่มขึน้ ลดลง (%) 

1. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั 

ประธำนเจ้ำหน้ำที ่
กลยทุธ์และพฒันำ

องค์กร - - - - - 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ   60,000 - - 60,000 - 

2. นำยเจริญชยั กิตติสวุรรณ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน - - - - - 

  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ   - - - - - 

 

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้ำหมำย ทิศทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ ถือหุ้น โดย
คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ฝ่ำยภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตำมก ำกับดูแลกำร
ปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำร ให้ส ำเร็จลลุ่วงตำมเป้ำหมำยของบริษัท  ภำยใต้กรอบนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัท  มติท่ีประชมุคณะกรรมกำร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ–บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบแยกออกจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงชดัเจน โดยมีหน้ำที่ 
แบ่งเป็น 2 ด้ำน คือ กำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท          ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมีหน้ำที่ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรเพื่อตรวจสอบถ่วงดลุ โดยมีรำยละเอียด ตำมที่ปรำกฏในข้อก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
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1.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นำงสำววำสนำ 
 หนูเกือ้ เป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคณุวุฒิ คณุสมบติั และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว โดยมีคณุสมบติัและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

• คณุสมบติั 

1. มีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบำทหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับงำนเลขำนุกำร
บริษัท ได้แก่ หน้ำที่ของกรรมกำร หน้ำที่ของบริษัท และมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษำหำควำมรู้และติดตำมข้อมลู ข่ำวสำร เพื่อพฒันำกำรปฏิบติังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภำยใต้หลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึง ปฏิบติังำนด้ำน Complianace Unit  

3. ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อชื่อเสียง และภำพลกัษณ์ของบริษัท   

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้เก็บรักษำควำมลบัของ
บริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

5. มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่ดแูลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทและดแูลให้กรรมกำรบริษัท
ปฏิบติัให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคับต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมี
กำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปนี ้
ก) ทะเบียนกรรมกำร 
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัท 

ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
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2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร และส่งส ำเนำรำยงำน
ดงักล่ำวให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัที่บริษัทได้รับรำยงำน 

3. จดัท ำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลกัฐำนที่เก่ียวข้องกบักำรแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้
ดูแลให้มีกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นบัแต่วนัที่มีกำรจดัท ำเอกสำรหรือข้อมลูดงักล่ำว  

กำรเก็บรักษำเอกสำร และหลักฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใดที่สำมำรถเรียกดไูด้โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อควำม 

1)  กำรให้ข้อมลูประกอบกำรขอมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2)  งบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือรำยงำน
อ่ืนใดที่ ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรือ มำตรำ 199 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3)  ควำมเห็นของบริษัทเม่ือมีผู้ท ำค ำเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจำกผู้ ถือหุ้นเป็นกำรทัว่ไป 

4)  กำรให้ข้อมลูหรือรำยกำรอ่ืนใดเก่ียวกับกิจกำรที่บริษัทจัดท ำขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้น หรือ
ประชำชนทัว่ไป ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 

4. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนดต่อไป 

5. ต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้อง
ปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัท อย่ำงมีนยัส ำคญั 

6. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ
เช่นนัน้จะพงึกระท ำภำยใต้สถำนกำรณ์เดียวกนั โดย 

1) กำรตดัสินใจได้กระท ำไปด้วยควำมเชื่อโดยสจุริต และสมเหตสุมผลว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

2) กำรตดัสินใจได้กระท ำบนพืน้ฐำนข้อมลูที่เชื่อโดยสจุริตเพียงพอ และ 

3) กำรตัด สินใจไ ด้กระท ำ ไปโดยตนไ ม่ มีส่วนไ ด้ เ สีย  ไ ม่ว่ ำ โดยตรงห รือ โดย อ้อม  

ในเร่ืองที่ตดัสินใจนัน้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งและไม่อำจปฏิบติัหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้
เลขำนุกำรบริษัท คนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจ
ปฏิบติัหน้ำที่ได้ 

1.3  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำร
มอบหมำย ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบที่
เพียงพอไปยงักรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษำสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ โดยก ำหนดวัน
ประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยท ำเป็นตำรำงนัดประชุม
ประจ ำปี พร้อมทัง้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รำยละเอียดปรำกฏในหวัข้อ คณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชดุย่อย  

1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้

แก่กรรมกำรผู้ เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร 
เป็นต้น เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือแต่งตัง้
ก ร รมกำ ร ให ม่  ฝ่ ำ ยจัดกำ รจะจัด ใ ห้ มี เ อกสำ รและ ข้อมูลที่ เ ป็ นป ระ โยช น์  ต่ อกำ รปฏิ บั ติ ห น้ ำที่  
ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะน ำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่
กรรมกำรใหม่ 

การอบรมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2564 

ล าดับ กรรมการ/ผู้บริหาร ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2564 
1. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจ

ไพศำล 

กรรมกำรบริษัท/ 
กรรมกำรบริหำร 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
183/2021 

2. นำยเจริญชยั   กิตติสวุรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน/ 
กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

• หลักสูตรแนวโน้ม ทิศทำงกำรท ำ M&A ประเด็น
ส ำคญัที่ต้องพิจำรณำ และกลยทุธ์   กำรท ำ M&A 

• หลักสูตร สรุปสำระส ำคัญ ประเด็นที่ควรทรำบของ 
TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และกำรเปล่ียนแปลงในปี 
2564 

• หลักสูตรข้อควรระวังในกำรย่ืนงบกำรเงินปี 2564 

และกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรน ำส่งงบ
กำรเงินปี 2565  
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1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ (Self-assesment) 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีกำร
ประเมินตนเอง ทัง้แบบรำยคณะ และรำยบคุคล ปีละครัง้ เพื่อเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิผลในกำรปฏิบติัหน้ำที่ให้ดี
ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  จึงได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แบ่ง
ออกเป็นกำรประเมินผลทัง้คณะ และรำยบุคคล ทัง้นีแ้บบประเมินผลของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยมีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เป็นไปตำมตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรของตลำดหลกัทรัพย์ 

บริษัทมีกระบวนกำรในกำรประเมินผลของคณะกรรมกำร โดยเลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นผู้ จัดส่งแบบกำรประเมินตนเองให้แก่กรรมกำร และรวบรวมผลกำรประเมินจำก
กรรมกำรทุกท่ำนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจำรณำผล  

กำรประเมิน และก ำหนดแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึน้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
11/2564 เม่ือวนัที่ 17 ธันวำคม 2564 ได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท รำยคณะ
และรำยบุคคล ประจ ำปี 2564 โดยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุก
ชดุ ในปี 2564 อยู่ในระดบั “ดี”  มีรำยละเอียดดงันี ้

เกณฑ์การคิดคะแนน 

เกณฑ์คะแนน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ระดบัผลคะแนน (%) 0-49 50-69 70-89 90-100 

 

แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ  มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งออกเป็น                    
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุของคณะกรรมกำร 4) หน้ำที่ของกรรมกำร 5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 6) กำรพฒันำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท (ทัง้คณะ) ประจ ำปี 2564 มี
ระดบัผลคะแนนเท่ำกบั 85.18%  ซึง่ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์คะแนน “ระดบัดี” 
 

แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล  มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งออกเป็น                 
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 3) บทบำท หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท (รำยบุคคล) ประจ ำปี 2564 มีระดบั
ผลคะแนนเท่ำกบั 89.93% ซึง่ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์คะแนน “ระดบัดี” 
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แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งออกเป็น                
1) โครงสร้ำงและคณุสมบติัของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีประสิทธิภำพ 2) กำรประชุมคณะกรรมกำร   สรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (รำย
คณะ) ประจ ำปี 2564 มีระดบั ผลคะแนนเท่ำกบั 84.72% ซึง่ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์คะแนน “ระดบัดี” 
แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร มีหลกัเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งออกเป็น 1)โครงสร้ำงและคณุสมบติัของคณะ
กรรมกำรบริหำรมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำรมีประสิทธิภำพ 2) กำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำร ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร (รำยคณะ) ประจ ำปี 2564 มีระดับผลคะแนนเท่ำกับ 
98.53%  ซึง่ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์คะแนน “ระดบัดีเยี่ยม” 
 

แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีหลกัเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งออกเป็น 1)โครงสร้ำงและคณุสมบติัของ
คณะกรรมกำร 2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  3) กำรประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 4) สรุปควำมเห็นผลกำรปฏิบติังำนโดยรวม ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (รำย
คณะ) ประจ ำปี 2564 มีระดบัผลคะแนนเท่ำกบั 95.44%  ซึง่ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์คะแนน “ระดบัดีเยี่ยม” 

1.6  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ด้ำนกำรเงิน และกำร
ปฏิบติังำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุที่
มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ   จัดให้มีกำรก ำหนดล ำดับขัน้ของ
อ ำนำจอนุมติั และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั ก ำหนดระเบียบ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏิบติังำนของทกุหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  2/2564 เม่ือวันที่ 24 
กมุภำพนัธ์ 2565ได้จดัให้มีประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท  ประจ ำปี 2564 เพื่อติดตำม ปรับปรุง แก้ไข
ระบบกำรควบคมุภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

1.7 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท  ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูของบริษัท  
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1.8  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจ าปี 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจัดท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี           
ที่รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบติัสม ่ำเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงั
ในกำรจัดท ำ รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน 
และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

1.9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของบริษัท  และพิจำรณำทบทวนทุกปี โดยปี 
2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 พิจำรณำทบทวน วิสยัทัศน์         
พนัธกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษัท  ให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำยและคณุค่ำของบริษัท ในปัจจบุนั 

1.10  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ- ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ 
          ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี คณะกรรมกำรจะร่วมกนัพิจำรณำแผนงำนและกลยุทธ์ใน
กำรด ำเนินงำน โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ได้อนุมัติแผน
งบประมำณประจ ำปี 2565 รวมถึงมีกำรติดตำมแผนงำนและกลยทุธ์ที่ได้รับอนมุติันัน้ ฝ่ำยจัดกำรจะต้องรำยงำน
ผลกำรปฏิบติัตำมแผนให้คณะผู้บริหำรรับทรำบทุกสปัดำห์ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร
บริษัททกุไตรมำส  
 

1.11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ–การประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กร 

คณะกรรมกำรบริษัท จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุก
ปี โดยพิจำรณำจำกควำมส ำเ ร็จตำมเป้ำหมำย  ควำมเป็นผู้ น ำ  กำรก ำหนดกลยุทธ์  กำรปฏิบัติตำม 

กลยุทธ์  กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก                

กำรบริหำรและควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกร กำรสืบทอดต ำแหน่ง ควำมรู้ด้ำนผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร คณุลกัษณะ
สว่นตวั และกำรพฒันำตนเอง โดยผลกำรประเมินในปี 2564 อยู่ในระดบั 96.29% หรือ “ระดบัดีเยี่ยม” 
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

- บริษัทได้มีกำรเผยแพร่ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี , คู่มือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  และ  

คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯ  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) เพื่อให้
บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ และได้มีกำรส่ือสำรผ่ำนระบบ Intranet ภำยในบริษัท เพื่อให้กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท รับทรำบและน ำไปปฏิบติัได้อย่ำงถูกต้อง  

- จดัท ำเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือในกำรปฏิบติังำน แจกให้พนกังำนที่เข้ำใหม่ทุกคน โดยก ำหนดให้ กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน ต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจในจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯ พร้อมลง
นำมเป็นพนัธสญัญำ  

- จรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนถือเป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งพนักงำนทุกคนต้องด ำรงตน
และถือปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด พนกังำนที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมจะถกูพิจำรณำโทษทำงวินยั 

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมถึงพนกังำนในบริษัทย่อย มีหน้ำที่ต้องปฏิบติัตำม และสง่เสริม
ให้ผู้ อ่ืนปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

การกระท าต่อไปนีเ้ป็นการท าผิดจรรยาบรรณ 

1. ไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

2. แนะน ำ สง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ ในกรณีที่ตนทรำบหรือควร
ทรำบ เนื่องจำกเก่ียวข้องกบังำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน 

4. ไม่ให้ควำมร่วมมือ หรือขัดขวำงกำรสืบสวน สอบสวนหำข้อเท็จจริงที่อ้ำงว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่
ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

5. กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ อ่ืน เนื่องจำกไม่มีกำรรำยงำน หรือไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

กำรกระท ำที่ เ ข้ำข่ำยผิดจรรยำบรรณดังกล่ำว ให้ปฏิบัติตำมกระบวนกำรพิจำรณำและลงโทษ             
ตำมระเบียบของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล นอกจำกนี ้กำรกระท ำผิดดังกล่ำวหำกมีควำมผิดตำมกฎหมำย ให้ได้รับโทษ
ตำมกฎหมำยด้วย 

             นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีดี่, คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีดี่  และ  คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  
 

 

 

 

http://www.jsp.co.th/
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการใน
รอบปีที่ผ่านมา 

1.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การก ากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

  จำกผลกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ประจ ำปี 
2564 บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ”  (91 คะแนน) และบริษัทได้รับกำรประเมินผลจำกกำรส ำรวจในโครงกำร
ดงักลำ่วในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดำว) เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกนั (2560 – 2564)  

ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Policy ) โดยอ้ำงอิง
จำกหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ( ‘CG Code”) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรได้พิจำรณำพบว่ำบริษัทได้น ำหลกัปฏิบติั
สว่นใหญ่มำปรับใช้แล้วและน ำเสนอคณะกรรมกำรรับทรำบในหลกักำร ในกำรประชมุ 

คณะกรรมกำร ครัง้ที่ 10/2564 เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับหลกัปฏิบติัที่ยงัไม่เหมำะสม 
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำและได้มีกำรออกมำตรำกำรทดแทนที่
เหมำะสมและได้บนัทกึไว้เป็นสว่นหนึ่งของมติคณะกรรมกำร เพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทกุปี         
 

1.3.2 การปฏิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
   บริษัทยงัไม่สำมำรถปฏิบติัได้หรือยงัมิได้น ำไปปรับใช้ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2560 ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

กำรจัดตัง้คณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 7 ท่ำน  มีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งได้ด ำรง
ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยด้วย  ส ำหรับคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี นัน้ คณะกรรมกำรเห็นว่ำเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่ต้องก ำกับ
ดแูลในเร่ืองดงักล่ำว จึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ก ำกับดูแล
ฝ่ำยจดักำรให้น ำไปปฏิบติั และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ โดย
ไม่จดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมกำร 6 คณะ ได้แก่  

(1) คณะกรรมกำรบริษัท 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(5) คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรที่ดี 

(6) คณะกรรมกำรบริหำร 
 

กลุม่งำนในกำรบริหำรองค์กร ได้แก่  
(1) กลุม่งำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
(2) กลุม่งำนกำรตลำดและกำรขำย  
(3) กลุม่งำนก่อสร้ำง  
(4) กลุม่งำนสนบัสนนุกลำง  
(5) กลุม่งำนกำรเงิน   
(6) กลุม่งำนกลยทุธ์และพฒันำองค์กร 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่มีคุณสมบติัหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนประสบกำรณ์ 
อำยุ เพศ ระดบักำรศึกษำ ทกัษะวิชำชีพ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ มีคณุธรรม
และจริยธรรมที่ได้รับควำมเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณะกรรมกำรบริษัท ปัจจุบัน มีทัง้สิน้ 7 คน  
ประกอบด้วย 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร    2 คน   =   28.57% 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร   2  คน =   28.57 % 

กรรมกำรอิสระ    3  คน  =   42.85 % 

โดยมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และกรรมกำรอิสระเป็น
บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมกำรทัง้หมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่ง เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำน
กรรมกำรบริษัท ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่
เหมำะสม ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ใน
ฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิด
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจนก ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมกำร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพึง
ปฏิบติัที่ดี เพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสูงสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น (โดยก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท) 
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กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบติัหน้ำที่และใช้ดลุยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตดัสินใจ
ในเร่ืองต่ำง ๆ โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคดัค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่
มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้เสีย โดยไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชดุย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งบุคคลที่
ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจะต้องมีคุณสมบติัครบถ้วน  นอกจำกนีย้งัพิจำรณำถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้วย โดยมีองค์ประกอบ คณุสมบติั ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ 
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

             ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ 

รศ.ดร.เอกจติต์  จึงเจริญ นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล 

ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ นำยภมูิพฒัน์  สินำเจริญ 

ดร.เกษรำ  ธัญลกัษณ์ภำคย์ 

นำยปรำชญ์ปก  ลือสกลุกิจไพศำล
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

หมำยเหต ุ:
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรอิสระ 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/กรรมกำรตรวจสอบ/ 

3. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ประธำน
กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

4. ดร.เกษรำ  ธัญลกัษณ์ภำคย์ กรรมกำร 
5. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/

กรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยภมูิพฒัน์ สินำเจริญ กรรมกำร 
7. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 

หมายเหตุ : 
1. นายปราชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศาล ได้รับการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน ศ. ดร.พรชยั ชนุหจินดา โดยมีผล

ตัง้แต่วนัที ่2 มีนาคม 2564  
2. นายวชัรินทร์ ดวงดารา(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้รับการ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแทน ศ. ดร.พรชยั ชนุหจินดา โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่2 มีนาคม 2564 

3. ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาววรษา สวาทยานนท์ โดยมีผลตัง้แต่
วนัที ่15ธนัวาคม 2564 

4.ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายโชคชยั อิทธิวิบูลย์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 

ธนัวาคม 2564  

โดยมีนางสาววาสนา  หนูเก้ือ  ปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

   กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นำยลิขิต ลือสกุลกิจไพศำล หรือ                  
นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล ลงลำยมือชื่อร่วมกบันำยภมิูพฒัน์  สินำเจริญและประทบัตรำส ำคญัของ
บริษัท 

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรแต่งตัง้ของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้เลขำนุกำร

บริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบ
ข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องและเพื่อท ำหน้ำที่เก่ียวกบั กำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้
ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี 
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร  

บริษัทก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำร แยกออกจำกคณะกรรมกำรอย่ำงชดัเจน 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
           นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) 

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2560  เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 มีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไว้ดงันี ้

1. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์นโยบำย ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3. ก ำกบัดแูล กำรจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวลั ปรับ
ขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงำนทัง้หมดของบริษัท  ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท 

4.  มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุติัรำยกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมคู่มือปฏิบติักำร เร่ืองอ ำนำจด ำเนินกำร 
5. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ

ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองค์กร 
6. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

7. อนมุติักำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 

8. ปฏิบติัหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครัง้ครำวไป 

 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ใน
ฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิด
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท  

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

1. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน  

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัร  
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2. เป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

3. ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่ง เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำน  

กรรมกำรบริษัท ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

4. กำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทและข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นีจ้ะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน  

5. กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทให้ด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือผู้ ถือหุ้น 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม             
ในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอทุิศควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบติัหน้ำที่ให้แก่
บริษัทได้ 

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไ ว้วำงใจ 

ให้บริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  

3.  กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้ นส่วนในห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำง
หุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์
ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้                

4. กรรมกำรบริษัทไม่ควรเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่ำ 5 บริษัท ทัง้นี  ้กำรเป็น
กรรมกำรในบริษัทดังกล่ำวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรในบริษัทและต้อง
เป็นไปในแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้            
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 วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 เป็น

อตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเลือกตัง้ใหม่อีกได้ 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำ
ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

2. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง เพรำะสำเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระและ          

ยงัคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนต ำแหน่ง
ที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทดงักล่ำว จะ
อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ตนแทน     

3.  กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ         
ก. ครบก ำหนดตำมวำระ 

ข. ลำออก 

ค. ถึงแก่กรรม 

ง. ขำดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท  
จ. ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำร

กิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้ น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  

ฉ.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

ช. ศำลมีค ำสัง่ให้ออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4. กรรมกำรบริษัทที่ลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งให้ยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัท กำร

ลำออกมีผลนับแต่วันที่หนงัสือลำออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัทรำบด้วยก็ได้ 

5. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  นบัจำกวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก   
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อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน 

1. ก าหนดทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

1. ก ำหนดวิสยัทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของ
บริษัท ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร ให้เป็นไปตำม
นโยบำยบริษัท 

2. ส่งเสริมให้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมอย่ำงจริงจงั 

3. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร และก ำกบัดแูลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผล โดยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบติั
ตำมนโยบำยและให้มีกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

4. กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ             
มีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ และปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและเปิดเผย
ข้อมลูของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

 

5. จัดให้มีแนวทำงด ำเนินกำรที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์แจ้งเบำะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 
Website หรือรำยงำนตรงต่อบริษัท โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำร
อิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เพื่อสัง่กำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมลูตำมกระบวนกำรที่
บริษัทก ำหนดและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

6. พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุกำรบริหำร
จดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ ฯ  รวมถึงประกำศและข้อก ำหนด
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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7. จดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลำบญัชีของบริษัท 

8. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท          
ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนมุติั 

9. จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเปิดเผยไว้ 
ในแบบ 56-1 One Report ประจ ำปี  

10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
คณะกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 

11. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น         
มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ได้มำตรฐำน 

12. ปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

13. สง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
ได้แก่ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรชดุย่อยอ่ืน ๆ ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท เพื่อให้มี
กำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำร
ภำยในบริษัทหรือใช้บริกำรของสถำบนัภำยนอก 

14. พิจำรณำแผนพฒันำและทดแทนต ำแหน่งงำนของผู้บริหำรระดบัสงู  และพนกังำนในต ำแหน่งที่
มีควำมส ำคญัในโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร (Succession Plan) เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องใน
ระยะยำว 

15. อนมุติักฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย 

16. พิจำรณำและอนุมติักิจกำรอ่ืนๆ ที่ส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

17. ปรึกษำผู้ เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้ เชี่ยวชำญจำก
ภำยนอกในกรณีจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

18. แต่งตัง้หรือถอดถอนเลขำนกุำรบริษัท 
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19. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรชุดย่อย หรือ
บุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของ
คณะกรรมกำร หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
 

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล 

1) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ 
พิจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำนและงบประมำณดงักลำ่วอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2) จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ 
ได้รับอนมุติัจำกผู้ มีอ ำนำจ มีกำรสอบทำนและจดัท ำบญัชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำง ๆ ที่
สำมำรถป้องกนักำรน ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทำงมิชอบ 

3) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
รวมทัง้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไข 

4) มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทที่เก่ียวข้องมำชีแ้จง ให้ควำมเห็น  

ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเก่ียวข้องจ ำเป็น 

อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจตำมคู่มือปฏิบติังำน เร่ือง อ ำนำจด ำเนินกำร เช่น กำรลงทุน         

ในอสงัหำริมทรัพย์ กำรพฒันำโครงกำร กำรอนุมติังบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร กำรขอกู้ยืมเงิน วงเงินสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน เป็นต้น ซึ่งมีกำรก ำหนดวงเงิน
กำรอนมุติัไว้อย่ำงชดัเจน  

2. เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุติัจำกที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ดงักลำ่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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• เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เ สียและอยู่ ในข่ำยที่กฎหมำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับ
อนมุติัจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. กำรอ่ืนใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การประชุม 

บริษัทก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
(1) คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดกำรประชมุลว่งหน้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ต่อปี และ

มีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั และ
กำรประชมุทกุครัง้ จะต้องมีกรรมกำรมำประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ 

(2) มีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ โดยมีประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ร่วมกนัพิจำรณำเลือกเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรและจะต้องมีกำรก ำหนดวำระให้ชัดเจน 
ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
เป็นเวลำเพียงพอส ำหรับกำรศึกษำ และพิจำรณำเร่ืองเพื่อกำรให้ควำมเห็น และกำรออกเสียง
ลงคะแนน 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทนัเวลำก่อนกำรประชุม     
ทุกครัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริษัท           
มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ระเบียบต่ำง ๆ 

(4) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำร 
ข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำย และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นส ำคัญ           
เปิดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นที่ได้จำกที่
ประชมุ 
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(5) คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกนัเอง
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัท จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 11 ครัง้ 
และมีกำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร (ไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุ)เพิ่มอีก 1 ครัง้ โดย
เป็นกำรประชุมก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2564  เม่ือวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564 

กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ประชุมร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเพื่อปรึกษำหำรือและทบทวนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง นโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยใน กำร
เปิดเผยสำรสนเทศ กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ฯลฯ 

(6) คณะกรรมกำรสนบัสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรเพื่อให้รำยละเอียดต่ำงๆ เพิ่มเติมในฐำนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง และเพื่อมี
โอกำสท ำควำมรู้จกัผู้บริหำรระดบัสงูส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน 

(7) ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจำรณำจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชมุในวำระดงักลำ่วๆ 

(8) กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บ 
รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้อง
สำมำรถตรวจสอบได้ 

(9) สถำนที่ที่จะจัดกำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนใหญ่
ของบริษัท หรือส ำนกังำนสำขำ หรือสถำนที่อ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนด 

(10) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้     
ต่อปี โดยเรียกประชมุเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

(11) เลขำนุกำรบริษัท จัดท ำตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยล่วงหน้ำ 1 ปี และส่งให้กรรมกำรทุกท่ำน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้สุดท้ำย              

ของแต่ละปีเพื่อให้กรรมกำรมีเวลำพิจำรณำ และจัดตำรำงเวลำส ำหรับกำรประชุมได้โดยพร้อม
เพรียงกนั 
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สถำนที่ที่จะจัดกำรประชุม ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือ
ส ำนกังำนสำขำ หรือสถำนที่อ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนด 

จ านวนครัง้การประชุม   
คณะกรรมกำรบริษัทต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี โดย
เรียกประชมุเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

การลงคะแนนเสียง    
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 
กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่ มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่
พิจำรณำไม่มีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง เป็นเสียงชีข้ำด ยกเว้น กำรลงคะแนน
เสียงที่มีกฎหมำยได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 องค์ประชุม 

ผู้ เข้ำร่วมประชุม  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่ง ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่
ในที่ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรบริษัทซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

       7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดท่ีได้รับการแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน  กรรมกำรแต่ละท่ำนต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระ และมีคณุสมบติัตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยก ำหนดสำมำรถใช้ดลุพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระและสำมำรถอ่ำน และเข้ำใจ
พืน้ฐำนของงบกำรเงินซึ่งจ ำเป็นต้องมีในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย     
1 ท่ำน ต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงกำรบญัชีหรือกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เก่ียวข้องตำมข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถติดต่อส่ือสำรโดยตรงกับผู้ สอบบัญชี
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ภำยนอก ผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยจดักำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผู้ตรวจ
สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย                
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเส่ียง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก
จ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตสุมผลและ   เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี ้

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

• ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด                

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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• จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน 

• ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎ
บตัร (Charter)  

• รำยกำรอ่ืนใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต 
หรือ มีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง 
อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. ดแูลให้บริษัท มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนต่ำงๆ เก่ียวกบักำรรำยงำนในงบกำรเงินที่
ไม่เหมำะสมหรือประเด็นอ่ืน โดยท ำให้ผู้แจ้งเบำะแสมั่นใจว่ำมีกระบวนกำรสอบทำนที่เป็นอิสระและ 

มีกำรด ำเนินกำรติดตำมที่เหมำะสม 

10. ในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอก หรือผู้ เชี่ยวชำญ       

ทำงวิชำชีพเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบของบริษัท 

        

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
เอกสารแนบ 5  ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 

 

คณะกรรมการบริหาร  
องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทคนหนึ่ง 
 ที่เป็นคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
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2. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัทจ ำนวนหนึ่ง และอำจจะประกอบด้วยผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือบุคคลภำยนอกอีก
จ ำนวนหนึ่งก็ได้ 

3. คณะกรรมกำรบริหำรต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมี 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ถึงคณุสมบติั หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

4. กรรมกำรบริหำรควรเป็นผู้ ที่สำมำรถอุทิศเวลำ และควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำร
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริหำร 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นบัจำกวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเม่ือ

ครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำรบริษัทยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรชุดเก่ำปฏิบัติหน้ำที่ ต่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบริษัทจะได้แต่งตั ง้
คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่แทนคณะกรรมกำรบริหำรชุดเดิมที่หมดวำระลง ในกำรแต่งตัง้
ต้องกระท ำภำยใน 2 เ ดือน นับแต่วันครบวำระของคณะกรรมกำรบริหำรชุดเ ดิม  
กรรมกำรบริหำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่อีกได้ 

2. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลง  เพรำะสำเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
แล้วยงัคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรแทน
ต ำแหน่งที่ ว่ำงลง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไปบุคคลซึ่ง เ ข้ำเป็น
กรรมกำรบริหำรดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรที่ตน
แทน 

3. กรรมกำรบริหำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1) ครบก ำหนดตำมวำระ 

2) ลำออก 

3) ถึงแก่กรรม 

4) มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำร
จัดกำร กิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้ น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด 

5) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
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4. กรรมกำรบริหำรที่ลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 เดือน      
พร้อมเหตผุล 

อ านาจการด าเนินการ 

1. พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดท ำธุรกรรมกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน   
เพื่อเปิดบญัชี กำรกู้ยืม จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั หรือกำรอ่ืนใด รวมถึงกำรซือ้ขำย จดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทภำยใต้อ ำนำจวงเงินตำมท่ีได้ก ำหนดไว้     

ในคู่มือกำรปฏิบติังำนเร่ืองอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัท 

ทัง้นี ้กำรกระท ำดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทนุ หรือกฎหมำยอ่ืนใดในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

2. มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรรท่ำนใดท่ำนหนึ่ง หรือหลำยท่ำนก ำกับงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือหลำยด้ำนตลอดจนก ำกบัค่ำตอบแทน 

3. มอบอ ำนำจและหน้ำที่ช่วงให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือพนักงำน ผู้บริหำรระดับสูง       

ของบริษัทตำมที่เห็นสมควร และเม่ือด ำเนินกำรไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ 

4. มีอ ำนำจเชิญผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เก่ียวข้องมำชีแ้จง ให้ควำมเห็นร่วมประชุม 
หรือสง่เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเก่ียวข้องจ ำเป็น 

5. ปรึกษำผู้ เชี่ยวชำญ หรือ ที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้ เชี่ยวชำญ
ภำยนอก ในกรณีจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

6. ออกระเบียบปฏิบติังำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จดัท ำและน ำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และแผนงำนประจ ำปีของบริษัท เพื่อ
ขออนมุติัต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติ  

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3. รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม ทิศทำง  เป้ำหมำย  นโยบำยทำง
ธุรกิจของบริษัท 
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4. รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย   วตัถุประสงค์   ข้อบงัคับของ
บริษัทมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เก่ียวข้อง 

5. วำงโครงสร้ำงองค์กร และก ำหนดต ำแหน่งหน้ำที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทัง้ 
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อด ำเนินกำรไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

6. ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนมุติั 

7. ปฏิบติัหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมติัไว้ ซึ่งเป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของ        
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยอ่ืนใดในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

      ทัง้นี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  เอกสารแนบ 5  
ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
องค์ประกอบ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยสมำชิกคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่จ ำเป็นต้องด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท 

ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเลือกตัง้สมำชิก 1 คน ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อช่วยเหลือใน
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กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำร
ประชมุ น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ทบทวนถึงลกัษณะควำมเส่ียงที่บริษัทประสบอยู่หรือคำดว่ำจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อบริษัท 
(Identification of Risk) รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็นในกำรบริหำรควำมเส่ียงทัง้จำก
ภำยนอกและภำยในองค์กรให้ครอบคลมุอย่ำงน้อย 5 ประกำร ดงันี ้

1) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  
2) ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินกำร (Operational Risk)  
3) ควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์กำรด ำเนินกำร (Strategic Risk)  
4) ควำมเส่ียงจำกกฎหมำย บุคคลำกรและข้อผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆขององค์กร 

(Compliance Risk)  

5) ควำมเส่ียงด้ำนกำรพฒันำโครงกำรและจดักำรที่ดิน (Project Development & Land 

Management Risk) 

2. ก ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้ำงและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษัท 

3. ก ำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตำมควำมเส่ียงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนตำม
สถำนกำรณ์ควำมเส่ียงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ 

4. ก ำกบัดแูลตลอดจนทบทวนนโยบำย กลยทุธ์ และวิธีปฏิบติั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกลยุทธ์กำรบริหำรควำม
เส่ียงได้น ำไปปฏิบติัอย่ำงเหมำะสม 

5. เสนอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง เพื่อประเมินและติดตำมควำม
เส่ียงทัว่องค์กรด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

      ทัง้นี ้ หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งปรากฏตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง เอกสารแนบ 5  ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
องค์ประกอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และ
ประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบติัหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
 การสรรหา 

(1) ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดย
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ก ำหนดคณุสมบติัของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติั
ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(2) พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่
ครบวำระ และ/หรือ มีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 

(3) พิจำรณำสรรหำ และคดัเลือกผู้บริหำรของบริษัทโดยเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(4) ปฏิบติักำรอ่ืนใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำร
ชุดย่อย และผู้บริหำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำร
บริษัท เป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผู้บริหำรของ
บริษัทให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบ
กับบริษัท   ในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร และ
ผู้บริหำรของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จง ตอบค ำถำมเร่ืองค่ำตอบแทน  

ของกรรมกำร กรรมกำรชดุย่อย และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำร  
ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) 

และรำยงำนประจ ำปี ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดที่ เ ก่ียวข้องกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย 

โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้อง  

ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้บรรลตุำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฎตามกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5  ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 

 

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำรบริหำร 
3. นำยปิยพล บญุมี กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั กรรมกำรบริหำร 
5. นำยเจริญชยั กิตติสวุรรณ กรรมกำรบริหำร 

หมายเหตุ :  
1.นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ  ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนั 1 มกราคม 2564 

2.นายสญัญา  กาญจนวิทย์ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนั 1 มีนาคม 2564 

3.นางศรินทิพย์  ชนะภยั     ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนัที ่1 มิถนุายน 2564 

      4.นายประสาน เจียรไกร     ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนัที ่1 ธนัวาคม 2564  

                โดยมีนางสาววาสนา  หนูเก้ือ  ปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์                         จึงเจริญ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหต ุ:  
 1.ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนายโชคชยั อิทธิวิบูลย์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 
ธนัวาคม 2564    
                โดยมี นายบญุทอง บูรณกิตติโสภณ  ปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน  3  ท่ำน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.เอกจิตต์                         จึงเจริญ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยลิขิต                         ลือสกลุกิจไพศำล กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

    หมายเหตุ :  โดยมีนางสาววาสนา  หนูเกื้อ  ปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน  3 ท่ำน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยเจริญชยั         กิตติสวุรรณ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หมายเหต ุ:  
1.ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง แทนนายโชคชยั อิทธิวิบูลย์  

               โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2564 

2.นายประสาน เจียรไกร ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง  เม่ือวนัที่ 1 ธ.ค.64 

     โดยมีนางสาววาสนา  หนูเก้ือ  ปฏิบติัหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
2. นำยเจริญชยั กิตติสวุรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
3. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลยทุธ์และพฒันำองค์กร 

หมายเหต ุ: 
1.นำยสญัญำ  กำญจนวิทย์ ได้ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่สนบัสนนุกลำง เม่ือวนั 1 มีนำคม 2564 

2.นำงศรินทิพย์  ชนะภยั     ได้ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  เม่ือวนัที่ 1 มิถนุำยน 2564 

       3.นำยประสำน เจียรไกร     ได้ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัที่ 1 ธันวำคม 2564  

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  

บริษัทก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เหมำะสมแก่กรรมกำรบริษัท 
และมีกำรเสนอขออนุมัติ จำกผู้ ถือหุ้ นทุกปี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้
ด ำเนินกำรส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมรับผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น ำในตลำด หลกัทรัพย์ฯ 
และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน มีขนำดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ำรวจ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย( IOD) รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
ในภำพรวม และ กำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
7.4.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร  

             ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี  2564 เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2564  ได้มีมติอนุมัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำ
บ ำเหน็จ วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บำท/ปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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7.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
   (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

                ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร จะเป็นไปตำม
หลกักำรและนโยบำยที่บริษัทก ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบติังำน
ของแต่ละคนทัง้นีร้ะดับของค่ำตอบแทนผู้บริหำรอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพตำมที่

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ 
• คณะกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำร  70,000 

กรรมกำรบริษัท  30,000 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 30,000 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   20,000 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   10,000 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 20,000 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง    10,000 

หมายเหตุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ/หรือ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เป็นพนกังำนของ 
บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับคำ่เบีย้ประชมุจำกกำรปฏิบตัิหน้ำทีใ่นฐำนะประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
และ/หรือ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ 
• คณะกรรมการบริหาร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 30,000 

กรรมกำรบริหำร 20,000 

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารทีเ่ป็นพนกังานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิ
ไดร้ับค่าเบ้ียประชมุจากการปฏิบติัหนา้ทีใ่นฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร 
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บริษัทต้องกำร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เงินเดือนและโบนสั 35,193,987 22,238,011 14,288,760 

2. เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และเงิน
สมทบกองทุนประกนัสงัคม 

518,121 359,680 

 

328,164 

รวมทัง้หมด 35,712,108 22,642,691 14,616,924 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯมีระเบียบก ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่ผู้บริหำรระดบัสงูในลกัษณะอื่น เช่น รถยนต์
เพื่อใช้งำน ค่ำน ำมนัเชือ้เพลิง ค่ำใช้จ่ำยบ ำรุงรักษำ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และสวสัดิกำรอ่ืนๆ ในสถำนะ
พนกังำนบริษัท 

 

 ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
      บริษัทก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติั 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนในกลุม่อตุสำหกรรมเดียวกนั
และในตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนและขนำดของธุรกิจ เพื่อท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำร
พฒันำบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนรวมทัง้สิน้ 218 คน โดยแบ่งตำมฝ่ำยงำน
หลกัได้ ดงันี ้

ล าดับ ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
1 บริหำร 3 

2 ฝ่ำยกฎหมำย 5 

3 ตรวจสอบ 5 

4 ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฯ 7 

5 กลยทุธ์ธุรกิจ 5 

6 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 

7 จดัซือ้จดัจ้ำง 8 
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การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
    ในช่วงเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำพนักงำนของบริษัท มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ /ลดลง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่
บริษัท      มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  บริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้    278  คน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  บริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้    208  คน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  บริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้    218  คน          

 

 

 

 

 

 

 

8 ควบคมุคณุภำพ 5 

9 พฒันำผลิตภณัฑ์ 11 

10 สำยงำนพฒันำองคก์ร 22 

11 ศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 2 

12 กำรตลำดและกำรขำย 38 

13 สำยงำนก่อสร้ำง 43 

14 สนบัสนนุกลำง 2 

15 ประสำนงำนรำชกำร 3 

16 บริหำรนิติบคุคล 9 

17 บริหำรต้นทนุก่อสร้ำง 3 

18 บริกำรหลงักำรขำย 12 

19 บญัชี 13 

20 กำรเงิน 10 

21 บริกำรสินเชื่อรำยย่อย 2 

22 โอนกรรมสิทธ์ิ 4 

  รวมพนักงานทัง้สิน้ 218 



แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 65 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่บุคลำกรของบริษัท       
ในรูปแบบของ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมดงันี 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เงินเดือนและโบนสั 109,445,759 144,099,973 119,885,306 

2. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

4,085,791 3,217,245 2,577,616 

รวมทัง้หมด 113,531,550 147,317,218 122,462,922 

 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้เข้ำร่วมกับกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ทิสโก้มำสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตำม
พระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ภำยใต้กำรบริหำรจดักำร
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุทิสโก้ จ ำกดั เมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

7.6.1 รายชื่อผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี/
เลขานุการบริษัท/หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

- ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
  บริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำววีณำ อิรวดีกลุ ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีทัว่ไป (ผู้ควบคมุดแูล

กำรท ำบญัชี) ของบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งถือเป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ด้ำนกำรจัดท ำบัญชี และส่วนงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำง ดี จึงถือว่ำเป็นผู้ที่มีควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบติัหน้ำที่ดงักลำ่ว 

 

- เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำววำสนำ หนูเกือ้ ให้ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท  
มีผลตัง้แต่วันที่  18 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีบทบำทและหน้ำที่หลักตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดแูลงำนก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรในด้ำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบติั รวมไปถึงรับผิดชอบ จดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
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คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนจดัเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้แต่งตัง้ นำยบญุทอง บรูณกิตติโสภณ ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บริหำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
(หัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) ของบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งถือเป็นผู้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี จึงถือว่ำเป็นผู้ที่
มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติัหน้ำที่ดงักลำ่ว  

 

- หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

โดยมีเลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดแูลและก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษัท 

 ทัง้นี ้ข้อมูลเกี่ยวกบัผูที้ไ่ดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี/เลขานกุารบริษัท/หวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน ปรากฎตามเอกสารแนบ 1และ 3 ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 

 

7.6.2   นักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมลูที่

ถกูต้องครบถ้วน ชดัเจน และโปร่งใส บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะขึน้เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อส่ือสำรและให้ข้อมลู
กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ email: ir@jsp.co.th ติดต่อที ่
นำงสำวสคุนธำ เกษมสขุ หมำยเลขโทรศพัท์ 02-897-8800 ต่อ 560 

7.6.3   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
     ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564  เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2564 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยมีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 

1.นำงสำวเนำวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ 7789 

2.นำงสำววิภำวรรณ ปัทวนัวิเวก     4795 

นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริญ 8420 

mailto:ir@jsp.co.th
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ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีตำมรำยชื่อข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /  
ผู้บริหำร / ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว แต่อย่ำงใด และเสนอให้ก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำสอบบญัชี ดงันี ้ 

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 1,740,000.00 1,790,000.00 

ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน(รวม 3 ไตรมำส) 300,000.00 300,000.00 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) -ไม่มี- -ไม่มี- 
รวม 2,040,000.00 2,090,000.00 

 

7.6.4 บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย (กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ) 
 ไม่ม ี

 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีกำรวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปี มำกกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี เพื่อ
พิจำรณำวำระหลักที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม หำกมีวำระส ำคัญ ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทก็จะเรียกประชุมส ำหรับวำระส ำคัญนัน้ ซึ่งจะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม
ทัง้สิน้จ ำนวน 11 ครัง้ 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

   กำรสรรหำกรรมกำรให้ด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ2 รำย จำกจ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 3 รำย  โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือผู้ ถือหุ้น ในกำรสรรหำกรรมกำรนัน้จะให้ควำมส ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ จำก
หลำกหลำยวิชำชีพ มีทกัษะประสบกำรณ์  และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่มีประโยชน์ต่อบริษัท มีประวัติ
กำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล รวมทัง้มีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร สำมำรถอทุิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท นอกจำกนี ้
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ยังจะค ำนึงถึงคุณสมบติัที่เหมำะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกล
ยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยต้องมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

นอกจำกนีไ้ด้พิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์คุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ /หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง  จำกนัน้จึงน ำรำยชื่อเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้    

ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้เสนอชื่อบุคคลที่เพื่อรับกำรเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรบริษัท เท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรที่ครบวำระ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ขอควำมเห็นชอบ จำกนัน้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้ตำมหลกัเกณฑ์ต่อไป 

 

1.   ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2.   ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัท วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน อำจใช้กำรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับ
กำรเสนอชื่อเป็นรำยบุคคล หรือหลำยคนในครำวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
แต่ในกำรออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตำมคะแนนเสียงที่มีอยู่
ทัง้หมดตำมข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้  

3.   บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับ  

ถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

              นอกจำกนี ้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3  ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็นจ ำนวนได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก สว่นในปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจถูก
เลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้กรรมกำรเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติมหำชน พ.ศ. 2535 
และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้



แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 69 

 

เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทนและต้องได้รับมติของคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทได้ก ำหนดนิยำมของ “กรรมกำรอิสระ” ให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และแนวปฏิบติัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน และรักษำสมดุลของกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
3/2559 อนุมัติให้แก้ไข “ นิยำมกรรมกำรอิสระ” ของบริษัท ให้เข้มข้นกว่ำประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ 

บริษัทจึงก ำหนดให้ค ำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมถึง กรรมกำรที่ไม่ท ำหน้ำที่จดักำรของ
บริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคุม
และเป็นผู้ซึง่ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกนัพิจำรณำเบือ้งต้นถึงคณุสมบติัของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง  

เป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติ
มหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
พิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนๆ 
ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท ต่อไป ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท แต่
ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ



แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 70 

 

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

3. ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ   ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มี 

อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย  

5. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี  หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่
กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำร
ให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ   ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนี ้
ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้  
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มี
อ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

8. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท  

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขันที่มี
นยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่                            
มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะร่วมกันพิจำรณำกำรว่ำจ้ำง หรือ แต่งตัง้
บคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำร และรองกรรมกำรผู้จดักำร โดย
จะร่วมกันพิจำรณำถึงคุณสมบติั เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ควำมเอือ้
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  วิสยัทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนประวัติกำรท ำงำนที่
โปร่งใส เป็นต้น นอกจำกนีบุ้คคลดังกล่ำวต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติ
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มหำชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนมุติั 

อนึ่ง กำรว่ำจ้ำงและบรรจุในต ำแหน่ง กำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กำรโยกย้ำยรวมทัง้กำรโอน
และรับโอนข้ำมบริษัท และกำรให้พ้นจำกกำรเป็นพนักงำน (นอกจำกกำรปลดออกหรือไล่ออก) ส ำหรับ
พนกังำนล ำดบัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบติังำนเร่ืองอ ำนำจด ำเนินกำร 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2564 (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้จ ำนวน 
11 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ 11/11 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 11/11 

3. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล 11/11 

4. ดร.เกษรำ  ธัญลกัษณ์ภำคย์ - 

5. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ - 

6. นำยภมิูพฒัน์ สินำเจริญ 11/11 

7. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล 11/11 

   

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
บริษัทมีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ในปี 2564 (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้จ ำนวน 

10 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล 10/10 

2. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล 10/10 

3. นำยปิยพล บญุมี 10/10 

4. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั 10/10 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 5 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. นำยวชัรินทร์      ดวงดำรำ 5/5 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์     จึงเจริญ 5/5 

3. ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ - 

  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้จ ำนวน 4 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. รศ.ดร.เอกจิตต์     จึงเจริญ 4/4 

2. นำยลิขิต              ลือสกลุกิจไพศำล 4/4 

3. นำยวชัรินทร์        ดวงดำรำ 4/4 

   

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) รวม

ทัง้สิน้จ ำนวน 3 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ - 

2. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั 3/3 

3. นำยเจริญชยั         กิตติสวุรรณ 3/3 
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การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

บริษัท มีกำรก ำหนดให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2564 ในรูปแบบผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. ศ.ดร.พรชยั         ชนุหจินดำ 1/1 

2. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ 1/1 

3. รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 1/1 

4. นำยโชคชยั         อิทธิวิบลูย์ 1/1 

5. นำยลิขิต ลือสกลุกิจไพศำล 1/1 

6.นำยภมิูพฒัน์       สินำเจริญ 1/1 

7. นำงสำววรษำ      สวำทยำนนท์ 1/1 

8. นำยปรำชญ์ปก ลือสกลุกิจไพศำล 1/1 

 

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่กรรมกำร  ตำมมติที่ประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 ได้มีมติอนมุติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุด
ย่อย ส ำหรับปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำบ ำเหน็จ วงเงินไม่เกิน 6,000,000.00- บำทต่อ
ปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบ 

แทนรายเดือน 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

1. ศ.ดร.พรชยั        ชนุหจินดำ 210,000 - - 
2. นำยวชัรินทร์      ดวงดำรำ 840,000 - - 

3. รศ.ดร.เอกจิตต์   จึงเจริญ 540,000 - - 
4. นำยโชคชยั        อิทธิวิบลูย์ 520,000 - - 

5. นำยลิขิต            ลือสกลุกิจไพศำล 360,000 - - 

6. นำยภมิูพฒัน์      สินำเจริญ 330,000 - - 
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7. นำงสำววรษำ     สวำทยำนนท์ 270,000 - - 
8. นำยปรำชญ์ปก  ลือสกลุกิจไพศำล 210,000 - - 

9.  ดร.เกษรำ ธัญลกัษณ์ภำคย์ - - - 

10. ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ - - - 
รวมทัง้หมด 3,280,000 - - 

หมายเหตุ : 
1.นายปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน ศ. ดร.พรชยั ชนุหจินดา โดยมีผลตัง้แต่

วนัที ่2 มีนาคม 2564  
2.นายวชัรินทร์ ดวงดารา(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้รับการ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแทน ศ. ดร.พรชยั ชนุหจินดา โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่2 มีนาคม 2564 

3.ดร.เกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาววรษา สวาทยานนท์ โดยมีผลตัง้ แต่
วนัที ่15ธนัวาคม 2564 

4.ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง แทนนายโชคชยั อิทธิวิบูลย์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2564  

 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 นัน้ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้หมด 8 บริษัท 
ดงันี ้
ล าดับ ชื่อบริษทั ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้นที่
บริษัทถือ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%) 

1. บริษัท เจเอสพี มำร์เก็ต จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 1,130,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 11,299,998 99.99 

2. บริษัท ส ำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 110,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 10,998 99.98 

3. บริษัท บ้ำนพทุธชำติ 2015  จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 999,998 99.99 

4. บริษัท บ้ำนพทุธรักษำ 2015 จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 150,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 1,499,998 99.99 

5. บริษัท บ้ำนร่ืนรมย์ 2015 จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 999,998 99.99 

6. บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลสั จ ำกดั  
(ทนุจดทะเบียน 350,000,000 บำท) 

บริษัทย่อย 3,499,998 99.99 

7. บริษัท เจเอสพี โอเชีย่น จ ำกดั  บริษัทร่วม 137,498 54.99 
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( ทนุจดทะเบยีน 25,000,000 บำท) 
8. บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ำกดั 

 (ทนุจดทะเบยีน 25,000,000 บำท) 
บริษัทร่วม 137,498 54.99 

 

หมายเหตุ   
1. บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเมนท์ จ ำกดั เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจเอสพี มำร์เก็ต จ ำกดั มีผลตัง้แต่วนัท่ี  9 
ธันวำคม 2564 

2. บริษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์) จ ำกัด (“CNC”) ทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัท 

3. บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จ ำกดั (“JGL”)  ทนุจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท  เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัท 

 

- กลไกกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คือ คณะกรรมกำรบริษัท          

จะพิจำรณำผู้ที่มีควำมเหมำะสม เข้ำไปเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย
กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทย่อยทัง้  8 บริษัท เป็นตัวแทนจำกบริษัททัง้หมด ส่วนบริษัทร่วมนัน้ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้สง่ผู้บริหำรเข้ำไปเป็นตวัแทนของบริษัทตำมสดัส่วนกำรลงทนุท ำให้บริษัทสำมำรถ
ดูแลจัดกำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่ำงทั่วถึง  นอกจำกนี ้บริษัท
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน กำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำน  กำรท ำรำยเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอ่ืน
ใด ที่เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนัทัง้หมด 

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษัทถือ
หุ้นในบริษัทย่อยเกิน 90%  ส ำหรับบริษัทร่วมจ ำนวน 2 บริษัทนัน้ เป็นกำรตกลงร่วมทนุกนั โดยตกลงแบ่ง
ผลประโยชน์ตำมสดัสว่นกำรลงทนุปกติ 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ   
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีกำรทบทวน  

นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และให้บงัคบัใช้ต่อไป  
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมส่งให้แก่ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับรำยงำน 

2. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพันธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงกัน
ในกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับกรรมกำร ที่อำจให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

กับบริษัท ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวโยงกันต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
และดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

 

4. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะที่อำจท ำให้
กรรมกำรหรือผู้บริหำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้ และให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำร
พิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

5. จดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำให้
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทย่อยในรำยงำนประจ ำปี 

6. ผู้บริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของบริษัท  และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท    
ซึ่งถือเป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่ำเชื่อถือและ
ไว้วำงใจของผู้ มีสว่นได้เสียทุกฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบติั
ของพนกังำนทัว่ทัง้บริษัท  

 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและเพื่อควำมโปร่งใส
และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 12/2563 เม่ือวันที่  11 พฤศจิกำยน 2563 ได้พิจำรณำ
ทบทวนนโยบำยกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน และเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเป็น
ดงันี ้ 
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1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลบั 

และ/ หรือข้อมลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่น ำควำมลบั และ 

  หรือข้อมลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือ 

 เพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ 

 ก็ตำม  
3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท และ
บริษัทย่อย และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลบั/และหรือข้อมลูภำยในบริษัท และ
บริษัทย่อย อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท และบริษัทย่อยไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ข้อก ำหนดนีใ้ห้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่ำวจะ
ถือว่ำได้กระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ของ
บริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยใน ด ำเนินกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ภำยในระยะเวลำ 30 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี ข้อ
ห้ำมดงักล่ำวนีใ้ห้ครอบคลุมถึงระยะกำรห้ำมมิให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) (24 
ชัว่โมง หลงัจำกเปิดเผยงบกำรเงิน)  

5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ซึ่งได้รับทรำบข้อมลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย  
ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อรำคำในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท  ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัท เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวต่อสำธำรณชน
และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวให้สำธำรณชนแล้ว 
รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมลูนัน้ต่อบคุคลอ่ืนด้วย 

6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภำยในของ
บริษัท และบริษัทย่อย แก่บุคคลภำยนอกบริษัท หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมิได้ท ำหน้ำที่ในกำรป้องกนั
กำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบ 
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7. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือ
กำรเงินที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกบัหน้ำที่ที่ต้องจดัท ำและสง่รำยงำนกำร
ถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

8. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือ
กำรเงินที่เป็นระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนฯ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ครัง้
แรกที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร (ตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนฯ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และทุกครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำร
บริษัท เพื่อน ำส่งส ำนกังำนฯ และตลำดหลกัทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 
วนั นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพย์นัน้  

บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนให้
ชดัเจน ดงันี ้

•ควำมผิดครัง้ที่ 1 ตกัเตือนเป็นหนงัสือ หรือตดัเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 
•ควำมผิดครัง้ที่ 2 ให้พกังำนหรือให้ออกจำกงำน 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว คณะกรรมกำรและผู้บริหำร ต้อง
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัท มีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยและแนว
ปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่ำงๆ ของบริษัท 

 เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำร
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ตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันได้รับกำรพิจำรณำและ
ปฏิบติัอย่ำงรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน” เป็นลำยลกัษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบติัที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 คอร์รัปชนั (corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้สญัญำ 
มอบให้ ค ำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้ มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบติัหน้ำที่อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้
บริษัทโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต่เป็น
กรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำ
ได้ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 
 บริษัท มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และ        ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบำย
และแนวปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่ำงๆ ของบริษัท 

 เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำร
ตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันได้รับกำรพิจำรณำและ
ปฏิบติัอย่ำงรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน” เป็นลำยลกัษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบติั     ที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลให้มีระบบ          
ที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนกัและ  

ให้ควำมส ำคญักบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน
และบญัชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียงให้มั่นใจ  

ได้ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกมุเหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ 

3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะจัดกำรและผู้ บริหำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มี
ระบบและให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อส่ือสำรไปยัง
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พนักงำนและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบ
ปฏิบัติ และกฎหมำยข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชันที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัททุกระดบั ต้องปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัป
ชัน และจรรยำบรรณธุรกิจ โดยไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

2. พนักงำนบริษัทไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือ    ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับ
ผู้บงัคับบญัชำหรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทโดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัป
ชนั ตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ 

4. ผู้ ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำก
กำรกระท ำนัน้  ผิดกฎหมำย 

5. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกบับุคคลอ่ืนที่ต้อง
ปฏิบติัหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไป             
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนันี ้

6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำคอร์รัปชันเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้  

ทัง้กำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน 

 

 



แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 82 

 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนันี ้ ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้แต่
กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำน และกำรให้ผลตอบแทน  โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำร
ท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจ ที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบและกำร
ควบคมุดแูลกำรปฏิบติั  ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรด ำเนินกำรใดๆตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบติังำนของบริษัทฯที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติั
อ่ืนใดที่บริษัทฯจะก ำหนดขึน้ต่อไป 

3. เพื่อควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองที่มีควำมเส่ียงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชัน กรรมกำร
บริษัท ผู้ บริหำร และพนักงำนบริษัทฯทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้
3.1 ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยกำรให้ มอบ หรือรับของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง           

ให้เป็นไปตำมก ำหนดในจรรยำบรรณธุรกิจ 

3.2 เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน          
ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงิน
สนบัสนนุ ไม่ได้ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

3.3 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซือ้จัดจ้ำงกับภำครัฐ  ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำร
ด ำเนินธุรกิจทุกชนิดที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรติดต่องำนกับภำครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในปี 2564 บริษัทได้มีการด าเนินการ ตามแนวปฏิบัติดังนี ้

1. จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เพิ่มเติมแผนกำร
ตรวจสอบ ของฝ่ำยตรวจตรวจสอบภำยใน ให้มีควำมรัดกุม เข้มข้นมำกยิ่งขึน้ เช่น เพิ่มควำมถ่ีใน
กำรตรวจสอบ ในระบบที่มีควำมส ำคญั เช่น กำรจดัซือ้ที่ดิน กำรจดัจ้ำงผู้ รับเหมำ กำรท ำรำยกำร 

2. เก่ียวโยง เป็นต้น และได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2564 ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2565 

3. พิจำรณำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อลดโอกำสและผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้  
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4. ติดตำมผลกำรปฏิบติังำน เร่ืองกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อลดควำมเส่ียงในกำร
ปฏิบติั ที่ไม่เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

5. ปรับปรุงผังโครงสร้ำงองค์กร เน้นกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงสำยงำน บริหำรจัดกำรในเร่ือง
ส ำคญัเป็นองค์คณะ มีกระบวนกำรตรวจสอบที่รัดกมุมำกขึน้ 

6. จดัให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่พนกังำนหรือผู้ มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมลูหรือ
ให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  (Whistleblower Policy) โดยให้มี
ช่องทำงกำรร้องเรียนหลำยช่องทำง และมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

โดยผู้ มีสว่นได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำ
ผิดทำงกฎหมำย ควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรท ำ
ผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลู
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบข้อมลู หำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป (เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ  www.jsp.co.th  หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ภำยใต้หวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี) 

7. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย  

 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสของกำรปฏิบติัที่ไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณของ
บริษัท เสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรป้องกันพนักงำนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือ
ได้รับโทษจำกกำรร้องเรียน (Whistleblower Policy) และก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย 
และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั  

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่พนกังำนและผู้ มีส่วน
ได้เสียที่แจ้งข้อมลูหรือให้เบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริตหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท 
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  (Whistleblower Policy)   ดงันี ้ 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังำนหรือผู้ มีส่วนได้เสียที่พบเห็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท 
หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  

http://www.jsp.co.th/
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2. พนกังำน หรือผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ถูกกลัน่แกล้ง ข่มขู่ หรือถูกลงโทษทำงวินัย 
เช่น กำรถูกพกังำน ลดต ำแหน่งหรือลดขัน้เงินเดือน ให้ออกจำกงำน หรือถูกปฏิบติัด้วยวิธีกำร
อันไม่ชอบเก่ียวกับสภำพกำรจ้ำงงำน อันเนื่องมำจำกกำรที่ได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้
ข้อมูล ช่วยเหลือในขัน้ตอนกำรสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ รับข้อร้องเรียน  
รวมไปถึงกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี กำรเป็นพยำน กำรให้ถ้อยค ำ หรือกำรให้ควำมร่วมมือใดๆ  
ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ 

ผู้ รับข้อร้องเรียน 

1. ผู้บงัคบับญัชำที่ตนเองไว้วำงใจในทกุระดบั 

2. ผู้อ ำนวยกำรสำยงำน 

3. รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนที่เก่ียวข้อง 
4. เลขำนกุำรบริษัท 

5. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6. คณะกรรมกำรบริษัท 

วิธีการร้องเรียน  

ร้องเรียนต่อผู้ รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ด้วยวิธีดงัต่อไปนี ้
1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
2. ผ่ำนทำง E – mail Address ของผู้ รับข้อร้องเรียน 

3.   เลขำนกุำรบริษัท (sukonta_k@jsp.co.th) 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนกุำรบริษัท (center@jsp.co.th) 

5. คณะกรรมกำรบริษัท (ผ่ำนทำงเลขำนกุำรบริษัท) 
6. สง่จดหมำยถึงผู้ รับข้อร้องเรียน โดยระบหุน้ำซองถึงผู้ รับข้อร้องเรียน และตำมด้วยท่ีอยู่ดงันี ้

 บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

  

กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบรุำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐำนที่ชดัเจน
เพียงพอ ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

mailto:sukonta_k@jsp.co.th
mailto:center@jsp.co.th


แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 85 

 

ทัง้นี ้กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลบัที่สดุ และผู้ ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำ 1 ช่องทำง 
และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตวัตนต่อผู้ รับข้อร้องเรียน แต่หำกเปิดเผยตวัตนท ำให้บริษัทสำมำรถแจ้งผล
กำรด ำเนินกำรและขอรำยละเอียดในกำรตรวจสอบเร่ืองดงักลำ่วได้ดียิ่งขึน้ 

กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

1. รวบรวมข้อเท็จจริง 
- ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออำจมอบหมำย

ให้บคุคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ผู้ รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญให้พนกังำนคนใดคนหนึ่งมำให้ข้อมลู 

หรือขอให้จดัสง่เอกสำรใดๆ ที่เก่ียวข้องมำเพื่อกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู 

        ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู เพื่อพิจำรณำขัน้ตอน และ
วิธีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ือง โดยอำจ 

- ด ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนด ำเนินกำรแทนตน หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองที่ตน
มีอ ำนำจที่จะกระท ำได้ หรือ 

- รำยงำนต่อบคุคลที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ด ำเนินกำร
ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู 

3. ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร 
หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นควำมจริง บริษัทจะด ำเนินกำรดงันี ้

- กรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองที่บริษัทกระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ จะเสนอเร่ืองพร้อมควำมเห็นและก ำหนดแนวทำง 

ในกำรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรในบริษัทพิจำรณำด ำเนินกำร และใน
กรณีที่เป็นเร่ืองส ำคัญอันมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับ
ผู้บริหำรระดบัสงูให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำ 

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำม
เสียหำยที่เหมำะสมและเป็นธรรมกบัผู้ เสียหำย 

- พิจำรณำก ำหนดวิธีกำรลงโทษผู้กระท ำผิดตำมที่ก ำหนดไว้ตำมกฎระเบียบของพนกังำน 
หรือวินยัของบริษัท หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณี 

4. กำรรำยงำนผล 
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      ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้ำที่รำยงำนผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

1. ผู้ ร้องเรียนรวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็น
ว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภยัหรือควำมเสียหำยใดๆ แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองจะ
ท ำให้บริษัท สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้   

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตวั ชื่อสกลุ ที่อยู่ ภำพ หรือข้อมลูอ่ืนใดที่สำมำรถระบุตวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วด ำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมลูควำมจริงหรือไม่ เพียงใด 

3. ข้อมลูที่ร้องเรียนจะถือเป็นควำมลบั และเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำม
เสียหำยของผู้รำยงำน แหลง่ที่มำของข้อมลู หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทกุขัน้ตอน
จะต้องเก็บรักษำควำมลบัขัน้สงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อคนอ่ืน หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษทำงวินยั 

4. กรณีที่ผู้ ร้องเรียนรวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจไม่ได้รับควำม
ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอให้บริษัท  ก ำหนดมำตรกำรในกำร
คุ้มครองที่เหมำะสมได้  หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำม
เสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

5. หลีกเล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนของ
พนกังำน เคำรพและปกป้องสิทธิเสรีภำพสว่นบคุคลของพนกังำนไม่ให้ถกูลว่งละเมิด สง่เสริมและ
เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน  

         บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมลูจำกลำ่งขึน้บน จำกพนกังำนทกุระดบั ไปยงัผู้บริหำร
ระดบัสงู ในหลำยช่องทำง เช่น 

(1) กลอ่งรับฟังควำมคิดเห็น  
(2) Site Visit โดยผู้บริหำรระดบัสงู มีกำรจดัประชมุกบัผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ปัญหำ

ต่ำงๆ และให้ค ำแนะน ำ ร่วมแก้ไขปัญหำ อย่ำงใกล้ชิด 

(3) มีกำรประชมุคณะผู้บริหำรทกุสปัดำห์ เพื่อรับฟังควำมคืบหน้ำของงำน รวมถึงปัญหำในแต่ละ
โครงกำร เพ่ือสำมำรถแก้ไขได้ทนัท่วงที 

              จดัให้มีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญั ให้แก่พนกังำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทและรับทรำบข่ำวสำร สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของพนักงำนทุกระดับอย่ำง
ทัว่ถึง บริษัทมีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัต่ำง ๆ ให้แก่พนกังำน  ดงันี ้
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1) เผยแพร่ข่ำวสำร แจ้งข้อมลูส ำคญัต่ำง ๆ ผ่ำน ระบบ Intranet  เช่น ข่ำวประชำสมัพนัธ์กิจกรรม
ส ำคญั ประวติัควำมเป็นมำของบริษัท  วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  คณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู 
ผังองค์กร จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  กฎบัตร
คณะกรรมกำรแต่ละชุด รำยละเอียดโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท แบบฟอร์มเอกสำรที่ต้องใช้  
เป็นต้น  

2)  เว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th)  ซึ่งมีข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทครบถ้วน และสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทกุคน 

3) บริษัทมี E-Mail ส่วนตัวให้กับพนักงำนทุกคน และแจ้งข้อมูลข่ำวสำร สิทธิประโยชน์  
ไปยงัพนกังำนโดยตรง 

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2.1 จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 5 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. นำยวชัรินทร์      ดวงดำรำ 5/5 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์     จึงเจริญ 5/5 

3. ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ - 

 

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  (ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบ 56-1 One 
Report ประจ าปี )  
 

 

 

 

http://www.jsp.co.th/
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

8.3.1 จ านวนครัง้ประชุมและการเข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธ.ค.64) รวมทัง้สิน้จ ำนวน 4 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. รศ.ดร.เอกจิตต์     จึงเจริญ 4/4 

2. นำยลิขิต              ลือสกลุกิจไพศำล 4/4 

3. นำยวชัรินทร์        ดวงดำรำ 4/4 

        ทัง้นี ้รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบ56-1 One 

Report ประจ าปี 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) รวม
ทัง้สิน้จ ำนวน 3 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. ดร.สนุีย์  ศรไชยธนะสขุ - 

2. นำงสดุำรัตน์ รัตนพรสินชยั 3/3 

3. นำยเจริญชยั         กิตติสวุรรณ 3/3 

     ทัง้นี ้รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
เหมำะสม และควำมมีประสิทธิผลของระบบควบคมุภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบควบคมุภำยในของบริษัท
เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์  กฎหมำย และ
ข้อก ำหนดที่สอดคล้องกับแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
พิจำรณำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ มีกำรดแูลมิ
ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีกำรป้องกนัดแูลรักษำทรัพย์สิน เพื่อลดควำมเสียหำย และป้องกนัมิ
ให้เกิดกำรทจุริตหรือประพฤติมิชอบ  

ส ำหรับกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ประจ ำปี 2564 บริษัทได้จดัท ำตำม      
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักกำรย่อย โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2565  เมื่อวนัที่       24 กมุภำพนัธ์ 2565 ซึง่มีกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชมุ และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นจำกกำรประเมินพบว่ำ กำรควบคุมภำยในสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ดงัต่อไปนี ้ 

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และมีกำรทบทวนกำร
ปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยสำมำรถปรับเพิ่มลดเป้ำหมำย หรือวิธีกำรปฏิบติัให้
สอดรับกบัสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลง มีกำรก ำหนดแรงจูงใจและผลตอบแทนที่พนกังำนสำมำรถท ำได้จริง 
และมีข้อก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษรเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ (code of conduct)  คู่มือหลักกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี และข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน รวมถึงบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำผืนข้อก ำหนดดงักล่ำวเพื่อ
มอบให้แก่พนักงำนและผู้บริหำรทุกคนใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรจัดฝึกอบรมพนักงำนทุก
ระดบัทัว่ทัง้องค์กรเก่ียวกบักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณพนกังำน เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรู้และ
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ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำไปประยุกต์ ปฏิบติั ได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและทบทวน
ควำมเหมำะสม รวมถึงก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
ย่อย แยกจำกอ ำนำจของผู้บริหำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดกรอบนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง โดยส่ือสำรให้พนกังำนในองค์กรเข้ำใจและตระหนกัว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรปฏิบติังำนทกุระบบ ที่ผ่ำนมำมีกำรจดัฝึกอบรม เร่ือง กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร และกำรประเมิน
ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึน้ และให้พนักงำนทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเส่ียง ทัง้จำกปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อหำ
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันและลดควำมเส่ียง หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ น้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงได้จดัท ำคู่มือแนวปฏิบติัในกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองค์กร นอกจำกนี ้บริษัทให้
ควำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอร์รัปชนั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง (โดยได้ท ำกำรเผยแพร่ไว้ใน  
website ของบริษัท)  

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน  
โดยก ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบติังำน มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของอ ำนำจกำรอนุมัติวงเงินทุกระดับ
อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้เกิดควำมคล่องตวัและรัดกมุยิ่งขึน้ นอกจำกนีมี้กำรก ำหนดขัน้ตอนกำรอนมุติักำรท ำ
ธุรกรรมที่ส ำคัญไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร  เช่นกำรซือ้ที่ดิน กำรขออนุมัติโครงกำร กำรขอสินเชื่อ  เป็นต้น  
ในกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรหรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว รวมถึง
รำยกำรเก่ียวโยง บริษัทได้ปฏิบติัตำมขัน้ตอนของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ และทกุไตรมำสจะมีกำร
สรุปรำยกำรดังกล่ำวที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ กรณีที่ไม่ใช่ธุรกิจ
ปกติจะมีกำรขออนมุติัตำมขัน้ตอนและแจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด  

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

 บริษัทจัดให้มีกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดเก็บ
ข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเป็นระบบ รำยงำนทำงกำรเงินจดัท ำอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ตำมนโยบำยบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต  มีกำรควบคมุ
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ภำยในที่มีประสิทธิภำพท ำให้ข้อมูล ถูกต้อง เชื่อถือได้ นอกจำกนี ้มีกำรส่ือสำรข้อมลู ข่ำวสำรที่ส ำคัญแก่
ผู้บริหำรเพื่อประกอบกำรตัดสินใจครบถ้วนและทันต่อสถำนกำรณ์  อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทมีกำรเตรียมข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในแต่ละเร่ืองที่พิจำรณำครบถ้วน และมีระยะเวลำในกำร
พิจำรณำอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมโดยมีสำระส ำคัญครบถ้วน มีกำรบันทึก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรข้อซกัถำม หรือข้อสงัเกต (ถ้ำมี) และมติของที่ประชุม เพื่อกำรตรวจสอบได้  
กำรส่ือสำรภำยนอกองค์กรบริษัท จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทำงกำรติดต่อ ให้แก่ผู้ ลงทุน ผู้ ที่
เก่ียวข้อง และเผยแพร่ข่ำวสำรที่ส ำคัญผ่ำน website ของบริษัทและช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 บริษัทมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำน  

งวดเดียวกนักบัปีก่อน และกิจกำรอ่ืนในอตุสำหกรรมขนำดเดียวกนั  เพื่อวิเครำะห์สำเหตขุองผลต่ำง  และ
ปรับกลยุทธ์เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย โดยมีคณะผู้บริหำรคอยติดตำมผลทุกสัปดำห์   และเพื่อให้
บริษัท มีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัท จึงก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2565 โดยมีกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ 3 คนเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท
และบริษัทย่อย คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ “ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม 
เพียงพอ กบัการด าเนินธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนยัส าคญั และสอดคล้องตามแนวทางการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO  ทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง 
การควบคมุการปฏิบติังานระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล และระบบการติดตาม” 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเร่ิมตั ง้แต่
กำรวำงแผน กำรตรวจสอบประจ ำปี กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ  กำรรำยงำน  และกำรติดตำมผลกำรปฏิบติั  
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ตำมค ำแนะน ำของผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตลอดจนได้มีกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน ตำมแนวทำงของ  The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : (COSO) ผลกำรตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องในระบบกำรควบคมุภำยในที่เป็นสำระส ำคญั นอกจำกนี ้ยงัรับทรำบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงเพียงพอ  

9.1.1 มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่เก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงเป็นนยัส ำคญั 

 

9.1.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

-  ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำง - 

  ทัง้นีค้วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

9.1.3 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้แต่งตัง้ นำยบญุทอง บรูณกิตติโสภณ ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บริหำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
(หัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) ของบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งถือเป็นผู้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี จึงถือว่ำเป็นผู้ที่
มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติัหน้ำที่ดงักลำ่ว 
9.1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน 

กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

ด้วยพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดให้มีกำร
จดัท ำงบกำรเงินเพื่อแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่ำนมำ ที่เป็นจริง 
สมเหตสุมผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 
ท่ำน เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของงบกำรเงิน และประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มีควำมมัน่ใจได้ว่ำมีกำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วนอย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ 
และป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ โดยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One-

Report นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมเป็นที่น่ำ
พอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
และงบกำรเงินรวมของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 
2564  มีควำมเชื่อถือได้ โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและปฎิบติั
ถกูต้องตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
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9.2 รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เก่ียวข้องหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยได้เปิดเผยรำยกำรสรุ ปในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน   

รำยกำรระหว่ำงกนัได้ก ำหนดขึน้ โดยใช้รำคำตลำดหรือในรำคำที่ตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ (โปรดพิจำรณำข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน) 

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขัดแย้งประจ าปี 2563 และ 2564 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จ ากัด 
(“JSO”) 

- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 55 และมีกรรมกำร
ร่วมกบับริษัทฯ   

- ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

 

เงินให้กู้ยืมแก่ JSO 

เพื่อช ำระค่ำท่ีดินท่ีจะน ำมำพัฒนำโครงกำร   
บำงเสร่ 
 

เงินให้กู้ยืมแก่ JSO 

ยอดต้นงวด                    245,600,000 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                             - 
ลดลงระหว่ำง                                     - 
ยอดปลำยงวด                245,600,000 

ดอกเบีย้รับ                       17,239,101.34 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
ยอดต้นงวด                      42,322,518.43 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด        17,239,101.34 

ลดลงระหว่ำงงวด                              - 
ยอดปลำยงวด                  59,561,619.77 

 

         
245,600,000 

- 
 - 

 245,600,000 

17,382,865.03 

 

59,561,619.77 

17,382,865.03 

193,926.34 

76,750,558.46 

 

บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมแก่ JSO เพื่อใช้เป็นเงินทุนใน
กำรซื อ้ ท่ีดิน พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง
สำธำรณปูโภคในโครงกำรของ JSO  

กำรให้เงินกู้ ยืมแก่ JSO จะช่วยเสริมศักยภำพด้ำน
เงินทุนให้ JSO สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม (JSO) 
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ประกอบกับกำรกู้ ยืมเงิน
ดงักล่ำว มีกำรคิดดอกเบีย้ระหว่ำงกันในอตัรำดอกเบีย้ท่ี
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

 

 

ใกล้เคียงกับสถำบันกำรเงิน  อีกทัง้รำยกำรดังกล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ 
อีกด้วย 

บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากัด  
(“JST”) 

- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 55 และมีกรรมกำร
ร่วมกบับริษัทฯ 

- ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

 

เงินให้กู้ยืมแก่ JST 

เพื่อช ำระค่ำท่ีดินท่ีจะน ำมำพัฒนำโครงกำร 

บำงเสร่  
 

เงินให้กู้ยืมแก่ JST 

ยอดต้นงวด                     439,944,873 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                             - 

ลดลงระหว่ำงงวด                               - 

ยอดปลำยงวด                 439,944,873 

ดอกเบีย้รับ                   30,880,514.11 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ยอดต้นงวด                  69,805,193.59 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด       30,880,514.11 

ลดลงระหว่ำงงวด                              - 
ยอดปลำยงวด            100,685,707.70 

 

       
439,944,873            

- 

                        -          
439,944,873 

  30,987,006.19 

 

100,685,707.70 

 30,987,006.19 

193,679.11         
131,479,034.78 

 

บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมแก่ JST เพื่อใช้เป็นเงินทุนใน
กำรซื อ้ ท่ีดิน พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง
สำธำรณปูโภคในโครงกำรของ JST 

กำรให้เงินกู้ ยืมแก่ JST จะช่วยเสริมศักยภำพด้ำน
เงินทุนให้ JSO สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม (JST) 
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ประกอบกับกำรกู้ ยืมเงิน
ดังกล่ำว หลักฐำนกำรช ำระเงินท่ีชัดเจนและมีกำรคิด
ดอกเบีย้ระหว่ำงกันในอัตรำดอกเบีย้ท่ีใกล้เคียงกับ
สถำบันกำรเงิน  อีกทัง้รำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิดประ
โยขน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย 

นายบุญยง  สวาทยานนท์  

เป็นบิดำของนำงสำววรษำ  
เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 

ยอดต้นงวด                      546,000,000 

 

     537,000,000 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อใช้พฒันำโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์, ระบบสำธำรณปูโภค, และเสริมสภำพ
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   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 150 

 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

สวำทยำนนท์ ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้น
ถือโดยบคุคลเก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้
กลุ่ม 25.11% 

นำยบญุยง สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้
ด ำเนินงำน โดยมีสัญญำเงินกู้  จ ำนวนรวม 
570,000,000 บำท  มี ภ ำ ร ะ ห นี ้ค ง เ ห ลื อ 
537,000,000 บำท  แ ล ะ มี ก ำ ร คิ ด อั ต ร ำ
ดอกเบีย้ 7.00% - 8.00% ต่อปี 

 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                             - 
ลดลงระหว่ำงงวด              (9,000,000)          
ยอดปลำยงวด                 537,000,000 

ดอกเบีย้จ่ำย                      39,657,370 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                       - 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด            39,657,370 

ลดลงระหว่ำงงวด            (39,657,370) 
ยอดปลำยงวด                                   - 

                     - 
  (537,000,000) 
                   0 

        8,930,844 

 

                      - 
   8,930,844         
(8,930,844) 

                       - 

คล่องของบริษัทฯ  ซึง่มีอตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกับเงินกู้
จำกสถำบนักำรเงิน  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 

นายพงศ์ศักด์ิ  สวาทยานนท์  

เป็นพี่ชำยของนำงสำววรษำ                 
สวำทยำนนท์ ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้น
ถือโดยบคุคลเก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้
กลุ่ม 25.11%  

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
นำยพงศ์ศกัด์ิ สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ ยืม
เพื่อใช้ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวน
รวม110,000,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 
104,000,000 บำท และมีกำรคิดอตัรำ
ดอกเบีย้ 7.00%-8.00% ต่อปี 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                       104,500,000 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                            - 
ลดลงระหว่ำงงวด                              - 
ยอดปลำยงวด                   104,500,000 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                         7,504,941 

 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                             868,767 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                            -   

              
104,500,000 

                       - 
  (104,500,000) 
                   0 

 

        3,060,392        

 

 

                   -            

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 
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ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 151 

 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ลดลงระหว่ำงงวด                  (868,767) 
ยอดปลำยงวด                                   0 

        3,060,392                                  
(3,060,392)                         

0 

นายปรีชา  สวาทยานนท์  

เป็นน้องชำยของนำงสำววรษำ สวำทยำ
นนท์ ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็น
กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้นถือโดย
บคุคลเก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้กลุ่ม 
25.11% 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
นำยปรีชำ สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้
ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวนรวมค
80,000,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 
20,000,000 บำท และมีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ 
7.25% ต่อปี 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                       20,000,000 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                            - 
ลดลงระหว่ำงงวด                              - 
ยอดปลำยงวด                   20,000,000 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                         1,508,767 

 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                      - 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                1,508,767    
ลดลงระหว่ำงงวด               (1,508,767)    

ยอดปลำยงวด                                   0 

              
20,000,000 

                       - 
  (20,000,000) 
                   0 

 

             23,014      

 

 

                   -            
        23,014                                  

(23,014)                         
0 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 

นางทัศนีย์  สวาทยานนท์  

มำรดำของนำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ 
ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือ

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
นำงทศันีย์  สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ยืมเพื่อ
ใช้ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวนรวม
137,800,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                       56,571,429 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                            - 
ลดลงระหว่ำงงวด            (14,142,857)          

           
       42,428,572 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัท ฯ  

  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
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ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 152 

 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

หุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้นถือโดยบคุคล
เก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้กลุ่ม 25.11% 

42,428,572 บำท และมีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ 
8.00% ต่อปี 

ยอดปลำยงวด                  42,428,572 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                        3,591,640 

 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                       - 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด               3,591,640 

ลดลงระหว่ำงงวด               (3,591,640) 
ยอดปลำยงวด                                   - 

                        -       
(42,428,572)          

0 

            
1,711,169 

 

 

                      - 
      1,711,169          
      (1,711,169) 

                       - 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็น
ว่ำ กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 

นางสาววรษา  สวาทยานนท์  

ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือ
หุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้นถือโดยบคุคล
เก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้กลุ่ม 25.11% 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
นำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ยืม
เพื่อใช้ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวน
รวม 30,000,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 
26,428,572 บำท และมีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ 
7.5% - 8.00% ต่อปี 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                     28,571,429 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                         - 
ลดลงระหว่ำงงวด            (2,142,857)         
ยอดปลำยงวด                26,428,572 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                      2,052,955 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                      -  
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด             2,052,955       

 

       26,428,572 

                      -     
(26,428,572)       

0 

 

            282,282 

 

                      -  

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัทฯ  

  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 
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ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 153 

 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/  
ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ลดลงระหว่ำงงวด              (2,052,955)                          
ยอดปลำยงวด                                    - 
 

         282,282          
(282,282)                          

- 
คุณวัชรี  สวาทยานนท์  

ญำติของนำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ ซึง่
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือ
หุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้นถือโดยบคุคล
เก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้กลุ่ม 25.11% 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
คณุวชัรี สวำทยำนนท์ ได้ให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้
ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวนรวม 
30,000,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 
20,000,000 บำท และมีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ 
7.5% - 8.00% ต่อปี 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                     28,517,429 

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด                          - 
ลดลงระหว่ำงงวด             (8,571,429) 
ยอดปลำยงวด                 20,000,000 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                      1,707,750 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                       - 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด              1,707,750 

ลดลงระหว่ำงงวด              (1,707,750) 
ยอดปลำยงวด                                   - 

 

 

      20,000,000 

                     - 
    (20,000,000) 
                      0 

 

             23,014 

 

                      - 
           23,014 

         (23,014) 
                       - 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัทฯ  

  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัท ฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 
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นางนงนุช  ตันติประภาส  

น้องสำวของนำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ 
ซึง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือ
หุ้นใหญ่โดยจ ำนวนหุ้นถือโดยบคุคล
เก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมทัง้กลุ่ม 25.11% 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
นำงนงนชุ ตนัติประภำส  ได้ให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้
ด ำเนินงำน โดยมีสญัญำเงินกู้  จ ำนวนรวม 
25,000,000 บำท มีภำระหนีค้งเหลือ 
29,642,857 บำท และมีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ 
7.5% - 8.00% ต่อปี 

เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ยอดต้นงวด                      24,285,714       

เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด              6,428,571       

ลดลงระหว่ำงงวด              (1,071,429)     
ยอดปลำยงวด                  29,642,857 

 

ดอกเบีย้จ่ำย                       2,126,067 

 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ยอดต้นงวด                                      - 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด              2,126,067 

ลดลงระหว่ำงงวด              (2,126,067) 
ยอดปลำยงวด                                     - 
 

 

 29,642,857         
-        

(29,642,857)     
                       0 

 

         411,916 

 

 

              - 
        411,916 

       (411,916)            
                        - 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมำเพื่อพฒันำโครงกำรและเสริม
สภำพคล่องของบริษัทฯ  
  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ 

กำรกู้ยืมเงินดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำ
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมใกล้เคียงกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษัท ฯ 
ใช้อยู่และมีเงื่อนไขที่เหมำะสม 
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1. มาตรการการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 24 มกรำคม 2557 (ครัง้แรกภำยหลงักำร
แปรสภำพ) คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมติัหลกักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย กบับริษัทหรือกบับุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต โดยได้อนมุติัในหลกักำร ดงันี ้

1) รำยกำรระหว่ำงกนัประเภทธุรกิจปกติ และธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลจำกกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้ อง 
ภำยใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ทัง้นีเ้พื่อ
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทฯ จะ
จัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมทุกธุรกรรม เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 
โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรนัน้ๆ  

2) รำยกำรระหว่ำงกนันอกเหนือจำกธุรกิจปกติ และธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทที่มี
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั  

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันนอกเหนือจำกธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มี
ลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกันของบริษัท เช่น กำรให้
กู้ยืม กำรค ำ้ประกนั เป็นต้น บริษัทจะจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำสอบทำนและให้ควำมเห็นถึง
เงื่อนไข ควำมสมเหตุสมผล และกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บริษัทท ำกำร
อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรนัน้ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน 
ส ำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เป็น
ผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และน ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป  

นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร หรือผู้ มีสว่นได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วม
ในกำรอนุมติัรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมกำรบริษัทจะดแูลให้บริษัทปฏิบติัให้เป็นไปตำม
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กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง  หรือข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึ งกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของ
บริษัทและบริษัทย่อย อีกทัง้กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีและผู้สอบบญัชี
รับอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่
ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 ในอนำคตหำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร และ
ขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด และกรรมกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้กำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

 ทัง้นี ้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำร
ค้ำปกติ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง และกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่
ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

สว่นที� 3 หน้าที� 1
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ความไม่แน่นอนทีมสีาระสาํคัญทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเนือง 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุขอ้ 2 ซึงระบุวา่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวและเงินกูย้มื
ระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปีรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,616.11  ล้านบาท และ 1,553.19  ล้านบาท ตามลาํดับ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 346.72  ลา้นบาท และ 102.27  ลา้นบาท ตามลาํดบั อีกทงัการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเนืองต่อไปอีกในอนาคตเนืองจาก
ความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 สถานการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย อยา่งมีนยัสาํคญัเกียวกบั
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทงันี ความเห็นของขา้พเจ้าไม่ได้เปลียนแปลงไป
เนืองจากเรืองนี 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน  ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี นอกจากเรืองทีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเนือง ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรืองทีจะกล่าวต่อไปนีเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบเพือสือสาร
ในรายงานของขา้พเจา้
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มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือขาย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ)  และ 7 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร
โครงการอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 
การประมาณมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของโครงการอสังหาริมทรัพย์
พฒันาเพือขายนนัขึนอยูก่บัประมาณการของราคาขายในอนาคต
และการประมาณการตน้ทุนทีคาดวา่จะก่อสร้างจนแลว้เสร็จของ
กลุ่มบริษทั การประมาณการดงักล่าว เกียวขอ้งกบัการใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ริหาร และปัจจยัหลายๆ ดา้น 

แนวโนม้ในอนาคตของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์าจแตกต่าง
จากประสบการณ์ในอดีต ทาํให้เกิดความเสียงทีมูลค่าสุทธิทีจะ
ไดรั้บอาจจะตาํกว่าราคาทุนเนืองจากการเปลียนแปลงในราคา
ขาย อีกทงัตน้ทุนการก่อสร้างในอนาคตอาจเกิดการเปลียนแปลง
จากปัจจยัต่างๆ ซึงรวมถึงสภาพตลาดของวสัดุก่อสร้าง ตน้ทุน
จ่ายผูรั้บเหมาและการก่อสร้างทีเกียวขอ้ง 

เนืองจากโครงการอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายมียอดคงเหลือ
ทีมีสาระสําคัญและมีการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารในการ
ประมาณการขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงพิจารณาเรืองดงักล่าวเป็นเรือง
สาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเรืองนีไดร้วมถึงวิธี
ดงัต่อไปนี

- ทาํความเขา้ใจและประเมินกระบวนการเกียวกบั
การประมาณมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของอสังหาริมทรัพย์
พฒันาเพือขาย และทดสอบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทโดยการสุ่มตรวจสอบการอนุมัติการ
กาํหนดราคาขายและประมาณการตน้ทุน รวมถึงการ
พิจารณาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
กาํหนดงบประมาณ การอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ และ
การบนัทึกตน้ทุน 

- ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคา
ขายของกลุ่มบริษทั โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณ
การราคาขายทีได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหารกับ  

ราคาทีขายได้จริง  และแนวโน้มราคาขายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

- ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณ
การงบประมาณของต้นทุนการก่อสร้างของกลุ่ม
บริษทัโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนทีเกิดขึนจริงกับ
ประมาณการตน้ทุน และคาํอธิบายของผูบ้ริหารเพือ
สนบัสนุนประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้าง 

- ทดสอบการคาํนวณและสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที
คาดว่าจะได้รับกับเอกสารราคาขาย  ตลอดจน
ค่าใชจ่้ายในการขายทีเกียวขอ้ง 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ)  และ 9 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาถึงขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า รวมถึงหลกัฐาน
ทีมีอยูว่า่มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัสองแห่งจาํนวน 

637 ลา้นบาทอาจจะเกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนระหว่างมูลค่าที
คาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวกบัมูลค่า
ตามบญัชีจะถูกบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัได้
พิจารณาว่า มูลค่าจากการใช้เป็นจาํนวนทีเหมาะสมทีแสดงถึง  
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว 
โดยมูลค่าจากการใช้คิดจากประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตแลว้คิดลดกระแสเงินสดซึงเกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารและขอ้สมมติทีสําคญั รวมถึงการคาดการณ์รายได้
ในอนาคต ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว 
และอตัราตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของเงินทุน (อตัราคิดลด) 

ขา้พเจา้จึงพิจารณาเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเรืองนีไดร้วมถึง
วิธีดงัต่อไปนี 

 

- การทาํความเข้าใจและประเมินกระบวนการ
เกียวกบัการประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน ซึงจดัทาํจากประมาณการกระแสเงินสดคิด
ลดตลอดจนงบประมาณทีไดรั้บการอนุมติัของ
ฝ่ายบริหาร 

 

- การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ทีได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อ
สมมติหลกัทีใช้ในการประมาณการกระแสเงิน
สดคิดลดกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงและ
แผนการดําเนินธุรกิจ  รวมทังประเมินความ
เหมาะสมของอตัราคิดลดทีใช้โดยเปรียบเทียบ
กบัอตัราตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของเงินทุน
ของอุตสาหกรรมทีกลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการอยู่ 
และทดสอบการคาํนวณของประมาณการกระแส
เงินสดคิดลด 

 

- การพิจารณาความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพือ
พิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชือมนัต่อขอ้มูลอืน
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืน
ตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
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ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ใน 

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจาก 

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผดิพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง 
การควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มี 

การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด 

แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การสือสารดงักล่าว  
 

 

 

 

(เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7789 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 



บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 44,722,369         25,919,225         15,007,272         13,312,503 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 6 229,321,458       172,305,156       536,962,485       485,772,614       

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย 7 4,092,943,450    5,115,914,009    2,435,781,424    3,040,076,365 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 8 -                      300,088,867       -                      199,194,799       

สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 62,822,068         34,746,316         38,758,973         22,185,929 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,429,809,345 5,648,973,573 3,026,510,154 3,760,542,210 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 13 28,170,562         9,241,891           25,658,423         7,000,000 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      1,447,136,300 1,447,136,300 

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 6,089,425           12,354,577         -                      -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 23 427,993,203       444,838,669       1,375,688,434 1,552,823,813 

ทีดินและโครงการรอการพฒันา 481,502,912       459,502,912       436,792,912 414,792,912 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ 11 497,244,470       574,709,520       344,392,754 372,582,570 

สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 12 81,967,138         40,364,783         81,046,792 38,161,070 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,625,359           4,340,609           2,592,228 4,283,401 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 76,221,238 76,725,004         47,639,189 53,019,313 

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอืน 13,052,690         13,117,192         8,973,133 8,773,635 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,614,866,997 1,635,195,157 3,769,920,165 3,898,573,014 

รวมสินทรัพย์ 6,044,676,342 7,284,168,730 6,796,430,319 7,659,115,224 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9



บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินหมนุเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชี 13 -                      4,606,542           -                      4,606,542           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4 339,977,331       406,803,521       240,460,377       265,303,285       

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 13 -                      400,000,000       646,998,375       1,061,602,352    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 13 770,109,632       900,125,887       707,184,118       759,828,826       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 13 16,208,217         14,915,534         16,208,217         14,915,534         

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 13 846,002,510       683,442,923       846,002,510       683,442,923       

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1,752,847           8,776,765           -                      -                      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 17,657,495         3,265,715           11,967,001         849,224              

หนีสินหมุนเวียนอืน  7,868,245           9,791,391           7,678,318           8,181,938           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,999,576,277    2,431,728,278    2,476,498,916    2,798,730,624    

หนีสินไม่หมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 181,334,232       65,283,068         177,343,571       50,955,026         

หนีสินตามสญัญาเช่า 13 56,893,260         14,527,602         56,893,260         14,527,602         

หุ้นกูร้ะยะยาว 13 -                      231,978,817       -                      231,978,817       

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4, 13 -                      380,000,000       -                      380,000,000       

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 31,921,907         24,552,412         30,953,782         23,908,245         

ประมาณการหนีสินไมห่มนุเวียนอืน 23 6,934,417           9,857,760           6,934,417           8,934,417           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,571,878           18,071,962         30,000                30,000                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 283,655,694       744,271,621       272,155,030       710,334,107       

รวมหนีสิน 2,283,231,971    3,175,999,899    2,748,653,946    3,509,064,731    

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
   (หุ้นสามญัจาํนวน 4,200 ล้านหุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,100,000,000    2,100,000,000    2,100,000,000    2,100,000,000    

   ทนุทีออกและชาํระแลว้
   (หุ้นสามญัจาํนวน 4,200 ล้านหุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,100,000,000    2,100,000,000    2,100,000,000    2,100,000,000    

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,438,832,857    2,438,832,857    2,438,832,857    2,438,832,857    

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,925,000           8,925,000           8,925,000           8,925,000           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้
      ทนุสาํรองตามกฎหมาย  15 92,651,000 92,651,000 92,651,000 92,651,000 

   ขาดทุนสะสม (848,291,570) (501,567,110) (592,632,484) (490,358,364)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (30,672,916) (30,672,916) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 3,761,444,371 4,108,168,831 4,047,776,373 4,150,050,493 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,761,444,371 4,108,168,831 4,047,776,373 4,150,050,493 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,044,676,342 7,284,168,730 6,796,430,319 7,659,115,224 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 16

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,146,227,239    1,166,866,453    625,235,704       652,972,773       

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 4 11,240,420         24,710,660         34,175,384         27,337,118         

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 8 129,175,868       -                      116,795,263       -                      

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ 4,637,749           6,193,653           -                      6,442,041           

รายไดอื้น 4 6,444,259 3,528,394 231,685 877,787 

รวมรายได้ 1,297,725,535 1,201,299,160 776,438,036 687,629,719 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 7 1,125,938,341 1,298,714,212 624,960,112 884,112,527 

ตน้ทนุการให้เช่าและบริการ 16,969,060 74,627,606 9,022,784 9,574,018 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 85,741,988 110,426,335 52,044,127 70,121,388 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
   -  (กลบัรายการคา่เผือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต
          ทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน 17 13,170,362 157,638,761 (15,014,898) 368,087,464 

   -  อืนๆ 291,649,294 315,197,200 249,997,616 268,127,154 

รวมค่าใช้จ่าย 1,533,469,045 1,956,604,114 921,009,741 1,600,022,551 

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนนิงาน (235,743,510) (755,304,954) (144,571,705) (912,392,832)

รายไดเ้งินปันผล 4 -                      -                      87,841,710         390,999,218       

รายไดท้างการเงิน 4 47,738,527         48,740,226         121,990,097       127,112,723       

ตน้ทนุทางการเงิน 4 (150,629,666) (185,433,155) (162,145,313) (216,268,228)

ส่วนแบง่ขาดทนุของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 (6,265,152) (32,303,404) -                      -                      

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (344,899,801) (924,301,287) (96,885,211) (610,549,119)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (1,824,659) 17,103,421 (5,388,909) 35,021,499 

ขาดทุนสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
12



บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน
      ส่วนทีเป็นของบริษทั (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

ขาดทุนสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
      ส่วนทีเป็นของบริษทั (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 19 (0.083) (0.216) (0.024) (0.137)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
13
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับปี (346,724,460)     (907,197,866)     (102,274,120)     (575,527,620)     

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,824,659           (17,103,421)       5,388,909           (35,021,499)       

ตน้ทนุทางการเงิน 150,629,666       185,433,155       162,145,313       216,268,228       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17 32,576,451         88,059,785         23,197,403         26,926,399         

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 6,265,152           32,303,404         -                     -                     

(กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต
   ทีคาดว่าจะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน 17 13,170,363         157,638,761       (15,014,899)       368,087,464       

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 8 1,324,861           121,209,933       990,685              109,902,280       

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย (129,175,868)     -                     (116,795,263)     -                     

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (4,637,749)         (6,193,653)         -                     (6,442,040)         

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (59,591)              -                     32,925                -                     

รายไดเ้งินปันผล -                     -                     (87,841,710)       (390,999,218)     

รายไดท้างการเงิน (47,738,527)       (48,740,226)       (121,990,097)     (127,112,723)     

(322,545,043) (394,590,128) (252,160,854)     (413,918,729)

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (5,650,427)         (5,095,411)         36,004,551         (25,194,016)       

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย 972,073,256       869,050,710       562,129,401       634,759,564       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 13,247,777         8,945,864           11,912,212         5,988,964           

ทีดินและโครงการรอการพฒันา 22,000,000         -                 22,000,000         -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 64,502                8,298,735           (199,498)            1,415,209           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (66,417,588)       (209,641,752)     (29,914,898)       (99,301,308)       

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,391,780         (374,021)            11,117,777         (90,728)              

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,923,146)         (7,177,031)         (503,619)            (3,410,359)         

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,369,495           8,674,480           7,045,537           8,396,364           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน (2,923,343)         8,934,417           (2,000,000)         8,934,417           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (11,500,083)       (958,853)            -                     (112,242)            

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 618,187,180       286,067,010       365,430,609       117,467,136       

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (49,667,641)       (29,392,270)       (28,493,899)       (11,290,140)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 568,519,539       256,674,740       336,936,710       106,176,996       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง (เพิมขึน) (700)                   11,598,191         (143)                   (192)                   

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิมขึน) (18,928,671)       19,582,151         (18,658,423)       5,327,916           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     285,259,330       362,773,652       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                     -                     (124,969,387)     (112,520,000)     

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (5,174,399)         (3,077,288)         (5,145,898)         (2,929,953)         

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (404,362)            (8,000)                (383,863)            -                     

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 429,264,735       -                     315,990,062       -                     

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 83,938,848         10,000,000         26,189,816         10,000,000         

เงินสดรับสุทธิจากการขายอุปกรณ์ 252,025              -                     107,641              -                     

เงินสดจ่ายเพือซือหุน้เพิมทุนในบริษทัยอ่ยทีไม่ไดมี้ผล
   ทาํให้สูญเสียการควบคุม -                     -                     -                     (300,000,000)     

รับเงินปันผล -                     -                     87,841,710         390,999,218       

รับดอกเบีย 47,726                402,984              66,656,010         65,692,144         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 488,995,202       38,498,038         632,886,855       419,342,785       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีเพิมขึน (ลดลง) (4,606,542)         4,606,542           (4,606,542)         4,606,542           

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                     -                     131,009,866       183,964,596       

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (400,000,000)     (38,928,571)       (545,613,843)     (439,829,804)     

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (13,347,375)       (16,000,678)       (13,347,375)       (16,000,678)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 838,592,823       495,154,032       804,713,723       450,674,250       

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (853,095,920)     (786,369,915)     (730,427,596)     (648,296,847)     

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู้ (68,470,000)       (12,000,000)       (68,470,000)       (12,000,000)       

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (380,000,000)     -                     (380,000,000)     -                     

จ่ายดอกเบีย (157,784,583)     (211,801,659)     (161,387,029)     (215,050,595)     

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,038,711,597)  (565,340,249)     (968,128,796)     (691,932,536)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 18,803,144         (270,167,471)     1,694,769           (166,412,755)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 25,919,225         296,086,696       13,312,503 179,725,258

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 5 44,722,369         25,919,225         15,007,272         13,312,503         

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพมิเติมสําหรับกระแสเงินสด
รายการทไีม่ใช่เงนิสด
โอนทีดินและโครงการรอการพฒันา
   ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย -                     6,468,741           -                     6,468,741           

โอนอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย
   ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 11,911,522         -                 -                     -                 

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย -                 17,630,241         -                     16,491,529         

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย -                 300,088,867       -                     199,194,799       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ยกเลิกระหว่างปี) (19,736,553)       39,891,930         (19,736,553)       39,891,930         

หนีสินตามสญัญาเช่าทียกเลิกระหว่างปี (เพิมขึน) 19,736,553         (39,891,930)       19,736,553         (39,891,930)       

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

7 อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขาย 
8 อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

12 สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 

13 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
14 ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

15 สาํรองตามกฎหมาย 
16 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

17 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
18 ภาษีเงินได ้

19 ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

20 เครืองมือทางการเงิน 

21 การบริหารจดัการส่วนทุน 

22 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

23 หนีสินทีอาจเกิดขึน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตงัอยู่เลขที 197 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ บริษัท เสนาดีเวลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)                        

(ถือหุน้ร้อยละ 24.16) และนายลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล (ถือหุน้ร้อยละ 12.97)  

  

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือการขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์                        
โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 

และ 10 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย                        
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง งบ
การเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ "กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมคา้ ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้
วิจารณญาณการประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํ            
งบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเนือง 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหุ้นกู้ทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปีเป็นเงิน 846 ล้านบาท 

นอกจากนี  กลุ่มบริษัทย ัง มี เ งินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีเ ป็นเ งิน  770.11 ล้านบาท                        

ซึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 280.18 ลา้นบาทและยอดเงินกูย้มื 

ทีมีเงือนไขการชําระคืนเงินต้นจากประมาณการยอดโอนและปลอดจํานองหลักประกันของโครงการตาม
งบประมาณภายในหนึงปีเป็นเงิน 489.93 ลา้นบาท บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีเป็นเงิน 

707.18 ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 260.28 ลา้นบาท 

และประมาณการยอดเงินกู้ยืมทีมีเงือนไขการชาํระคืนเงินต้นจากยอดโอนและปลอดจาํนองหลกัประกันของ
โครงการภายในหนึงปีเป็นเงิน 446.90 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 

346.72  ลา้นบาท และ 102.27  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 907.20 ล้านบาท และ575.53 ล้านบาท ตามลาํดับ) อีกทงั
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเนืองต่อไป
อีกในอนาคตเนืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส 

COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัให้ความสาํคญัต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเชือมนัว่าการจดัทาํงบการเงินโดย
ใชเ้กณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนืองนนัเหมาะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือทวัไปทียงัไม่ได้
เบิกใชจ้าํนวน 25 ลา้นบาทและจะไดรั้บเงินจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจาํนวน 46 ลา้นบาทในปี 2565 

นอกจากนีกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณาในการชาํระคืนหุน้กูบ้างส่วนและขอขยายระยะเวลาการชาํระคืนหุน้กูแ้ละ
เงินกูย้มืทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเชือมนัวา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถหาแหล่ง
เงินทุนไดใ้นอนาคตอนัใกล้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามหลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนือง ซึงมีขอ้สมมติว่ากิจการสามารถบริหารกระแสเงินสดเพือจ่ายชาํระ
หนีสินหมุนเวียน และมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชือเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจตามแผนงานของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ดงันนั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
และการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินใหม่ ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได ้
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3 นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้เกิด
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 
 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ เมือมีการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที
จ่ายจากการไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกินกวา่ทุนอืน
ในส่วนของเจา้ของ 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนนั โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนนัมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนนั 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคา
ทุนซึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีการ
ควบคุมร่วมกนัสินสุดลง 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจาก
รายการกบักิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนนั  

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการ
ดอ้ยค่าเกิดขึน   
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

(ค) เครืองมือทางการเงิน 

 

(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

ตราสารหนีทีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออกตราสารหนี สินทรัพยท์างการเงินและ
หนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(จ)) รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทั 

เป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการ
ทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน
ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนนับนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน  

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่ม
บริษทัมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ทีไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ
จดัประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หนีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง
ดอกเบียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ ตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี
ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน รายไดด้อกเบีย กาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีทีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ได้
คงไวซึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้  
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิกต่็อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะ
ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั  

 

(ค.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีการค้า 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก  

เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสญัญา  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเมือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

(ค.4) การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

(ค.5) ดอกเบีย  

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบียรับและ
ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อยา่งไรกต็ามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคา
ทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายได้
ดอกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       

เผอืเรียก และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง ซึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัทีไดม้าเป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด  

 

(จ) ลูกหนีการค้า 
 

ลูกหนีการคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหนีการคา้วดั
มูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตงัสาํรองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีตามความเสียงดา้น
เครดิตทีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนําขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัทีมี  ความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนัๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพอืขาย 

 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายคือ อสังหาริมทรัพย์ทีถือไวด้ว้ยความตงัใจในการพฒันาเพือขายในการดาํเนินธุรกิจ
ปกติ อสงัหาริมทรัพยนี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่   
 

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายประกอบดว้ย ตน้ทุนทีดินซึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้าย
ในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
พฒันาเพือขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทงัการพฒันาสําเร็จ ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย
รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพืนทีขาย 
 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์นกระทงัการพฒันาสาํเร็จและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

เมือมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวด
เดียวกนักบัทีมีการรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง  
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์รอการขาย 

 

อสังหาริมทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยร์อการขายเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที
มูลค่าทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชอ้สังหาริมทรัพยน์นัต่อไป อสังหาริมทรัพยร์อการ
ขายวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตาํกวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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(ซ) ทีดนิและโครงการรอการพฒันา 
 

ทีดินและโครงการรอการพฒันาแสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการลดมูลค่า ราคาทุนประกอบด้วย          
ตน้ทุนทีดินซึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนการกูย้มื 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสิงปลูกสร้างใหเ้ช่าจาํนวน 5 - 25 ปี 

และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน 

 

ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดย
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพือขาย  

 

เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพือขาย 
อสงัหาริมทรัพยน์นัจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขายดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 

 

เมือมีการเปลียนแปลงการใชง้านจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย อสงัหาริมทรัพย์
นนัจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยร์อการขายดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

 

(ญ) สิทธิการใช้อาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 

สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพย ์สาํหรับ
เครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า 
ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  
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ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 

โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการสิทธิการใชอ้าคารเช่า
และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 
 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

สิทธิการใชอ้าคารเช่า   6 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน  5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน           

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์มือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ประมาณระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
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(ฏ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เมือสัญญานนัให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

  

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ สาํหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็น
สญัญาเช่าทงัหมด  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง
สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสญัญาเช่าระยะสนัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือเริมแรก
ของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรก ค่าเสือมราคารับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่า
ดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเมือสินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ในกรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสือม
ราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทีเช่า ซึงกาํหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที
เกียวขอ้ง  
 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทงัหมดตามสัญญา ทงันีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 

 

หนีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสญัญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน  

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดที
สินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการที
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ
หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดทีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ     
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฒ) ประมาณการหนีสิน  

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน  

ประมาณการหนีสิน ส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ณ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 

กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ข้อมูลระดับ  2  เ ป็นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีรับรู้
รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย
ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่
สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ
รายการดงักล่าวสินสุดลง  
 

(ด) รายได้ 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายรับรู้เมือไดโ้อนอาํนาจควบคุมอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัลูกคา้ดว้ย
จาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิม หรือภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดและสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัจ่าย
ใหก้บัลูกคา้  
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สาํหรับสัญญาทีมีการรวมการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อืนเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สินคา้อืนแยกจากกนั หากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้ดงักล่าวสามารถแยกออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นันแยกจากกนั สิงตอบแทนทีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายทีเป็น
เอกเทศของอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นนัๆ  

 

เงินมดัจาํและเงินงวดของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายซึงไดรั้บจากลูกคา้ก่อนวนัทีรับรู้รายไดแ้สดงเป็นหนีสิน  

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมดัจาํและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์
ให้กบัลูกคา้ หากเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวมีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั ดอกเบียจ่ายบนัทึกโดย
ใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัทีไม่ปรับปรุงสิงตอบแทนดว้ยผลกระทบทีเกิด
จากการมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน  

 

รายได้จากการให้บริการ  

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้หบ้ริการ 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตาม
สญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  
 

ณ วนัเริมต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าทีได้โอนความเสียงและผลตอบแทน
ทงัหมดหรือเกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที
ไม่เขา้เงือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าและแสดง
เป็นส่วนหนึงของรายไดค่้าเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการไดม้าซึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดค่้าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ 
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(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึงรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือที
คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผล
แตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนั
ใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงานโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ทงันีสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ถ) กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

35 

4 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนนั  

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้ง
กนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี  

ชือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564   

นาย ลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล ไทย เป็นผูบ้ริหารสาํคญัและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ใน
บริษทัตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

บริษทั เสนาดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั  

   (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ในบริษทัตงัแต่ร้อยละ 10 

ขึนไป และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทั 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   

นาย ลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล ไทย เป็นผูบ้ริหารสาํคญัและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ใน
บริษทัตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

บุญยง สวาทยานนท ์ ไทย เป็นผูบ้ริหารสําคญัและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นใน
บริษทัตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  
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รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  7,753  10,703 

รายไดจ้ากการบริหาร -  -  26,303  16,574 

รายไดเ้งินปันผล -  -  87,842  390,999 

ดอกเบียรับ -  -  74,251  78,453 

ดอกเบียจ่าย -  -  16,201  17,037 

        

การร่วมค้า        

ดอกเบียรับ 47,718  48,390  47,718  48,390 

       

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 25,346  24,464  25,346  24,464 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,792  4,216  3,792  4,216 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 29,138  28,680  29,138  28,680 

      

บุคคลอืนทีเกยีวข้องกนั        

ดอกเบียจ่าย 14,443  58,283  14,443  58,283 

  

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน   

บริษทัยอ่ย    - - 378,521 409,303 

การร่วมคา้     209,545 162,086 209,545 162,086 

 209,545 162,086 588,066  571,389 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  - - (62,251)  (90,261) 

สุทธิ 209,545 162,086 525,815  481,128 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมื         

บริษทัยอ่ย  - - 947,695 1,107,985 

การร่วมคา้   685,544 689,395 685,544 689,395 

 685,544 689,395 1,633,239  1,797,380 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  (257,551) (244,556) (257,551)  (244,556) 

สุทธิ 427,993 444,839 1,375,688  1,552,824 

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน  

 สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 
    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 175 457 (28,010)  53,228 

เงินใหกู้ย้มื 12,995 157,181 12,995  244,556 
 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน        

บริษทัยอ่ย - -  99,850  94,401 

 

เงินกู้ยมืระยะสัน         

บริษทัยอ่ย  - - 646,998 661,602 

บุคคลอืนทีเกียวขอ้งกนั   - 400,000 - 400,000 

 - 400,000 646,998  1,061,602 
 

เงินกู้ยมืระยะยาว         

บุคคลอืนทีเกียวขอ้งกนั   - 380,000 - 380,000 

 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีอตัราดอกเบียและกาํหนดชาํระตามทีระบุในสญัญา 
 

ภาระคาํประกันกับบริษัททีเกียวข้องกัน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัจากการคาํประกนัภาระหนีสินทีมี
ดอกเบียของบริษทัยอ่ยทีมีต่อสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 154 ล้านบาท) โดยทวัไป
การคาํประกนันีมีผลผกูพนัต่อบริษทันานเท่าทีหนีสินยงัไม่ไดช้าํระ 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 30  68  25 46 

เงินฝากธนาคาร 44,692  25,851  14,982 13,267 

รวม 44,722  25,919  15,007  13,313 

 

6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีการคา้  

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 129  1,490  - - 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 2  79  - - 

   31 - 60 วนั 5  16  - - 

   61 - 90 วนั 6  5  - - 

   มากกวา่ 90 วนั 44,961  45,257  2,040 2,040 

 45,103  46,847  2,040 2,040 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่ 
          จะเกิดขึน (44,488) 

 

(44,313) 

  

(2,021) 

 

(2,021) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 615  2,534  19  19 

ลูกหนีอืน 29,669  28,448  149,966  182,123 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่ 
          จะเกิดขึน (9,193) 

 

(9,195) 

 

(69,777) 

 

(97,788) 

ลูกหนีอืน - สุทธิ 20,476  19,253  80,189  84,335 

ดอกเบียคา้งรับ 208,230  150,518  456,754  401,419 

รวม 229,321  172,305  536,962  485,773 
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  53,508  53,051  99,809 46,581 

เพิมขึน 685  3,586  2,697 53,228 

กลบัรายการ (512)  (3,129)  (30,708) - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  53,681  53,508  71,798  99,809 

 

ขอ้มูลเกียวกบัความเสียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 (ข) 

 

7 อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือขาย  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา  

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 1,728,771  1,919,128  736,783 566,458 

งานก่อสร้างพฒันาเพือขาย 1,187,396  967,516  793,436 372,673 

ดอกเบียจ่ายทีถือเป็นตน้ทุน 189,960  199,655  88,946  23,181 

รวมอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา 3,106,127  3,086,299  1,619,165 962,312 

อสงัหาริมทรัพยที์พฒันาแลว้ 1,139,238  2,158,712  957,396 2,195,553 

รวม 4,245,365  5,245,011  2,576,561 3,157,865 

หัก ค่าเผอืการลดมูลค่า (152,422)  (129,097)  (140,780)  (117,789) 

สุทธิ 4,092,943  5,115,914  2,435,781  3,040,076 

ตน้ทุนการกูย้มืทีรวมเป็นส่วนหนึงของ
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายในระหวา่งปี  6,338 

 

 26,035 

  

2,825 

 

- 

อตัราดอกเบียของตน้ทุนเงินกูย้มื 

   (ร้อยละต่อปี) 4.75 - 7.00 

 

5.13 - 7.00 

  

4.75 - 6.50 

 

- 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขายที
บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 
-   ตน้ทุนขาย 1,124,613  1,177,504  623,969 774,211 

-   การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที 

     คาดวา่จะไดรั้บ 1,325 

 

121,210 

  

991 

 

109,902 

สุทธิ 1,125,938  1,298,714  624,960 884,113 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 2,315 ลา้นบาท                      

และ 673 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 2,631 ล้านบาท และ 540 ล้านบาท ตามลาํดับ) คาดว่าจะพฒันาสําเร็จใน
ระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีโครงการทีดาํเนินอยู ่ดงันี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยู ่ 25  26  14  14 

จาํนวนเงินตามสญัญาจะซือจะขายอสงัหาริมทรัพย ์        

   รอโอนกรรมสิทธิ (ล้านบาท) 366  45  289  37 

 

8 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย  
 

เมือวนัที 6 มกราคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดต้กลงทาํสัญญาซือขายทีดินและสิงปลูกสร้างกบักิจการ 
ทีไม่เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง โดยมีราคาขายตามสัญญารวมเป็นจาํนวนเงิน 456 ลา้นบาท และทาํการโอนกรรมสิทธิใน
วนัเดียวกัน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวเป็นจาํนวน 129 ล้านบาทใน                

งบการเงินรวม และ 117 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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ทงันีบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนทีกาํหนดให้บริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนั
ตดัสินใจและบริหารงาน 

 

การร่วมค้าดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่งสาํหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนที
เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้เหล่านนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุน
สะสมทียงัไม่รับรู้จาํนวน 299.83 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 287.30 ล้านบาท) บริษทัไม่มีภาระหนีสินทีเกียวเนือง
กบัผลขาดทุนเหล่านี 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ทีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ดงักล่าว ปรับปรุงดว้ย
ความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการนี 
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 บริษทั เจเอสพี โอเชียน จาํกดั  บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จาํกดั 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได ้ (251,448)  12  30,408  10,639 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (22,791)  (363,494)  (11,391)  (58,733) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย 
   ของกลุ่มบริษทั (12,535)  (199,922)  (6,265)  (32,303) 

        

การตดักาํไรระหว่างกนัทียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ 

downstream  

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท (12,535)  (199,922)  (6,265)  (32,303) 

        

สินทรัพยห์มุนเวียน 547,583  625,417  817,233  854,810 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 50  128  5  32 

หนีสินหมุนเวียน 842,980  1,114,143  363,785  826,808 

หนีสินไม่หมุนเวียน 249,802  33,760  439,382  5,571 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) (545,149)  (522,358)  11,071  22,463 

สินทรัพยสุ์ทธิส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษทั  (299,832)  (287,297)  6,089  12,355 

ส่วนแบ่งขาดทุนสะสมทียงัไม่รับรู้ (299,832)  (287,297)  -  - 

        

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า -  -  6,089  12,355 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 
 

 

 

 

  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ทีดิน  สิงปลูกสร้างใหเ้ช่า  รวม  ทีดิน 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  699,129  773,326  1,472,455  596,416 

โอนไปอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย  (17,630)  -  (17,630)  (16,492) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยร์อการขาย  (199,195)  (298,906)  (498,101)  (199,195) 

จาํหน่าย  (6,748)  -  (6,748)  (3,557) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  และ 
 1 มกราคม 2564  475,556  474,420  949,976  377,172 

โอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขาย -  11,911  11,911  - 

จาํหน่าย  (68,149)  (70,189)  (138,338)  (28,190) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  407,407  416,142  823,549  348,982 

         

ค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  4,589  512,634  517,223  4,589 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  58,997  58,997  - 

โอนไปอสังหาริมทรัพยร์อการขาย  -  (198,012)  (198,012)  - 

จาํหน่าย  -  (2,942)  (2,942)  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  และ 
 1 มกราคม 2564  

 

4,589 

 

370,677  375,266  4,589 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  10,076  10,076  - 

จาํหน่าย  -  (59,037)  (59,037)  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  4,589  321,716  326,305  4,589 

         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  470,967  103,743  574,710  372,583 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  402,818  94,426  497,244  344,393 
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สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยทีดินและสิงปลูกสร้างหลายแห่งทีให้เช่าแก่บุคคลทีสาม           

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบักาํหนดระยะเวลาเช่าทียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 5 เดือน - 15 ปี โดยการ
ต่ออายสุัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนบางส่วนกาํหนดรายได้
ค่าเช่าเป็นจาํนวนคงที 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 

จํานวนเงินทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทเีกยีวกบั  (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเกียวขอ้ง  11,240  24,711  4,273  10,763 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา  4,097  9,790  -  - 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นส่วนหนึงใน:         

- ตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการทีเกียวขอ้ง  16,969  58,997  -  - 

 

จํานวนเงินขันตําทีจะได้รับในอนาคตจากสัญญา  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ให้เช่าและบริการทีเกยีวข้องทียกเลิกไม่ได้  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

1- 5 ปี  3,681  6,530  23,070  40,770 

หลงัจากปีที 5  -  -  32,298  65,272 

รวม  3,681  6,530  55,368  106,042 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,191 ลา้นบาท (2563: 1,276              

ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกและผูบ้ริหาร  โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Comparison Approach) และวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ             

การลงทุน มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 
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12 สิทธิการใช้อาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิการใช้
อาคารเช่า 

 
 

เครืองตกแต่ง ติดตงั 
และเครืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 34,962  61,670  16,857  113,489 

เพิมขึน -  1,198  1,879  3,077 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  และ 
 1 มกราคม 2564 34,962 

 

62,868  18,736  116,566 

เพิมขึน 66,802  5,168  9,941  81,911 

จาํหน่าย (34,962)  (6,786)  (4,607)  (46,355) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 66,802  61,250  24,070  152,122 

        

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  46,546  4,117  50,663 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,654  8,383  5,501  25,538 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ  
1 มกราคม 2564 11,654 

 

54,929  9,618  76,201 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,626  4,926  4,966  22,518 

จาํหน่าย (17,363)  (6,595)  (4,606)  (28,564) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 6,917  53,260  9,978  70,155 

        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 23,308  7,939  9,118  40,365 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 59,885  7,990  14,092  81,967 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สิทธิการใช้

อาคารเช่า  

เครืองตกแต่ง ติดตงั 
และเครืองใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 34,962  44,712  14,304  93,978 

เพิมขึน -  1,051  1,879  2,930 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  และ 
 1 มกราคม 2564 34,962 

 

45,763  16,183  96,908 

เพิมขึน 66,802  5,146  9,941  81,889 

จาํหน่าย (34,962)  (3,201)  (4,607)  (42,770) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 66,802  47,708  21,517  136,027 

        

ค่าเสือมราคาสะสม  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  33,394  1,642  35,036 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,654  6,607  5,450  23,711 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ  
1 มกราคม 2564 11,654 

 

40,001  7,092  58,747 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,626  3,694  4,686  21,006 

จาํหน่าย (17,363)  (3,060)  (4,350)  (24,773) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 6,917  40,635  7,428  54,980 

        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 23,308  5,762  9,091  38,161 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 59,885  7,073  14,089  81,047 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ ซึงไดคิ้ด
ค่าเสือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 105.94 ลา้นบาท และ 32.95 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 33.95 ล้านบาท และ 20.14 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปีและยานพาหนะจาํนวนหลายคนัเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที
โดยเงือนไขในการจ่ายชาํระเป็นเงือนไขปกติทวัไปสาํหรับประเทศไทย 
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กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าอุปกรณ์สํานกังาน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 2 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงทีและค่าเช่า
ผนัแปรซึงขึนอยู่กบัการใชง้านสินทรัพยต์ลอดระยะเวลาเช่า โดยเงือนไขในการจ่ายชาํระเป็นเงือนไขปกติทวัไป
สาํหรับในประเทศไทย โดยสญัญาดงักล่าวจะสินสุดภายในปี 2567 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สิทธิการใชอ้าคารเช่า 59,885  23,308  59,885  23,308 

ยานพาหนะ 323  1,505  323  1,505 

รวม 60,208  24,813  60,208  24,813 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- สิทธิการใชอ้าคารเช่า 12,626 11,654 12,626 11,654 

- ยานพาหนะ 1,249 3,425 1,249 3,425 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 3,459 2,187 3,459 2,187 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสนั 1,468 3,150 793 2,195 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 731 625 616 434 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 15.55 ลา้นบาท และ 14.76 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13 หนีสินทีมีภาระดอกเบยี 
 

  งบการเงินรวม 

  2564  2563 

 

หมายเหตุ 

ส่วนทีมี
หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนทีมี
หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  4,607  -  4,607 

เงินกูย้มืระยะสันจาก
บุคคลและกิจการที
เกียวขอ้งกนั 

 

 

4 -  -  -  400,000  -  400,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 

951,444  -  951,444  965,409  -  965,409 

หนีสินตามสัญญาเช่า    4,005  69,096  73,101  -  29,443  29,443 

หุน้กูร้ะยะยาว  437,744  408,259  846,003  487,363  428,059  915,422 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  

 

4 -  -  -  150,000  230,000  380,000 

รวมหนีสินทีมีภาระ
ดอกเบยี 

 

1,393,193  477,355  1,870,548  2,007,379  687,502  2,694,881 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 

 

หมายเหตุ 

ส่วนทีมี
หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนทีมี
หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  4,607  -  4,607 

เงินกูย้มืระยะสันจาก
บุคคลและกิจการที
เกียวขอ้งกนั 

 

 

4 646,998  -  646,998  400,000  661,602  1,061,602 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 

884,528  -  884,528  810,784  -  810,784 

หนีสินตามสัญญาเช่า    4,005  69,096  73,101  -  29,443  29,443 

หุน้กูร้ะยะยาว  437,744  408,259  846,003  487,363  428,059  915,422 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  

 

4 -  -  -  150,000  230,000  380,000 

รวมหนีสินทีมีภาระ
ดอกเบยี 

 

1,973,275  477,355  2,450,630  1,852,754  1,349,104  3,201,858 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนทีมหีลกัประกัน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเงือนไขในการชาํระคืนเงินตน้โดยการปลอด
จาํนองหลกัประกนัโครงการในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 - 85 ของราคาขายแต่ละยูนิต และไม่ตาํกว่าการปลอด
จาํนองขนัตาํตามสญัญา ซึงมีกาํหนดตอ้งชาํระคืนทงัหมดภายในปี 2565 - 2568 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทเงิน
กู้ยืมระยะยาวทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีจากการประมาณการยอดโอนตามงบประมาณประจาํปีเป็น          

จาํนวนเงิน 489.93 ลา้นบาท และ 446.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวกบั
สถาบนัการเงินทีมีวนัสินสุดสญัญาภายในหนึงปีเป็นจาํนวนเงิน 280.18 ลา้นบาท และ 260.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียเท่ากบัอตัรา MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ถึง MLR บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายใตส้ญัญาเงินกู ้
กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของ 
ผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้มื
ดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินและสิงปลูกสร้างทีมีอยูแ่ลว้และหรือทีจะมีขึนต่อไปในอนาคตบางส่วน และคาํประกนั
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหลาย
แห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 1,154 ลา้นบาท และ 403 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 1,159 ล้านบาท และ 518 ล้านบาท 

ตามลาํดับ) ซึงแบ่งเป็นวงเงินสินเชือไม่ระบุวตัถุประสงค์ 25 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 15.39 

ล้านบาท และ 15.39 ล้านบาท ตามลาํดับ) และวงเงินสินเชือเพือพฒันาโครงการ 1,129 ลา้นบาท และ 378 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563: 1,143.37 ล้านบาท และ 502.37 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

สินทรัพย์ใช้เป็นหลกัประกัน 

 

วงเงินสินเชือของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดของหลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ดงันี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจาํธนาคาร 28,171 9,242  25,658 7,000 

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขาย 3,918,876 4,900,250 2,435,781  3,040,076 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - 300,089 -  199,195 

ทีดินและโครงการรอการพฒันา 416,529 394,529 371,819 349,819 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 484,525 494,044 332,317  348,808 

รวม 4,848,101 6,098,154 3,165,575   3,944,898 
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หุ้นกู้ 
       งบการเงนิรวม/ 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัรา  วนัทีออก  ครบกาํหนด  31 ธนัวาคม 

 ดอกเบีย  หุน้กู ้  ชาํระ  2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี)      (พันบาท) 

ครังที 1/2561* 8.00  23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤษภาคม 2565 

 (เดิม 23 พฤษภาคม 2564) 439,200 

  

488,000 

ครังที 2/2561** 8.75  12 ธนัวาคม 2561 12 มิถุนายน 2565 

(เดิม 12 มิถุนายน 2564) 177,030 

 

196,700 

ครังที 1/2562 8.00  14 มีนาคม 2562 12 กนัยายน 2565 232,400  232,400 

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า      848,630  917,100 

หัก ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี  (2,627)  (1,678) 

หุ้นกู้ - สุทธิ  846,003  915,422 

หัก หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (846,003)  (683,443) 

หุ้นกู้ทีถึงกาํหนดชําระเกนิกว่าหนึงปี  -  231,979 

 

*   ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ
กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูจ้ากเดิมครบกาํหนดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2565 โดยอตัราดอกเบียไม่
เปลียนแปลง และบริษทัไดด้าํเนินการชาํระคืนเงินตน้หุน้กูจ้าํนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2564 

 

** ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ                

กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมครบกาํหนดเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเดือนมิถุนายน 2565 โดยอัตราดอกเบียไม่
เปลียนแปลง และบริษทัไดด้าํเนินการชาํระคืนเงินตน้หุ้นกูจ้าํนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ เมือวนัที 14 มิถุนายน 2564  
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รายการเคลือนไหวของหุ้นกูก่้อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชีสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม              

มีดงันี 

 

      งบการเงนิรวม/ 

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      2564  2563 

      (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม    917,100  929,100 

ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี    (68,470)  (12,000) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 848,630  917,100 

 

หุ้นกู้เหล่านีเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และหุ้นกู้บางส่วนมีการคาํประกนัดว้ยทีดิน และอาคาร             
สิงปลูกสร้าง โดยจ่ายดอกเบียทุก 3 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้
 

หุ้นกูด้งักล่าวมีเงือนไขสาํคญับางประการทีบริษทัตอ้งถือปฏิบติัตลอดอายหุุ้นกู ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อ
ส่วนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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14 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 31,922  24,552  30,954  23,908 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้  
มีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจาก   

อตัราดอกเบียและความเสียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 

 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  24,552  15,878  23,908  15,512 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   8,253  8,323  7,943  8,053 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั   511  351  497  343 

ผลประโยชน์จ่าย   (1,394)  -  (1,394)  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  31,922  24,552  30,954  23,908 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.2  2.2  2.2  2.2 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต  6.0  6.0  6.0  6.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 15.0  0 - 15.0  0 - 15.0  0 - 15.0 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 17 ปี (2563: 

17  ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอืนๆ คงที  

 

งบการเงนิรวม 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

     ผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,441)  (2,645)  4,098  3,164 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   3,917  3,009  (2,580)  (2,580) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

     ผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,297)  (2,549)  3,942  3,047 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   3,750  2,898  (3,217)  (2,487) 

 

15 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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16 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้  

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของกลุ่มบริษทัทีมีสินคา้และ
การบริการทีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน  

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี  

 

ส่วนงาน 1  ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 2  ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพืนทีและบริการ 
 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศทีมี
สาระสาํคญั 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
 

หนีสินทีเกดิจากสัญญา 
 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงิน         

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  17,658  11,967 

 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินก่อนวนัทีรับรู้รายได ้และมีกาํหนดส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัทีรายงาน 

 

17 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

   ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 
 

13,170 

   

157,639  

   

(15,015) 

   

297,784 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  146,721   158,695    148,335   160,097  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -   -   42,803 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ -   -    -    27,500  

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  32,578   88,060    23,197   26,926  

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  46,320   53,590    28,165   35,097  

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  32,096   53,114    19,448   31,930  
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18 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 

2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั   1,312  12,019  -  - 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 9  1,825  9  - 

  1,321  13,844  9  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     504  (30,947)  5,380  (35,021) 

  504  (30,947)  5,380  (35,021) 

รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,825  (17,103)  5,389  (35,021) 
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การกระทบยอดเพอืหา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
อัตราภาษทีีแท้จริง 2564  2563  2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (344,900)    (924,301)    (96,885)    (610,549) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (68,980)  20  (184,860)  20  (19,377)  20  (122,109) 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    -    (17,568)    (78,200) 

รายไดที้รับรู้เพิม   8,881    13,527    4,053    5,653 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,082    50,221    5,387    66,060 

การใชข้าดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้
บนัทึก   (2,651)    (510)    -    - 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้   1,253    6,461    -    - 

ผลแตกต่างชวัคราวทีไม่ไดต้งั
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   35    92    -    - 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   58,366    108,360    32,885    93,575 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย
ล่วงหนา้ 

  

9 

   

1,825 

   

9 

   

- 

การตดัรายการจากการจดัทาํงบ
การเงิน 

  

(1,170) 

   

(12,219) 

   

- 

   

- 

รวม (1)  1,825  2  (17,103)  (6)  5,389  6  (35,021) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิน  สินทรัพย์  หนีสิน 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รวม 79,196  79,336  (2,975)  (2,611)  50,093  55,177  (2,454)  (2,158) 

การหกักลบรายการของภาษี (2,975)  (2,611)  2,975  2,611  (2,454)  (2,158)  2,454  2,158 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ  

 

76,221 

  

76,725 

  

- 

  

- 

  

47,639 

  

53,019 

  

- 

  

- 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ในกาํไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564     

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

   ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2,243  

 

- 2,243 

ค่าเผอืการลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 
   เพือขาย 26,754  3,730 30,484 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  (4,400) - 

ประมาณค่าซ่อมแซม 4,420  - 4,420 

ประมาณการหนีสิน 

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 

4,910  1,474 6,384 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,300  87 1,387 

ขาดทุนยกไป 13,094  3,969 17,063 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 21,635  (4,420) 17,215 

อืนๆ 580  (580) - 

รวม 79,336  (140) 79,196 

     

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,515  366 2,881 

หนีสินตามสญัญาเช่า 96  (2) 94 

รวม 2,611  364 2,975 

     

สุทธิ 76,725  (504) 76,221 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ในกาํไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563     

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

   ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2,243  

 

- 2,243 

ค่าเผอืการลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 
   เพือขาย 1,577  25,177 26,754 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  - 4,400 

ประมาณค่าซ่อมแซม 6,173  (1,753) 4,420 

ประมาณการหนีสิน 

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,175  1,735 

 

4,910 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน -  1,300 1,300 

ขาดทุนยกไป 5,317  7,777 13,094 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 24,752  (3,117) 21,635 

อืนๆ 648  (68) 580 

รวม 48,285  31,051 79,336 

      

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,507  8 2,515 

หนีสินตามสญัญาเช่า -  96 96 

รวม 2,507  104 2,611 

      

สุทธิ 45,778  30,947 76,725 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

66 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัที บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ในกาํไรหรือขาดทุน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564      

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน
ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 19,962 

  

(5,603) 

  

14,359 

ค่าเผอืการลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 
   เพือขาย 24,376  

 

3,780 

  

28,156 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  (4,400)  - 

ประมาณการหนีสิน 

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 

4,782 

 

1,409  6,191 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,300  87  1,387 

อืนๆ 357  (357)  - 

รวม 55,177  (5,084)  50,093 

     

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,062  298  2,360 

หนีสินตามสญัญาเช่า 96  (2)  94 

รวม 2,158  296  2,454 

      

สุทธิ 53,019  (5,380)  47,639 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ในกาํไรหรือขาดทุน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของ
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9,316  10,646  19,962 

ค่าเผอืการลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 
   เพือขาย 1,577  22,799  24,376 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  -  4,400 

ประมาณค่าซ่อมแซม 1,752  (1,752)  - 

ประมาณการหนีสิน 

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,102  1,680  

 

4,782 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน -  1,300  1,300 

อืนๆ 357  -  357 

รวม 20,504  34,673  55,177 

      

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,507  (445)  2,062 

หนีสินตามสญัญาเช่า -  96  96 

รวม 2,507  (349)  2,158 

      

สุทธิ 17,997  35,022  53,019 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีทียงัไม่ได้รับรู้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชวัคราว  3,815  3,815  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป  185,322  126,921  129,735  96,850 

รวม 189,137  130,736  129,735  96,850 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสินอายุในปี 2567-2569 ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันนั กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจากยงั
ไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

 

19 ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ขาดทุนทเีป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        

     สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

ขาดทุนสาํหรับปีทีเป็นส่วนของ        

     ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขนัพืนฐาน) (346,724)  (907,198)  (102,274)  (575,528) 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.083)  (0.216)  (0.024)  (0.137) 

 

20 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรวมถึง
ลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ
เงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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   งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม  หมายเหต ุ

 เครืองมือทางการเงินทีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   ระดบั 2 

2564   (พันบาท) 

หนีสินทางการเงิน      

หุน้กู ้ 13  846,003  847,808 

    

2563    

หนีสินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 13  915,422  916,295 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 
หุน้กู ้ อา้งอิงราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูโ้ดยสมาคมตราสารหนีไทย 

   โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าทางบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากอตัราดอกเบียเงิน
กูย้มืตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราคิดลดทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 
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(ข) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพือ
กาํหนดระดบัความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือใหพ้นกังาน
ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในทาํหน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลทีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความเสียงด้านเครดติ 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเครืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้และลูกหนีอืน
ของกลุ่มบริษทั 
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1) ลกูหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไร
ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึงรวมถึงความเสียงของ
การผดินดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย
ก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่งสินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวน
อนัดบัความน่าเชือถือภายนอก งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและ
หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสาํหรับบางกรณี  

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดที 

3 เดือน 

 

อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตทีเกิดขึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่านีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพือสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดทีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องลูกหนี  

 

2) เงินให้กู้ ยืม  

 

กลุ่มบริษทัติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตดว้ยการติดตามการจดัอนัดบัเครดิตภายนอกทีมีการ
เผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดบัเครดิตทีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่และเพือประเมินว่าความเสียง
ดา้นเครดิตเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ณ วนัทีรายงาน โดยไม่ไดถู้กสะทอ้นในอนัดบัเครดิตทีเผยแพร่หรือไม่  

 

ตารางต่อไปนีแสดงฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของเงินใหกู้ย้มื ซึงบ่งชีวา่สินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่ายตอ้งตงัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ หรือค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต
ทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอาย ุซึงในกรณีนี จะตอ้งระบุดว้ยวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่  
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งบการเงินรวม  

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ 

- ไม่ดอ้ยค่า 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ

- ดอ้ยค่า 
 รวม 

(พันบาท) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  

   เงินใหกู้ย้มื -  -  685,544  685,544 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

         คาดวา่จะเกิดขึน - 
 

- 
 

(257,551) 
 

(257,551) 

สุทธิ -  -  427,993  427,993 

        

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563        

เงินใหกู้ย้มื -  -  689,395  689,395 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

         คาดวา่จะเกิดขึน - 
 

- 
 

(244,556)  (244,556) 

สุทธิ -  -  444,839  444,839 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ- 
ไม่ดอ้ยค่า 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ

- ดอ้ยค่า 
 รวม 

(พันบาท) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  

   เงินใหกู้ย้มื 947,695  -  685,544  1,633,239 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

          คาดวา่จะเกิดขึน - 
 

- 
 

(257,551) 
 

(257,551) 

สุทธิ 947,695  -  427,993  1,375,688 

        

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563        

เงินใหกู้ย้มื 1,107,985  -  689,395  1,797,380 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที -  -  (244,556)  (244,556) 

สุทธิ 1,107,985  -  444,839  1,552,824 
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งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ- 
ไม่ดอ้ยค่า 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอาย ุ- 
ดอ้ยค่า 

 รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  - - - 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผือผลขาดทุน -  - 244,556 244,556 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 
   1 มกราคม 2564 

 

- 

  

- 

 

244,556 

 

244,556 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผือผลขาดทุน -  - 12,995 12,995 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 -  - 257,551 257,551 

 

การคาํประกัน 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหก้ารคาํประกนัทางการเงินแก่หนีสินของบริษทัยอ่ยเท่านนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั
ออกหนงัสือคาํประกนัวงเงินสินเชือกบัธนาคารสาํหรับบริษทัยอ่ย 3 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดยจาํนวน
เงินเป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา  
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 งบการเงินรวม 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนัธ์         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 339,977  339,977  -  339,977 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 951,444  775,152  163,119  938,271 

หนีสินตามสัญญาเช่า 73,101  20,028  65,891  85,919 

หุน้กู ้ 846,003  848,630  -  848,630 

 2,210,525  1,983,787  229,010  2,212,797 

        

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563        

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนัธ์         

เงินเบิกเกินบญัชี   4,607  4,607  -  4,607 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 406,803  406,803  -  406,803 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 965,409  908,129  68,176  976,305 

เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 780,000  400,000  380,000  780,000 

หนีสินตามสัญญาเช่า 29,443  14,916  16,235  31,151 

หุน้กู ้ 915,422  684,700  232,400  917,100 

 3,101,684  2,419,155  696,811  3,115,966 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

 แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนัธ์         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 240,460  240,460  -  240,460 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 884,528  711,042  159,128  870,170 

เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 646,998  646,998  -  646,998 

หนีสินตามสัญญาเช่า 73,101  20,028  65,891  85,919 

หุน้กู ้ 846,003  848,630  -  848,630 

 2,691,090  2,467,158  225,019  2,692,177 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

 แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563        

เงินเบิกเกินบญัชี   4,607  4,607  -  4,607 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 265,303  265,303  -  265,303 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 810,784  765,567  53,847  819,414 

เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,441,602  1,061,602  380,000  1,441,602 

หนีสินตามสัญญาเช่า 29,443  14,916  16,235  31,151 

หุน้กู ้ 915,422  684,700  232,400  917,100 

 3,467,161  2,796,695  682,482  3,479,177 

 

ความเสียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน           

อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด ความเสียงดา้นตลาดมีดงันี 

 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย  

 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาดซึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนืองจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบียคงที ยกเวน้เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินทีมีอตัราดอกเบียผนัแปร อยา่งไรก็ตามความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบียในปัจจุบันค่อนข้างตาํทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเสียงตาํจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิมขึนหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบียจากเงินกูย้ืมซึงเป็นผลจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย
จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

21 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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22 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทไีม่เกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาก่อสร้างโครงการ  78,564  517,946  31,486  437,018 

สญัญาพฒันาโครงการในส่วนของ  
   สาธารณูปโภคส่วนกลาง 11,356  83,551  6,321  34,820 

รวม 89,920  601,497  37,807  471,838 

 

 

       

ภาระผกูพนัอืน ๆ 
       

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 469,833  410,408  152,003  117,955 

        

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคารดงักล่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํประกนัโดยเงินฝากธนาคารและการจดจาํนอง
ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและหุน้กูข้องบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 

 

23 หนีสินทอีาจเกดิขึน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการถูกบริษทัอืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา และอืนๆ โดยมีทุนทรัพยที์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจาํนวนเงิน  81.81 ลา้นบาท
และ 81.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขณะนีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึก
สาํรองค่าเผอืหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวม
จาํนวน 6.93 ลา้นบาทและ 6.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

ในระหวา่งปี 2564 การร่วมคา้ของบริษทัสองแห่งไดถู้กผูถื้อหุน้รายหนึงฟ้องร้อง เพือเรียกร้องใหก้ารร่วมคา้ดงักล่าว
ชาํระคืนเงินตามตวัสัญญาใชเ้งินทีการร่วมคา้ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นดงักล่าวพร้อมดอกเบียเป็นจาํนวนเงินรวม 658.43 

ลา้นบาท โดยในปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการรวบรวมหลกัฐานเพือยนืคาํให้การต่อศาลแพ่ง อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารเชือ
ว่าคดีความขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบทีมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ทงัสองแห่งและดอกเบียคา้งรับเป็นจาํนวนเงินรวม 893.50 ลา้นบาท และบริษทัได้
บนัทึกค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 257.55 ลา้นบาท โดยพิจารณา
เรืองการรับชาํระเงินคืนตามตวัสญัญาใชเ้งินดงักล่าวแลว้ 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 1 

 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

 

“บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวัง 
บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือ ไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปีได้แสดงข้อมลู
อย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2565 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ในกำรนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้ นำงวีรพร ไชยสิริยะสวสัดิ์ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ 
นำงวีรพร  ไชยสิริยะสวสัดิ์ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่ำวข้ำงต้น” 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. นำงสำวเกษรำ ธัญลกัษณ์ภำคย์ กรรมกำร     

   

2. นำยปฐมพร  ติรณสวสัดิ ์ กรรมกำร     

 

 

 

ผู้รับมอบอ านาจ  

  ชื่อ         ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

   นำงสำวลดัดำวรรณ    ตนัศรำวิพธุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน     
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
โดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์  ดวงดารา 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
1 เมษายน 2561 
 

62 ปริญญาโท 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(EX-MBA 9) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี 
• นติิศาสตร์บัณฑติ (นบ.)   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• เนติบัณฑิตไทย (นบท. รุ ่น 37)   

เนติบัณฑิตยสภา 
   
หลักสูตรการอบรม 
• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ ่นที ่12/2004 
• Director Certification Program 

(DCP)  รุ ่นที ่74/2006 The 
Supervisory Grid Deminar 

 
 
 
 
 
 
 

0.0003 -ไม่ม-ี บริษัทจทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย :  
2549-ปัจจุบัน 
 
 
2544-ปัจจุบัน      
  
 
บริษัทอื่น :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 
 
กรรมการตรวจสอบ   
 
 
 
-ไม่ม-ี 

 
 
บริษัท ชูไก  จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) 

 
 
เครื่องจักรกล 
 
 
ขายแผ่นเหล็ก 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

   2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
16 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาเอก 
• สาขา Management Science 

มหาวิทยาลัย Waterloo โดยทนุ
รัฐบาลแคนาดา 
 

ปริญญาโท 
• สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
Youngstown State University, Ohio, 
USA โดยทนุมหาวิทยาลัย 
• สาขา Management Science 
มหาวิทยาลัย Waterloo  โดยทนุรัฐบาล
แคนาดา 
ปริญญาตรี  
• สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจทะเบียน 
อื่นในประเทศไทย : 
2560-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
 
บริษัทอื่น : 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 
2548-ปัจจุบัน 
 
 

 
 
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
รองศาสตราจารย์ 

 
 
บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท บีเจซี  อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท บีแอนด์พี อกริ โปรดักส์ จํากัด 
 
 
บริษัท ซันไชนอ์ินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
 
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

 
 
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความปลอดภัย 
 
 
 
บริการ 
วิศวกรรมการ
ด้านการผลิต 
 
อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 
 
ผลิตภัณฑ์
อาหาร 
 
 
การศึกษา 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 
(ต่อ) 
 

 หลักสูตรการอบรม 
• Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ ่นที ่42/2561 
• Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ ่นที ่18/2557 
• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ ่นที ่68/2551 
• Audit Committee Program (ACP) รุ ่น

ที ่23/2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2553 - 2560    
 

ผู้อํานวยการโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

การศึกษา 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

3. นายลิขติ  ลือสกุลกิจไพศาล 
กรรมการบริษัท/ 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร/
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่กรรมการ
บริษัท : 
26 กุมภาพันธ์ 2561  
 

59 Diploma 
• มหาวิทยาลัย  Fang Chia Taiwan 
 
หลักสูตรการอบรม 
• Director Certification Program  

(DCP) รุ ่นที ่ 263/2018 
 

12.97 บิดาของบุคคล
ในลําดับที ่ 7  

บริษัทจดทะเบียน 
อื่นในประเทศไทย : 
 
บริษัทอื่น :  
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2561-พ.ย.2564 
 
2561-พ.ย.2564 
2547-2561 
2547-2561 

 
 
-ไม่ม-ี 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ                     

 
 
 
 
บริษัท สําเพ็ง 2 พลาซ่า จํากัด 
บริษัท เจเอสพี มาร์เก็ตจ จํากัด 
บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จํากัด 
บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จํากัด 
บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จํากัด 
บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จํากัด 
บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทยีน จํากัด 
บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จํากัด 
บริษัท ไชนา่ เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) 
จํากัด  
บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้นทแ์ลนด์ จํากัด 
บริษัท อัลติเมทไรซ์ จํากัด 
หจก.โรงสีไฟตาคลีกิจไพศาล 
 
หมายเหต ุ บจก.ไชน่า เซ็นเตอร ์(สาทร-กัลปพฤกษ์) 
และบจก. เจ.เอส.พี. โกลเดน้ท์แลนด ์(อย ูใ่นระหวา่ง
ดาํเนินการจดทะเบียนเลกิบริษัท) 
 

 
 
 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
โรงสีข้าว 
โรงสีข้าว 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

4. 
 

ดร.เกษรา  ธัญลักษณภ์าคย ์
กรรมการบริษัท/ 
 
 
 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
15 ธันวาคม 2564  
 

48 
 

ปริญญาเอก 
• เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate 

University, U.S.A. 
ปริญญาโท 
• บริหารธุรกิจ (MBA สาขา Finance and 

Accounting) University of California, 
U.S.A. 

• เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate 
University, U.S.A. 

ปริญญาตรี 
• บัญชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตรการอบรม 
• Bangkok Bank Student Internship 

Program ปี 2536 โดยธนาคารกรุงเทพ 
• Director Accreditation Program 

(DAP) ปีทีเ่ข้ารับการอบรม 2548 
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 
 
 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 
 

บริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย: 
2563-ปัจจุบัน   
2557-ปัจจุบัน    
2548-ปัจจุบัน   
 
2547-2563 
 
บริษัทอื่น :  
2560-ปัจจุบัน 
 
2559-ปัจจุบัน   
2558-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง   
กรรมการบริษัท  
รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
ทีป่รึกษา 
อาจารย์ภาควิชาการธนาคาร
และการเงิน 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการศึกษาและระดม
เงินทนุกรรมการ 
กรรมการพิจารณาทบทวน
แผนแม่บทการพัฒนาเขต
พาณิชย์ 
 

 
 
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท ์
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท ์  
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท ์
 
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท ์
 
 
สหพันธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพ 
แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ์ 
สมาคมอาคารชุดไทย 
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนาโครงการจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
สมาคม 
 
สมาคม 
การศึกษา 
 
การศึกษา 
 
การศึกษา 
 
การศึกษา 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 ดร.เกษรา  ธัญลักษณภ์าคย ์
(ต่อ)  

 หลักสูตรการอบรม 
• Director Institution Program (DCP) 

ปีทีเ่ข้ารับการอบรม 2548 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 
• Certificate in Real Estate 

Investments and Financing 
• ปีทีเ่ข้ารับการอบรม 2548 FAME , 

International Center for Financial 
Asset Management and 
Engineering, Geneva Switzerland 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปีทีเ่ข้ารับการ
อบรม 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.รุ่นที ่ 8) , ตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

  บริษัทอื่น :  
2557-2559 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน    
 
2553-2559 
 
2563-ปัจจุบัน  
 
 
 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารส่วน
บริหารกิจการสยามสแควร์
วัน (Siam Square One)  
อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
กรรมการสภาและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

กรรมการผู้จัดการ  
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
มูลนธิิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย(TDRI)     
อาคารจัตุรัสจามจุรี (Cham ChuriSquare) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์ เอ 15 
บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์ เอ 17 
บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์ เอ 18 
บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์ เอ 19 
บจก.วิคตอรี ่แมเนจเม้นท ์เซอร์วิส 
บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์เอ 14 
บจก.อีลีทเรสซิเดนซ์ 
บจก.ทเีค นวกิจ 
บจก.เสนาวณิช พร็อพเพอร์ตี ้ 
 

 
การศึกษา 
 
 
สมาคม 
มูลนธิิ 
 

การศึกษา 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 ดร.เกษรา  ธัญลักษณภ์าคย ์
(ต่อ) 

    บริษัทอื่น : 
 2561-ปัจจุบัน 
 
 
 

 

 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 

 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี4 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี6 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี7 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี8 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี9 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี10 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี11 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี12 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี13 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี14 
บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์เอ 7 
บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์เอ 9 
บจก.เสนาสมาร์ทเพาเวอร์  

อสังหาริมทรัพย์ 
 

 

 

 

   

      2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท ์เอ 2 อสังหาริมทรัพย ์
        บจก.เสนา แมเนจเม้นท ์  

      
  

บจก.เสนา ฮันคิว 2 
บจก.เสนา ฮันคิว 3 
บจก.เสนา เอชเอชพ ี5 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

5. ดร.สุนยี์ ศรไชยธนะสุข 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
15 ธันวาคม 2564  
 

60 
 

ปริญญาเอก 
• สาขาการจัดการการส่ือสาร หลักสูตร

การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

ปริญญาโท 
• สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื 

ปริญญาตร ี
• บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรการอบรม 
• ประกาศนยีบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• หลักสููตร Ethical Leadership 

Program (ELP) รุ ่น 16/2562 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย: 
2561-ปัจจุบัน 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
 
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

2561-ปัจจุุบัน 
 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) 
 

เทคโนโลย ี
 

2559-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท นามยงเทอร์มินลั จํากัด (มหาชน) 
 

ขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 
 

2558-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปููนซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

วัสดุก่อสร้าง 
 

2546-ปัจจุบัน  
 
 
 
 

กรรมการ  
 
 
 
 

บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 ดร.สุนยี์ ศรไชยธนะสุข 
(ต่อ) 

 หลักสูตรการอบรม 
• หลักสููตร Strategic Board Master 

(SBMหลักสููตร Successful 
Formulation and Execution of 
Strategy (SFE)  
รุ ่น 17/2556  

• หลักสููตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ ่น 18/2551 

• หลักสููตร MONITORING THE 
INTERNAL AUDIT FUNCTION 
(MIA) รุ ่น 2/2251 

• หลักสููตร MONITORING THE 
SYSTEM OF INTERNAL CONTROL 
AND RISK MANAGEMENT (MIR) 
รุ ่น 3/2551 

• หลักสููตร CHARTERED DIRECTOR 
PROGRAM (CDP) รุ ่น 3/2551 

• หลักสููตร QUALITY OF FINANCIAL 
REPORTING (QFR) รุ ่น 5/2550  

  บริษัทอื่น: 
2562-ปัจจุบัน   
 

 

 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  

 
บริษัท เบลลัคค์กรุ๊ป จํากัด 
 

 
ขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 

2558-ปัจจุบัน   
 

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  
 

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

เครื่องมือ
การแพทย ์

2556-ปัจจุบัน  
  

กรรมการ 
 

บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด 

การทาํบัญชี 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 ดร.สุนยี์ ศรไชยธนะสุข 
(ต่อ)  

 หลักสูตรการอบรม 
• หลักสููตร DIRECTOR DIPLOMA 

EXAMINATION (FELLOW 
MEMBER) รุ ่น 18/2548  

• หลักสููตร AUDIT COMMITTEE 
PROGRAM (ACP) รุ ่น 5/248 

• หลักสููตร DIRECTOR 
CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 
รุ ่น 53/2548 
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  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา 

ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูมิพัฒน ์   สินาเจริญ 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
14 มิถุนายน 2561  

52 ปริญญาโท 
• บริหารธุรกิจ (MBA) 

Thunderbird School of Global 
Management, USA 

 
ปริญญาตรี 
• เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
หลักสูตรการอบรม 
• Strategic Board Master Class (SBM) 

รุ ่นที ่27/2008 
• Company Secretary Program (CSP) 

รุ ่นที ่27/2008 
• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ ่นที ่36/2005 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียน 
อื่นในประเทศไทย : 
2564-ปัจจุบัน 
2561-2563 
2563-ปัจจุบัน 
 
2548-ปัจจุบัน 
 
2545-2561 
 
 
 
 
บริษัทอื่น :  
2561-ปัจจุบัน 
 
2560-ปัจจุบัน 

 
 

 

 
 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
Executive Vice President 
กรรมการ 
 
กรรมการ   
 
Chief People Officer 
And Director of AP 
Academy/ 
 Chief Finance Officer 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

 
 
บริษัท พราว เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท พีทจีี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี ้จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง                                                                                 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง 

 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจนํา้มัน 
ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลิตชิน้ส่วน
รถยนต์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
ป่าไม ้
 
ผลติแอลกอฮอล 
บริสทุธิ์ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

7. นายปราชญ์ปก ลอืสกุลกิจไพศาล 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
วันทีดํ่ารงตําแหนง่ 
กรรมการบริษัท : 
2 มีนาคม 2564 
 

25 ปริญญาโท 
• Cass Business School, MSc 

Management (Second-Class 
  Honors) 
ปริญญาตรี 
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Engineering Major : Industrial 
Engineering 

• University of Nottingham : 
Engineering with Honors in 
Manufacturing Engineering in the 
First Class Honors  

 
หลักสูตรการอบรม 
• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ ่นที ่183/2021 

1.74 บุตรของบุคคล 
ในลดับที ่4 

บริษัทจดทะเบียน 
อื่นในประเทศไทย : 
 
 
บริษัทอื่น :  
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-15ธ.ค.64 
พ.ค.64-พ.ย.2564 
 
พ.ค.64-พ.ย.2564 
 

 
 
-ไม่ม-ี 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
  

 
 
 
 
 
บริษัท สําเพ็ง 2 พลาซ่า จํากัด 
บริษัท เจเอสพี มาร์เก็ต จํากัด 
บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จํากัด 
บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จํากัด 
บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จํากัด 
บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จํากัด 
บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทยีน จํากัด 
บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จํากัด 
บริษัท ไชนา่ เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) 
จํากัด  
บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้นทแ์ลนด์ จํากัด 
หมายเหต ุ บจก.ไชน่า เซ็นเตอร ์(สาทร-กัลปพฤกษ์) 
และบจก. เจ.เอส.พี. โกลเดน้ท์แลนด ์(อย ูใ่นระหวา่ง
ดาํเนินการจดทะเบียนเลกิบริษัท) 

 
 
 
 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

8. นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ 
ประธานเจ้าหนา้ทีก่ารเงิน 
(CFO)/  กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

59 ปริญญาโท 
• MBA in Information System and 

Finance, Xavier University, Ohio, 
USA 

ปริญญาตรี 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หลักสูตรการอบรม 
• หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบ

บูรณาการ ระบบขายและลูกหนี ้(สภา
วิชาชีพบัญชี วันที ่17 ตุลาคม 2563) 

• หลักสูตรประเด็นปัญหารายการข้อมูล
ทางบัญชีในการปิดงบการเงินก่อน
นาํส่งงบการเงินปี 2562 

• หลักสูตรการทบทวนการกํากับดูแลของ
งบการเงินรายไตรมาส (TLCA CFO 
ครั้งที ่3/2019) 

• หลักสูตร Strategic Financial 
Leadership Program (SFLP) 2018 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย: 
2561-2563 
 
 

 
หัวหน้าเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงนิ
และบญัชแีละเลขานุการบรษิัท 

 
 
บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 
 
 

 
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 
 

2559 
 
 

ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหาร
และเลขานกุารบริษัท  
 

บริษัท โพสต์ พับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
 

ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
 

2558     
 

รองประธานเจ้าหนา้ทีฝ่่าย
การเงินและเลขานกุารบริษัท 

บริษัท โพสต์ พับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 
 

บริษัทอื่น: 
2559-2560  
 
 

 
รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานการเงินและบัญชี 
 

 
บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์จํากัด  
 
 

 
 
อสังหาริมทรัพย์ 
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  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

 นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ 
(ต่อ) 

 หลักสูตรการอบรม 
• หลักสูตร Integrated Reporting  

รุ ่นที ่1/2561 
• หลักสูตร The CFO’s Role in 

Stakeholder Communications 
(TLCA CFO ครั้งที ่5/2562) 

• หลักสูตรแนวโนม้ ทศิทางการทาํ M&A 
ประเด็นสําคัญทีต้่องพิจารณา และ 
กลยุทธ์การทาํ M&A 

• หลักสูตร สรุปสาระส าคัญ ประเด็นที่
ควรทราบของ TFRS for PAEs ทีต้่อง
ใช้และการเปล่ียนแปลงในปี 2564 

• หลักสูตรข้อควรระวังในการยื่นงบ
การเงินปี 2564 และการเตรียมความ
พร้อมสําหรับการนาํส่งงบการเงินปี 
2565  
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ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

9. นางสุดารัตน ์ รัตนพรสินชัย 
ประธานเจ้าหนา้ทีก่ลยุทธ์
และพัฒนาองค์กร / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

55 
 

ปริญญาโท 
• Master of Science (Human  

Resource and Organization)  
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตร ี
• บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
อื่น ๆ  
• ประกาศนยีบัตร กฎหมายแรงงาน 

สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหง่ 
เนติบัณฑิตยสภา 

• ประกาศนยีบัตร พัฒนาความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini 
MRE) รุ ่นที ่4 คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย: 
2559-2560    
 
 
 
   

 
 
Vice  
President-Human 
Resource 
 
 

Ananda Development Public Company 
Limited 

 

อสังหาริมทรัพย์ 
 
 

2554-2557 
 
 
 

Assistant Vice President – 
Human Capital Business 
Partner 
 

Pruksa Real Estate Pubilc Company 
Limited 
 
 

อสังหาริมทรัพย์ 
 
 

 

บริษัทอื่น: 
2557-2559  
 
 

 
Human Resource Director 
 
 

AURORA Design Co.,Ltd. 
 

 
ผู้ผลิตและจัด 
จําหนา่ย 
เครื่องประดับ  
 

    

 

  



                   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และเลขานกุารบริษัท  
แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564   สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

16 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว วีณา อิรวดีกุล 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

46 ปริญญาโท 
• บัญชีมหาบัณฑิต(MAcc) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตร ี
• บัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  หลักสูตรการอบรม 
• 2563 แนวปฏิบัติฯ มาตรการ

ผ่อนปรนชั่ วคราวทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชี จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 (สภาวิชาชีพบัญชี) 

• 2563 แนวทางการจัดทาํ
รายงานทางการเงินของบริษัทที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
COVID-19 (ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย) 

• 2563 หลักสูตรธุรกิจพิชิต 
COVID-19 (CBS Space
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย: 
 
 
บริษัทอื่น: 
2562 – 2563 
 
2559 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ไม่ม-ี 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝายบัญชี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนยีริ่ง จํากัด 
 
บริษัท ทเีอสเค เอ็นจิเนยีริ่ง (ไทยแลนด์) 
จํากัด 
 
 

 
 
 
 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
รับเหมาก่อสร้าง 

 



                   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และเลขานกุารบริษัท  
แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564   สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

17 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล/ ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาววาสนา  หนเูกือ้ 
เลขานกุารบริษัท 

38 ปริญญาตรี  
• คณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
หลักสูตรการอบรม 
• หลักสูตรเลขานกุารบริษัท  

สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย 
• CG workshop 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย 

• หลักสูตรการตรวจสอบความ
พร้อมของ กิจการเพื่อรับมือ  
พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล บจ.  
ผึกอบรมและสัมมนาธรรมนติิ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย: 
2562-ธ.ค.2563 
 
 
 
 
2561-2562 
 
 
2560-2561 
 
 
2556-2560 
 
 
บริษัทอื่น: 

 
 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานกั
เลขานกุารบริษัท และ
เลขานกุารบริษัท 
และหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
Compliance Manager 
 
 
 
-ไม่ม-ี 
 
 
 

 
 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด  (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
 
บริษัท อาบาเทก(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 

 
 
ค้าปลีก 
 
 
 
 
อาหารและ
เครื่องด่ืม 
 
ผลิตชิน้ส่วน
รถยนต์และ
ส่งออก 
พาณิชย์ 

 



                                          
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย  

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย                                              
แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564  สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

1 

 

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ บม
จ. 

เจ
.เอ

ส.
พี.

 พ
รอ็

พ
เพ

อร
ต์ี้  

 

บจ
ก.

 เจ
เอ

สพ
ี ม

าร
เ์ก

็ต 

บจ
ก.

 ส
ําเพ

็ง 2
 พ

ลา
ซ่า

 

บจ
ก.

 บ
า้น

พุท
ธร

กัษ
า 

 20
15

 

บจ
ก.

 บ
า้น

พุท
ธช

าต
ิ 20

15
 

บจ
ก.

 บ
า้น

รืน่
รม

ย ์
 20

15
 

บจ
ก.

 เจ
เอ

สพ
ีโอ

เช
ี่ ยน

 

บจ
ก.

 เจ
.เอ

ส.
พี.

 จง
เท

ยีน
 

บจ
ก.

 เจ
.เอ

ส.
พี.

 แอ
สพ

ลัส
 

1. นายวัชรนิทร ์ ดวงดารา X , III - - - - - - - - 
2. รศ. ดร. เอกจิตต ์ จึงเจรญิ I , III - - - - - - - - 
3. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล I , II I  I  I  I  I  I  I  I  
4. ดร.เกษรา  ธัญลักษณภ์าคย ์ I I  I  I  I  I  - - I  
5. ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข I - - - - - - - - 
6. นายภูมิพัฒน ์ สินาเจรญิ I - - - - - - - - 
7. นายปราชญป์ก ลือสกุลกิจไพศาล I , II - - - - - - - - 
8 นายปิยพล บุญมี - I  I I  I  I  I  I  I  
9 นางสาวรุง่ทิวา อินต๊ะใจ - I - - - - I I - 
10 นายหล่ี ก๋ัวฝู - - - - - - I I - 
11 นายโหลว เย่ียวปิน - - - - - - I I - 
12 นายสว่ี เจียงผิง - - - - - - I I - 

หมายเหตุ  : X  =  ประธานกรรมการ,  II  =  กรรมการบรหิาร, I  =  กรรมการ,  III  =  กรรมการตรวจสอบ 



                                          
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูล 

                         การปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) 

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูล 

                         การปฏิบติังานของบริษัท (Compliance) 



   

                  เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกํากับดูแล 

                        การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)              

                     แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

1 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – สกุล    นายบุญทอง  บูรณกิตติโสภณ 

ตําแหน่ง  ผูบ้ริหารสายงานตรวจสอบภายใน  

อายุ    58 ปี  
วันที่ได้รับตําแหน่ง  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณก์ารทํางาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

   ปี 2554 - พ.ย. ปี 2562 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
 

ประวัติการอบรม 

หลักสูตร “Pruksa Leadership Development Program รุ่น 2 ปี 2560” 

   หลักสูตร “Performance Dialogue & Creative Feedback” ปี 2559 

   หลักสูตร “Mini MRE รุ่นที่ 5/2555” 

   หลักสูตร “การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตัวเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล”  

ปี 2550 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                  เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกํากับดูแล 

                        การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)              

                     แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

   บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

2 

 

 

 

หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

โดยมีเลขานุการบริษัท ทาํหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี/เลขานุการบริษัท/หวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน ปรากฎตามเอกสารแนบ 1และ 3 ของแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 

 

 

 

 

 

 



                                          
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาสนิทรัพย์ 

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์ 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย ์                                                                                                                                                
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด(มหาชน) 

1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน 
วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ราคาประเมิน 

(บาท) 
1.ที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง :      ท่ีดิน ประกอบดว้ยโฉนดท่ีดิน 31 ฉบบั  
                                              เน้ือท่ีดินรวม 22-0-17.4 ไร่  
                                              ส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 32 หลงั และส่ิงปลูกสร้างอื่น  ๆ
  ที่ตั้งทรัพย์สิน  :                 “ ตลาดนํ้าสาํเพ็ง 2 ” ต ั้งอยูภ่ายในโครงการสาํเพ็ง 2  
                                              ถนนกลัปพฤกษ์  แขวงบางแค เขตบางแค  
                                              กรุงเทพมหานคร                                                        
  วธิีการประเมิน  :                วิธีคิดจากตน้ทุน (Cost  Approach) 
  กรรมสิทธิ์การถือครอง  :    ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์  :                บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  (มหาชน) และ 
                                             บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จาํกดั 
  ภาระผกูพัน :                      จาํนองกบั บริษทั หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  
                                             (มหาชน) และบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้ง 
 

บริษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จาํกดั 
 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
นายยุทธพร ออ่นละมูล 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.315 
ผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

29 ธ.ค. 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

312,760,000 

 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย ์                                                                                                                                                
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด(มหาชน) 

2 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน 
วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ราคาประเมิน 

(บาท) 
2.ห้องชุดพักอาศัย  :       หอ้งชดุพกัอาศยัจาํนวน 829 ยูนิต  
                                       พ้ืนท่ีรวม 22,057.20 ตารางเมตร 
  ที่ตั้งทรัพย์สิน  :           ต ั้งอยู ่อาคารชดุเดอะไมอาม่ี บางปู ถนนสุขุมวิท 
                                       สายเกา่ (ทล.3) ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง 
                                       สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                       (โซนการ์เดน้วิลลา่ จาํนวน 32 อาคาร รวม 741 ยูนิต                     
                                       และโซนบีชฟร้อนวิลลา่ จาํนวน 8 อาคาร รวม 88 ยูนิต)  
  วธิีการประเมิน  :         วิธีคดิจากมูลคา่คงเหลือ  
                                       (Residual Method of Valuation) 
  กรรมสิทธิ์การถือครอง  :  ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์  :   บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  (มหาชน) 
  ภาระผกูพัน :        จาํนองกบั บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จาํกดั 
 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
นายยุทธพร ออ่นละมูล 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.315 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดร้ับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

29 ธ.ค. 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

575,230,000 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย ์                                                                                                                                                
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด(มหาชน) 

3 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน 
วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ราคาประเมิน 

(บาท) 
3.ห้องชุดพักอาศัย  :   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ประกอบดว้ยโฉนดท่ีดิน 6 ฉบบั             
                                    เน้ือท่ีดินรวม 37-0-10.2 ไร ่
  ที่ตั้งทรัพย์สิน  :        ต ั้งอยูอ่าคารชดุเดอะไมอาม่ี บางปู ถนนสุขุมวิท สายเกา่ 
                                    (ทล.3) ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  
                                    จงัหวดัสมุทรปราการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                    (โซนการ์เดน้วิลลา่ จาํนวน 28 อาคาร และ 
                                     โซนบีชฟร้อนวิลลา่ จาํนวน 22 อาคาร)  
  วธิีการประเมิน  :        วิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) 
  กรรมสิทธิ์การถือครอง  :  ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์  :       บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  (มหาชน) 
  ภาระผกูพัน :     จาํนองกบั บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จาํกดั 
 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
นายยุทธพร ออ่นละมูล 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.315 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดร้ับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

29 ธ.ค. 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

822,157,869 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย ์                                                                                                                                                
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด(มหาชน) 

4 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน 
วนัที่

ประเมิน 

วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ราคาประเมิน 

(บาท) 
4.ที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง :   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ประกอบดว้ยโฉนดท่ีดิน 2 ฉบบั 
                                            เน้ือท่ีดินรวม 29-0-97.9 ไร่                                         
  ที่ตั้งทรัพย์สิน  :                   ต ั้งอยูภ่ายใน “โครงการไมอาม่ี เบย์ไซด”์  ถนนสุขุมวิท  
                                               สายเกา่ (ทล.3) ตาํบลบางปูใหม ่อาํเภอเมือง               
                                               สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ                                                  
  วธิีการประเมิน  :                 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
  กรรมสิทธิ์การถือครอง  :     ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์  :                 บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  (มหาชน)  และ 
                                              บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จาํกดั 
  ภาระผกูพัน :                       จาํนองกบับุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 
 

บริษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จาํกดั 
 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
นายยุทธพร ออ่นละมูล 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.315 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดร้ับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

8 ธ.ค. 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

397,729,000 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย ์                                                                                                                                                
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด(มหาชน) 

5 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน 
วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ราคาประเมิน 

(บาท) 
5.ที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง :  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ประกอบดว้ยโฉนดท่ีดิน   
                                              27 ฉบบั  เน้ือท่ีดินรวม 149-1-88.1ไร่                                          
  ที่ตั้งทรัพย์สิน  :         ต ั้งอยู ่ติดถนนสุขมุวิท (ทล.3) บริเวณ กม.ท่ี 164+900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                     ตาํบลบางเสร่ อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี                                                       
  วธิีการประเมิน  :        วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  และ 
                                      วิธีคิดจากราคาทุน (Cost Approach) 
  กรรมสิทธิ์การถือครอง  :    ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์  :                 บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั และ  
                                              บริษทั เจเอสพี โอเชียน จาํกดั  
  ภาระผกูพัน :          จาํนองกบั บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
                               (เฉพาะโฉนดเลขท่ี 1851, 1854, 70304, 70305 และ 70306) 
 

บริษทั แปลน แอพไพรซลั จาํกดั 
 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
นายวรวิทย์ จิรกติตยากร 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.153 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดร้ับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

19 ส.ค. 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

960,330,000 

 



                               

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจ  
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564   สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 
  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

   

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินธุรกิจ 

Code of Conduct  

 

ของ 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

 

  
  

 

 

 บทนํา 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

เพ่ือให้การดํา เนินธุรกจิและบ ริหารงานเ ป็นไปตามหลักกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี   จึง
เห็นสมควรให้จดัทาํค ูมื่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิสําหรับกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน
ของบริษทัฯ  เพ่ือเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบติังานอย ่างเคร่งครัดดว้ยความซื่อสตัย์สุจริตและโปร่งใส โดยไมฝ่่า
ฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก ีย่วขอ้ง เพ่ือประโยชน์และความเ ป็นธรรมต่อผู ้มีสว่นไดส้่วนเสียและ
สงัคมโดยรวม  

บริษทัฯ  เช่ือมัน่วา่การดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิดงักลา่ว  จะ
เป็นสว่นสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯประสบความสาํเร็จ  มีความเจริญกา้วหนา้  และเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ี
เก ีย่วขอ้ง  

 

                                                   บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 



  

3 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 

สารบัญ 

 

คาํนิยาม            4 

ขอ้แนะนาํในการใชจ้รรยาบรรณ        6 

การรายงานการฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ       7 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ         10 

ขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรม          14 

บทสง่ทา้ย           20 
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คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 คูมื่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

คาํนยิาม  
นยิาม ความหมาย 

ผูบ้ริหาร กรรมการบริษ ัท กรรมการบริหาร และผู ้บริหาร
ระดบั 

ฝ่าย / เทียบเทา่ ขึ้นไป 

พนกังาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา / เทียบเทา่ลงมา 

จรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดําเ นินธุรกจิของบริษ ัท       
ผูบ้ริหารและพนักงาน อนัจะนําองค์กรไปสู่การมี
ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี 

ทรัพย์สิน สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธ์ิ 
เอกสารสิทธ์ิของบริษทั 

ขอ้มูลจาํเพาะ ขอ้มูลท่ี บริษทั เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ ซึ่งเป็น 

ขอ้มูลท่ีมีคณุคา่ทางเศรษฐกจิทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต เป็นขอ้มูลท่ีรู้ในวงจาํกดัและไมพึ่งเปิดเผย
ตอ่บุคคลภายนอกกอ่นไดร้ับอนุญาตจากผูมี้อาํนาจ 
ไดแ้ก ่ ขอ้มูลของลูกคา้และพนกังาน ขอ้มูลการขาย
และการตลาด ขอ้มูลผลติภณัฑ์และบริการ ขอ้มูล
ทางบญัชี แผนธุรกจิ แผนการตลาด แผนการเงิน 
แผนงานโครงการ เป็นตน้ 

ผูมี้สว่นไดเ้สีย บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก ีย่วข ้องกบัการ
ดํา เ นิน ธุรกจิ ของบ ริษ ัท รวมต ลอ ดถึง ผู ้ถื อหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังานของ บริษ ัท ลูกคา้ ค ูค่า้ เจา้หน้ี 
ค ูแ่ขง่ทางการคา้ และสงัคมสว่นรวม เป็นตน้ 

การยึดหลกันิติธรรม   การตดัสินใจและการดําเ นินธุรกจิให้เ ป็นไปตาม
บทบญัญติัของกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก ีย่วข ้อง 
(Rule of Law) 

ความยุติธรรมและความมีคณุธรรม การปฏิบัติหน้า ท่ีด ้วยความเท่ียงตรงเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบติัโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัความเป็น 
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นยิาม ความหมาย 

ธรรมและคณุธรรม (Fairness and Morality) 

ความโปร่งใส ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดาํ เนินงาน
ท่ีสามาร ถเปิ ดเผยให้สาธารณ ชนรั บทร าบแล ะ
สามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบของระเ บียบและ
กฎหมาย  
(Transparency) 

ความซื่อสตัยสุ์จริต ความซื่อ สัตย์สุจริต ต่อหนา้ ท่ี ท่ี จะต้องปฏิบัติให้
ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั จารีตและศีลธรรมอนัดี
งาม(Integrity) 

ความสาํนึกในหนา้ท่ี การตระหนักในหน้า ท่ี ท่ีจะต้องปฏิบัติอยา่งเต็ ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี การยอมรับผลจากการปฏิบติัหนา้ ท่ีท ั้งในเชิงบวก
หรือลบ (Accountability) 

ความมีวิสยัทศัน์ การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เ พ่ือการสร้าง
มูลคา่เพ่ิมใหแ้กก่จิการในระยะยาว และมุง่สูค่วาม 

เป็นเลิศของงาน (Vision) 
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ข้อแนะนําการใช้จรรยาบรรณ 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

พนกังาน ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคน โดยมีกรรมการปฏิบติัเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
 

ข้อแนะนาํเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  

1. ทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณ 

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก ีย่วกบัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบับุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีเก ีย่วของกบับริษทัฯหรืออาจเกดิ
ผลกระทบตอ่บริษทัฯ 

5. เม่ือมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซ ักถาม ให้ปรึกษากบัผู ้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนดให้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเก ีย่วกบัการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผา่นทางช่องทางตา่ง  ๆท่ี
กาํหนดไว ้

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ 

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเ ท็จจริงต่าง  ๆกบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีบริษ ัทได้
มอบหมาย 

8. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณตลอดจนสง่เสริม
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติั 

 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม  

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานถือเป็นวินยัอยา่งหน่ึง ซึ่ งพนักงานทุกคนตอ้ง
ดาํรงตนและถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมถึงพนกังานในบริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และ
สง่เสริมใหผู้อ้ื่นปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระทาํตอ่ไปน้ีเป็นการทาํผิดจรรยาบรรณ 

1. ไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2. แนะนาํ สง่เสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
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3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตน
ทราบหรือควรทราบ เน่ืองจากเก ีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 

4. ไมใ่หค้วามร่วมมือ หรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริงท่ีอ ้างวา่ไดมี้การฝ่าฝืน 
หรือการไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

5. การก ระทําอ ันไม่เ ป็นธรรมต่อผู ้อื่น เน่ื องจาก ไม่มีการรายงาน  หรือ ไม่ปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณ 

 

การกระทําท่ีเข ้าข ่ายผิดจรรยาบรรณดงักล่าว ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและ
ลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ี การกระทาํผิดดังกลา่วหากมีความผิด
ตามกฎหมาย ใหไ้ดร้ับโทษตามกฎหมายดว้ย 

 

การรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

 ผูท่ี้พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสยั หรือส่งข ้อ
ร้องเรียนไปยงับุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 

2. ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

3. รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานท่ีเก ีย่วขอ้ง 

4. เลขานุการบริษทั 

5. กรรมการบริษทั 

วธิีการแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 

1. ร้องเรียนตอ่ผูร้ับขอ้ร้องเรียนคนใดคนหน่ึง ดว้ยวิธีดงัตอ่ไปน้ี 

2. ร้องเรียนโดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร 

3. ผา่นทาง E – mail Address ของผูร้ับขอ้ร้องเรียน 

4. สง่จดหมายถึงผูร้ับขอ้ร้องเรียน 
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กระบวนการดาํเนนิการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

1. รวบรวมขอ้เท็จจริง 

ผูร้ับข ้อร้องเ รียนจะดาํเนินการรวบรวมขอ้เ ท็จจริงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณนั้นดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมดาํเนินการแทน 

2. ประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มูล 

ผูร้ับข ้อร้องเรียนจะเป็นผูป้ระมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาขั้นตอน และวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง โดยอาจ 

- ดาํเนินการดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อ้ื่นดาํเนินการแทนตน หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ี
ตนมีอาํนาจท่ีจะกระทาํได ้หรือ 

- รายงานตอ่บุคคลท่ีมีอาํนาจดาํเ นินการและเก ีย่วขอ้งในเร่ืองนั้นๆ เป็นผู ้ดาํเ นินการ
ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล 

3. กาํหนดมาตรการดาํเนินการ 

ผูด้ ํา เ นินการตาม ข ้อ 2) กาํหนดมาตรการดํา เนิ นการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายใหก้บัผู ้ท่ีไดร้ับผลกระทบโดยคาํนึงถึงความเดือดร้อน
เสียหายโดยรวมทั้ งห มด ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี เป็ นเร่ืองสําค ัญ  เช่นเ ร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ หรือฐานะการเงินของบริษทั หรือขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินการดาํเนินธุรกจิ
ของบริษทัฯ หรือเก ีย่วขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ 

4. การรายงานผล 

ใหผู้ร้ับขอ้ร้องเรียนมีหนา้ท่ีรายงานผลตามข้อ 3) ให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผู ้ร้องเ รียนเปิดเผย
ตนเอง 

 

 

 



  

9 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ  

1. ผูร้้องเรียนรวมถึงผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้
หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะทาํให้เกดิความไมป่ลอดภยัหรือความเสียหายใด  ๆแตห่ากมีการ
เปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษ ัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   

2. บริษ ัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือตวั ช่ือสกุล ท่ีอยู ่ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียน
หรือผู ้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แลว้ดาํ เนินการสืบสวนวา่มีมูลความจริง
หรือไม ่เพียงใด 

3. ขอ้มูลท่ีร้องเรียนจะถือเ ป็นความลบั และเปิดเผยเทา่ท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ
ความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้ง ทั้งน้ีผูร้ับผิดชอบในทุก
ขั้นตอนจะตอ้งเกบ็รักษาความลบัขั้นสูงสุด และไม่เปิดเผยตอ่คนอื่น หากฝ่าฝืนจะมีโทษทาง
วินยั 

4. กรณีท่ีผูร้้องเรียนรวมถึงผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นวา่ตนอาจไมไ่ดร้ับ
ความปลอดภัย หรืออาจเกดิความเดือดร้อนเ สียหาย สามารถร้องขอให้บริษ ัท ฯ กาํหนด
มาตรการในการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้ หรือบริษทัฯ อาจกาํหนดมาตรการในการคุม้ครองโดย
ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไมต่อ้งร้องขอกไ็ด ้หากเห็นว่า
เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกดิความเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

5. ผูท่ี้ไดร้ับความเดือดร้อนเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจ  
บริษทัมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํ เนินธุรกจิ ซึ่ งผู ้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น 

แนวทางปฏิบติัในการทาํงานในฐานะตวัแทนของบริษทั ดงัน้ี  
1. การปฏิบัตต่ิอกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

แนวทางปฏิบติั 

1.1 บริษทัฯ จะไมจ่า้งแรงงานเด็กท่ีมีอายุไมถ่ึงตามกฎหมายกาํหนด(ตามพ.ร.บ.ค ุม้ครองแรงงงาน 
พ.ศ.2541 หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์) 

1.2 บริษทัฯ จะจ่ายคา่จ ้าง และสิทธิหรือประโยชน์ท่ีลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมาย ให้กบัพนกังาน
อยา่งถูกต้องและเป็นธรรมโดยค่าจา้งท่ีพนกังานไดร้ับ จะต้องไมน่อ้ยกว่าอตัราคา่จา้งข ั้นตํ่า
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงคา่ชดเชยและสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานพึงได้รับตามกฎหมาย
ดว้ย 

1.3 บริษทัฯ ไมใ่ห้พนกังาน ลูกจ้างทาํงานนานเกนิกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี รวมถึงการทาํงาน
ลว่งเวลา และการทาํงานในวนัหยุด 

1.4 บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสญัญาจา้ง และหากมีการเลิกจ้าง จะดาํเนินการเลิกจา้งในแตล่ะขั้นตอน
ตามกฎหมายแรงงาน และไมย่กเลิกสญัญาจา้งโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลกัฐานท่ีระบุ
ไดช้ดัเจนวา่การยกเลิกสญัญานั้นมีเหตุท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

1.5 บริษทั ฯ ปฏิบติัต ่อพนักงานทุกคนโดยความเสมอภาค ไมเ่ลือกปฏิบติั ไมแ่บง่แยกถิ่นกาํเนิด 
เช้ือชาติ เพศ อายุ  สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกลู การศึกษา หรือสถานะอื่นใดท่ี
มิไดเ้ก ีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

1.6 เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนั และไมด่าํเ นินการใด ๆ ในลกัษณะ
ซึ่งอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ฯ 

1.7 บริษ ัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการทํางาน ภายใต้กฎระเ บียบ
ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ตา่ง  ๆของบริษทั ฯ 

1.8 บริษทั ฯ และพนกังานทุกคน ตอ้งไมก่ระทาํการใด  ๆท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไมว่ ่า
ตอ่พนกังานของบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดตอ่ธุรกจิ ท ั้งน้ี รวมถึงการลว่งละเมิด
ทางเพศ การเก ี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก  อนาจาร ทั้ง
วาจา ทางใจ และการสมัผสั รวมถึงการคกุคามหรือขม่ขูใ่นลกัษณะใด  ๆกต็าม 

1.9 บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการสนบัสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางท่ี
สามารถปฏิบติัไดแ้ละกาํหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของนโยบายของบริษทัฯ 
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1.10 บริษ ัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย ่างเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเข ้าใจในหลกัสิทธิ
มนุษยชนแกพ่นกังานเพ่ือนําไปปฏิบติัเป็นสว่นหน่ึงในการดาํเ นินงาน และไมส่นบัสนุน
กจิการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 

1.11 บริษทัใหก้ารดูแลขอ้มูลสว่นตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไมส่ง่ขอ้มูล หรือกระจาย 

    ขอ้มูลสว่นตวัไปยงับุคคลอื่นท่ีไมเ่ก ีย่วขอ้ง หรือเปิดเผยถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลโดยไมไ่ด ้

    รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

              1.12    บริษทั ฯ จะไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัหนว่ยงาน องค์กร หรือบุคคลใด ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 

2.  ยดึหลักนติธิรรม  
บริษทัยึดถือหลกันิติธรรมในการดาํเนินธุรกจิ อีกทั้งเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งรู้

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ีเก ีย่วขอ้ง รวมทั้งกฎหมายท่ีจะประกาศใชใ้นอนาคตซึ่งมีผลกระทบ
ตอ่  การบริหารงานและการทาํงานของตน  

 

แนวทางปฏิบติั  
2.1 ผู ้บริหารและพนักงานตอ้งศึกษาและทําความเข ้าใจ ในกฎระเ บียบท่ีใช้เ ป็นหลกัในการ

ปฏิบติังานของทางราชการทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้และท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล ้

2.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมแ่สวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ หรือขอ้มูลจาํเพาะของ
คูแ่ขง่ โดยวิธีการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เชน่ การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอ้ตกลงท่ีจะไม่
เปิดเผยขอ้มูล ของคูแ่ขง่ ไมว่า่จะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื่น  

 

3. มีความโปร่งใส  
การตดัสินใจและวิธีการดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปดว้ยความโปร่งใสท่ีสามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร

ใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้ สียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บงัค ับ ระเบียบ วิธี
ปฏิบติัของบริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการป้องกนัมิใหค้วามลบัทางการคา้รั่วไหลไปยงัค ูแ่ขง่ทางการคา้  

แนวทางปฏิบติั  
3.1 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งจดัทํารายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกจิ ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเ นินงานของบริษทั ตามความเป็นจริง ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐาน
การบญัชี มีความนา่เช่ือถือสามารถตรวจสอบไดแ้ละ/หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะกาํหนด  
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3.2 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบติัตามกระบวนการจัดซื้อ / จดัจา้ง ใหเ้ ป็นไปตามนโยบายของ 
บริษทั อยา่งเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมตอ่ทุกฝ่าย  

ในกรณีท่ีบริษทัค ูค่า้มีผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือผูถ้ือหุน้เป็นญาติหรือบุคคลผูอ้ยู ่อาศยัภายใต้
ชายคาเดียวกบัผู ้บริหารหรือพนักงานของบริษ ัท ผู ้บริหารหรือพนักงานผู ้นั้นของบริษ ัทต้องแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือทนัที และใหห้ลีกเลี่ยงไม ่ขอ้งเก ีย่วกบัธุรกรรมการจดัซื้อจดัจา้งนั้น  

3.3 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามคูมื่อแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของบริษทั อยา่งเคร่งครัด  
3.4 ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก ีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัซื้อ/จดัจา้ง รวมตลอดทั้งญาติและผูอ้ยูอ่าศยั

ภายใตช้ายคาเดียวกนั ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกจิกรรมตา่ง  ๆรวมทั้งการรับประทานอาหารหรือเลน่กฬีากบั
บริษทัค ูค่ ้า หากเป็นกรณีจาํเป็นท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ควรมีตวัแทนของบริษทั เขา้ร่วมมากกวา่หน่ึงคนและตอ้ง
แจง้ เป็นหนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบกอ่น  

 

4. ตั้งมั่นในความยตุธิรรมและความมีคุณธรรม  
บริษทัตั้งมัน่ในความยุติธรรมและความมีคณุธรรมกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีอยา่ง 

ตอ่เน่ืองในการดาํเนินธุรกจิ อีกทั้งไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่ผูห้น่ึงผู ้ใดอยา่งไมเ่ป็นธรรมโดยใชวิ้จารณญาณหรือ
ความสมัพนัธ์   สว่นตวัตดัสินและใหโ้อกาสเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยกเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือ เพศ   

แนวทางปฏิบติั  
4.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียในการดาํเนิน

ธุรกจิ การใหสิ้ทธิประโยชน์แกลู่กคา้ควรยึดถือหลกัปฏิบติัและแนวนโยบายของบริษทั  
4.2 ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขุมรอบคอบ เพ่ือทาํใหผู้ถ้ือหุน้มีความเช่ือถือและยอมรับใน

การตดัสินใจวา่การดาํเนินการใด  ๆกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ้น
ทั้งหลาย  

4.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งให้ความเป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบัติในขอ้กาํหนดการจ้างงาน 
หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจา้งงาน การปรับ
เลื่อนตําแหนง่ การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบขอ้บงัค ับ 
การส้ินสุดสภาพการ 

จา้งงาน การปลดและรับพนกังานกลบัเขา้มาทํางานใหม ่ตลอดจนการเขา้มีสว่นร่วมในสงัคมและกจิกรรม
นนัทนาการ เป็นตน้  

4.4 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งพยายามใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหวังกบัลูกค ้าเสมอ รวมทั้ง
ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบหรือฉอ้โกงลูกคา้  
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           4.5 ผูบ้ริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมีตอ่ค ูค่า้ / เจา้หน้ี อยา่งซื่อตรงและ
เป็นธรรม กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดใ้หแ้จง้ตอ่ค ูค่า้ / เจา้หน้ี เพ่ือรวมกนัหาแนวทางแกไ้ข  

 

5.  ให้ความสําคัญต่อลูกค้า  
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ใหค้วามสําคญัและเอาใจใสต่อ่ลูกคา้ โดยการ ควบคมุดูแลสินคา้และ

การบริการใหมี้คณุภาพ อนัสง่ผลใหลู้กคา้เกดิความพึงพอใจ  

แนวทางปฏิบติั  
5.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรูแ้ละทาํความเขา้ใจสินค้าและบริการของบริษ ัท เป็นอย ่างดี รวมทั้ง

ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นแกลู่กคา้  
5.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียด กอ่นจะ

เสนอสินค้าหรือบริการตอ่ลูกค ้า เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ได้อยา่งถกูต้อง รวมทั้งตอ้งสนใจ
ใฝ่หา   ขอ้มูลความรูอ้ยูเ่สมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น เ พ่ือเพ่ิมความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

5.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ใหเ้กยีรติลูกคา้ และใชว้าจาท่ีสุภาพ
กบัลูกคา้  

5.4 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งมีทศันคติท่ีดีตอ่งานบริการลูกคา้  ใหค้วามสาํค ัญตอ่งานบริการและ
ปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี อนัสง่ผลใหง้านบริการมีคณุคา่และมีประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสูค่วามเป็นเลิศดา้นบริการ  

5.5 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจ และขอ้คิดเห็นของลูกคา้ ตลอดจนไมล่ะเมิดสิทธิ   
สว่นบุคคลของลูกคา้  
 

6. มีความรับผดิชอบต่อสังคม  
บริษ ัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต ่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกจิหลักท่ีจะ

สร้างสรรคโ์ครงการและกจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน  

 

แนวทางปฏิบติั  
6.1 ผูบ้ริหารและพนกังานพ่ึงมีสว่นร่วม หรือจดัใหมี้กจิกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการพฒันา

และบริการสงัคม อาทิ กจิกรรมดา้นการศึกษา ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ตามท่ีบริษทั จะ
จดัใหมี้ขึ้นเป็นคราว  ๆ 
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6.2 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งตระหนกัถึง การมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามใหบ้ริษทั สามารถหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรือ
มลภาวะ  ตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศน์ท่ีเก ีย่วขอ้ง  

 

7.  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  
บริษทัเคารพและสนบัสนุนใหผู้มี้สว่นไดเ้สียใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนภายใตร้ัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีบริษ ัท

จะวางตวัเป็นกลาง   

แนวทางปฏิบติั  
7.1 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไมใ่ชต้ ําแหนง่หนา้ท่ี เวลา ทรัพย์สิน หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอื่น

ใดของบริษทั ในการเอื้อประโยชน์ และสนบัสนุนกจิกรรมใด  ๆทางการเมืองหรือองคก์รทางการเมืองหรือ
สมาชิกขององคก์รทางการเมือง  

7.2 ผูบ้ริหารและพนกังานไมใ่ชอ้ ํานาจหน้าท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ง
ผูใ้ตบ้ ังค ับบัญชาให้การสนับสนุนกจิกรรมใด  ๆทางการเ มืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกของ 
องคก์รทางการเมือง  
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ข้อพึงปฏิบัตทิางจริยธรรม  
บริษทักาํหนดใหมี้ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงาน ดงัน้ี  
1.  มีภาวะผู้นาํ  

ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผูน้าํ ท่ีเหมาะสม และประพฤติตนใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของสงัคมตลอดจนเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารจดัการบริษทั  

แนวทางปฏิบติั  
1.1 ผูบ้ริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความสํานึกในหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ ตอ่ผลของการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของสงัคม  
1.2 ผูบ้ริหารต้องจัดหาและนําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้เ พ่ือลดขั้นตอ นและเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนมุง่มัน่แสวงหานวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพฒันา
พนกังานใหส้อดคลอ้งกบั นวตักรรมและระบบบริหารงานคณุภาพ เพ่ือบริหารงาน บริษทัใหเ้ป็นธุรกจิท่ี
ย ัง่ยืนและเป็นผูน้าํทางธุรกจิ  

1.3 ผูบ้ริหารตอ้งดาํเ นินการตรวจสอบการร้องเรียน /  รอ้งทุกข์ของผูมี้สว่นไดเ้ สีย หรือบุคคลอื่น 
เพ่ือใหไ้ด้ข ้อเ ท็จจริงและแกปั้ญหาท่ีเกดิขึ้ นให้ลุลว่งอย ่างรวดเร็วและเ ป็นธรรม ทั้งน้ีผู ้บริหารอาจไม่
ดาํเนินการใด  ๆในการร้องเรียน/รอ้งทุกข์ โดยวิธีการของบตัรสนเทห์่กไ็ด ้ 

1.4 ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ ําในหมูพ่นักงาน อีกทั้งสนับสนุนใหพ้นกังาน
ทุกระดบัมีสว่นร่วมในการพฒันาบริษทั 

1.5 ผูบ้ริหารตอ้งมีสว่นรว่มและส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมในกจิกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ใน
ชมุชนและสงัคม ทั้งน้ีเ พ่ือให้บริษทัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการพฒันาและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั
สมาชิกในชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

 

2. มีความซ่ือสัตย์สุจริต  

       ผูบ้ริหารและพนักงานต้องป ฏิบัติหนา้ ท่ีด ้วยค วามซื่ อสัตย์สุจริต แล ะระมัด ระวังรักษ า
ผลประโยชน์ของ บริษทั 

แนวทางปฏิบติั  
2.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไมใ่ช้อาํนาจ

หนา้ท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนแกต่นเองหรือผูอ้ื่น  
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2.2 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไมจ่งใจทาํรายงานหรือบนัทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทั้งตอ้งไม่
จงใจปิดบงัหรือเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาดตอ่บริษทั เม่ือพบรายงานหรือบนัทึกท่ีมีขอ้มูลไมถู่กตอ้ง
หรือผิดพลาดตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที  

2.3 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้วลาการปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และใหมี้ประสิทธิผล
ตามท่ีกาํหนดไวต้ามระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งไมก่ระทําหรือชกัจูงเพ่ือนรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ชเ้วลา
ปฏิบติังานเพ่ือกจิกรรมอื่นท่ีไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือผูถ้ือหุน้  

2.4 ผูบ้ริหารและพนกังานต้องปฏิบติังานท่ีไดร้ับมอบหมายดว้ยความรู ้ความสามารถ อยา่งเต็มท่ี 
อีกทั้งมีความสาํนึกในหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 

3. ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก ีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั และ
ระเบียบข้อบังค ับในการทํางานของบริษ ัทอย ่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่ งอาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบตอ่ช่ือเสียงในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

แนวทางปฏิบติั  
3.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมฝ่่าฝืน หลกีเลี่ยง ข ัดขืน หรือเพิกเฉยตอ่ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ 

หรือคาํสัง่ของบริษทัรวมทั้งคาํสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา  

3.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมผ่ลิตหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวค้รอบครอง ไมว่ ่าเพ่ือการใชเ้อง เพ่ือ
การจาํหนา่ย หรือเพ่ือบุคคลอื่นใด  

3.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใชร้ะบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรับผิดชอบ 
และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความแตกแยก การทาํใหผู้อ้ื่นเสียหาย การทาํลายขวญัหรือสง่เสริมใหเ้กดิความไม ่

เป็นมิตรในสถานท่ีทาํงาน  
3.4 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไมใ่ชร้ะบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์  ในกจิกรรมท่ีผิด

กฎหมายหรือขัดตอ่นโยบายของบริษ ัท และไมใ่ชอ้ินเตอร์เน็ตหรือบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัในทางท่ีจะทาํให้
เกดิความเสียหาย อบัอาย ขาดความเช่ือถือ หรือเสียช่ือเสียง  

4. รักษาทรัพย์สิน  

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีหนา้ท่ีดูแลรักษาและใชท้รัพย์สินของบริษทัใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเต็มท่ีต ่อ
กจิการของบริษทัเทา่นั้น และไมน่าํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของ ผูอ้ื่นหรือในทางมิชอบ  
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แนวทางปฏิบติั  
4.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบติัตามข้อกาํหนดดา้นความปลอดภยัของบริษ ัทในการใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
4.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมน่าํเอาไป ใช ้ขาย ให ้ขอยืม ใหย้ืม หรือจาํหนา่ยจา่ยโอน ทรัพย์สิน

ของบริษทั โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต ไมว่า่ทรัพย์สินนั้นจะมีมูลคา่หรืออยูใ่นสภาพใด  

4.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไมเ่จตนาทาํให้เสียหาย กอ่วินาศกรรม หรือทําลายทรัพย์สินของ 
บริษทั 

4.4 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมใ่ชท้รัพย์สินของบริษทัเพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือกจิการภายนอก 
เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  

 

5. ปฏิบัตตินต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผูบ้ริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหป้ราศจากการละเมิดสิทธิสว่นบุคคล 

มีความเคารพซึ่งกนัและกนั ตลอดจนใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนั
ในการทาํงาน  

แนวทางปฏิบติั  
5.1 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไมยุ่ยง ใสร่า้ยป้ายสีหรือลอ้เลียน อ ันเ ป็นการกอ่ให้เกดิการแตก

สามคัคี และพึงละเวน้จากการนาํผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
5.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมก่ระทาํการใด  ๆอนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผูร้่วมงาน หากพบ

หรือทราบวา่มีการละเมิดทางเพศในระหวา่งผูร้่วมงานตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาทนัที   
5.3 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องเป็นผูมี้วินัย ไม่กระทําการใดๆ อนัเ ป็นการไม่เคารพนับถื อ

ผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติักบัผูร้ว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีนํ้าใจและมีมนุษยส์มัพนัธ์อนัดี 
 

6. เป็นพลเมืองด ี 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงทาํหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ  

แนวทางปฏิบติั  
6.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คณุธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติม 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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6.2 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไมป่ระพฤติตนเ ป็นท่ีรังเกยีจแกผู่อ้ื่น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม 
กระทาํตนเป็นอนัธพาล มีหน้ีสินลน้พ้นตวั เลน่การพนนั ใชส้ารเสพติด ดื่มเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะ
ปฏิบติังาน หรือกระทาํการใด  ๆอนัสอ่ใหเ้ห็นวา่เส่ือมเสียในดา้นศีลธรรม  

6.3 ผูบ้ริหารและพนกังานต้องไมพ่กพาอาวุธมาท่ีทํางาน เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูง  

 

7.  ไม่รับส่ิงตอบแทนที่เกินปกตวิสัิย  

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูใ้กลชิ้ดไมพึ่งรับเงิน ผลประโยชน์หรือส่ิงของจากผู เ้ก ีย่วขอ้งทางธุรกจิกบั
บริษทัหากการรับนั้นอาจทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ผูร้ับมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิเป็นพิเศษกบัผูใ้ห ้

ซึ่งอาจทาํใหเ้กดิความเสียหายแกบ่ริษทัได ้ 

แนวทางปฏิบติั  
  7.1 ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติหรือผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคาเดียวกนั ตอ้งไมเ่รียกร้อง ไมร่ับร่วม
กจิกรรมสงัคม กจิกรรมกฬีา การเลี้ยงรับรอง ของกาํนัล ของขวญั หรือสินนํ้าใจ เ พ่ือตนเองหรือเพ่ือผูอ้ื่นจาก
บุคคลท่ีรว่มทาํธุรกจิดว้ย   
  7.2 หากเ ป็นกรณีท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ผูบ้ริหารและพนกังานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพ่ือ
การโฆษณาทางธุรกจิหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได ้หากผลประโยชน์หรือของขวญันั้นมีมูลค่า
ไมเ่กนิ 

กวา่ 500 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลคา่เกนิกวา่ 3,000  บาท ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัค ับบญัชา
ทราบเป็น หนงัสือและนาํผลประโยชน์หรือของขวญันั้นสง่ใหบ้ริษทั 

    7.3 กรณีท่ีผูบ้ริหารและพนกังานเป็นตวัแทนของบริษทัไปรว่มงานเลี้ยงของคูค่า้ หรือเดินทางไป 

อบรม/ดูงานนอกสถานท่ี และไดร้ับผลประโยชน์หรือของขวญัมีมูลคา่เกนิกวา่ 3,000 บาท ไมว่า่จะได้มาจาก
การชิงโชคจบัฉลาก หรือรับของท่ีระลึก ใหถ้ือปฏิบติัเชน่เดียวกบั ขอ้ 3.7.2  

 

8.  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ผูบ้ริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจจะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบั บริษทั 
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แนวทางปฏิบติั  
8.1 ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวและผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไมด่าํเนินธุรกจิ /กจิกรรม

ใด  ๆท่ีอาจทาํใหบุ้คคลทัว่ไปเห็นวา่เป็นธุรกจิ/กจิกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม  

8.2 ผูบ้ริหารและพนกังานต้องไม่รว่มกบัสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  ดําเนินธุรกจิ / 
กจิกรรมใดๆ ท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษ ัท ไมว่ ่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความไมเ่หมาะสมท่ีอาจเกดิขึ้นดังกลา่วควรมีการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นใด ท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 

9.  ไม่ใช้ข้อมูลจาํเพาะเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ  

ผูบ้ริหารและพนกังานไมน่าํขอ้มูลจาํเพาะของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในทาง มิชอบ  

แนวทางปฏิบติั  
  9.1 ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีหนา้ท่ีนาํขอ้มูลจาํเพาะไปใช ้ตอ้งระมัดระวงัไมใ่หผู้อ้ื่นไดย้ิน ลอบฟัง 
ดกัฟังหรือบนัทึกเ สียง ไมค่วรสนทนาในท่ีสาธารณะผา่นเคร่ืองมือส่ือสาร หรือสนทนากบัสมาชิกใน
ครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ดอนันาํไปสูก่ารเปิดเผยตอ่ผูอ้ื่นได ้  

  9.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัการ จดัเกบ็ และแยกแยะรายละเอียดขอ้มูลจาํเพาะใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด   
  9.3 ผูบ้ริหารและพนกังานต้องไมเ่ปิดเผยขอ้มูลจาํเพาะของบริษทั ตอ่ผูท่ี้ไมมี่สิทธิรับรู้ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงทางธุรกจิ เวน้แตไ่ดร้ับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจดาํเนินการ
และ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   

9.4 ผูบ้ริหารและพนกังานไมน่าํขอ้มูลจาํเพาะไปใช้เพ่ือการซื้อขายหลกัทรัพย์หรือสง่ขอ้มูลดงักลา่ว
ใหผู้อ้ื่นเพ่ือการซื้อขายหลกัทรัพย ์ 
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4. บทส่งท้าย  
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํ เนินธุรกจิ และขอ้พึงปฏิบติัในการทํางานฉบบัน้ี เป็นวินยัซึ่ ง
ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งทําความเขา้ใจและยึดมั่นปฏิบัติและไมอ่นุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานกระทํา
การใด  ๆท่ีเป็นการขดัตอ่ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงานฉบับน้ี หากเกดิ
ความไม่ชดัเจนหรือเกดิปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นทางปฏิบัติ ผู ้บริหารและพนกังานควร
ปรึกษาหารือผูบ้ ังคบับญัชาตามลําดบัข ั้น เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขหรือหาขอ้พึงปฏิบติัท่ีเหมาะสม
ตอ่ไป  
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นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งดาํเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์โดยประสงคท์ี่จะใหม้ีการสรา้งสรรค ์นําเสนอ และบริหาร
จัดการผลิตภัณฑแ์ละการบริการของบริษัท แก่ลูกคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใตห้ลักการ
ดาํเนินงานดังนี ้

- มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

- ควบคุมดูแลสินค้าใหม้ีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ข้อกาํหนด กฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภคหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่มีคุณภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม 

- ใหข้้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละการบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ เพ่ือใหลู้กคา้มีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า         

อันเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ 

- จัดใหม้ีกระบวนการที่สามารถใหลู้กคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสม เพ่ือที่บริษัท     

จะไดป้้องกันแกไ้ขปัญหาใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภั ณฑ์
และการใหบ้ริการดังกล่าวต่อไป 

- รักษาข้อมูลและความลับของลูกคา้ โดยไม่นําไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 

- จัดใหม้ีหน่วยงานรับผิดชอบในการใหข้้อเสนอแนะในสินคา้ คาํปรึกษา วิธีการแกป้ัญหา และรับ
ข้อเสนอ รอ้งเรียน รวมถึงการบริการหลังการขาย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท ตามนโยบายดังกล่าว เป็นดังนี้ 
- มุ่งมั่นที่จะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยการ

ส่งมอบคุณภาพบา้นที่ไดม้าตรฐานเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด  บริษัทจึงไดพั้ฒนามาตรฐานบา้นรุ่นใหม่ ภายใต้
แนวคิดและเคร่ืองหมาย เจไอดี หรือ J intelligent design : Jid  หรือ มาตรฐานของบ้านชาญฉลา ด                 

ผ่านการวิจัย และพัฒนาจากฝ่ายสถาปนิกภายในบริษัท เพ่ือไดบ้า้นนวัตกรรมที่ตอบโจทยก์ารอยู่อาศัยทุกมิติ 
ทั้งนี้ แนวคิดมาตรฐานหลักเจไอดี 4 ประการ ไดแ้ก่ I Function การออกแบบบา้น Function และองคป์ระกอบ
ต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ใช ้สอยพิเศษให ้กับบ้าน ลดความแออัดเพ่ือการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ, I Energy                  

การออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดดา้นการประหยัดพลังงาน อาทิ ช่องเปิดขนาดใหญ่ ช่วยใหแ้สงเข้าถึงไดง่้าย
ทาํใหบ้า้นสว่าง หลอดไฟในบา้นแบบ LED ลดค่าใชจ้่ายภายในครอบครัว และการใชสี้ทาบา้นที่มีคุณสมบัติที่
สามารถสะทอ้นความรอ้นไดดี้ ช่วยใหบ้า้นเย็น, I Color การออกแบบที่คาํนึงถึงความรูสึ้กของผูอ้ยู่อาศัยให ้มี
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ความสุขและสุขภาพทีดี่ เช่น  การใช ้สีโทนเย็นทาํให ้  ผู ้อาศัยรู ้สึกผ่อนคลาย , I Connect การออกแบบ               

ที่คาํนึงถึงความสะดวกสบายของลูกบา้น โดยการออกแบบ club house ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ที่หลากหลาย 
ทาํใหค้นที่ตอ้งการทาํกิจกรรมต่างกันไดม้ีสถานที่พบปะมีปฏิสัมพันธร่์วมกัน  

ซึ่งบริษัทไม่เพียงแต่พัฒนามาตรฐานบ้าน แต่ยังได้พัฒนางานด้านการบริการเพ่ือใหลู้กค้าไดรั้บ
ประสบการณท์ี่ดี  ผ่าน J-touch point ไม่ว่าจะเป็นการใหจ้า้งผูเ้ชี่ยวชาญมาใหก้ารอบรมมารยาทการตอ้นรับ      

ของพนักงานขาย การปรับการให ้บริการของแม่บา้น ความเขม้แข็งของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ใหม้ีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  
- ควบคุมดูแลการก่อสร ้างสินค้าใหม้ีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน โดยมีการกําหนด Construction 

check list ไม่ตํ่ากว่า 200 ข้อ เพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม สาํหรับ
ตรวจสอบคุณภาพงานทุกข้ันตอนต้ังแต่การตอกเสาเข็มจนถึงส่งมอบบา้นใหลู้กคา้ รวมถึงการเลือกใช ้วัสดุ
อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กาํหนด  นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดต้ังแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality control) ที่
พนักงาน QC ไดผ่้านการเรียนรูแ้ละอบรมใหม้ีมาตรฐาน มีเกณฑท์ี่ดีในการตัดสินใจใหค้ะแนนบา้น รวมถึงไดม้ีการ
จัดต้ังคณะกรรมการกลางเข้าตรวจสอบงานก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มโครงการทุกไตรมาส เพ่ือสรา้งความ
มั่ นใจใหลู้กค้าในการรับมอบบา้นที่ได้คุณภาพ และการใหค้วามสําคัญต่อกฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภคหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- การท ําสัญญาซือ้ขายที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสํานักงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค (สคบ.) กาํหนด โดยระบุรายละเอียดวัสดุก่อสรา้งไวอ้ย่างชัดเจน มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดการ
จัดสรร แผนผังโครงการ การประกันหลังการขาย เป็นตน้ เพ่ือคุม้ครองการถูกผูข้ายเอาเปรียบหรือการท ํา ผิด
สัญญา ทั้งนี้ กรณีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได ้ บริษัทจะใหโ้อกาสลูกคา้แกไ้ขในระยะเวลาที่ ลูกค้า
สามารถกระทาํได ้โดยมีหน่วยงานใหค้าํปรึกษา รับฟังปัญหาของลูกคา้และหาทางออกร่วมกัน  หากทางบริษัทเป็น
ฝ่ายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา จะแจ ้งใหลู้กคา้รับทราบล่วงหน้า เพ่ือหาข้อสรุปที่ลูกค้าพึงพอใจและได้
ประโยชน์สูงสุด 

- จัดใหม้ีกระบวนการและช่องทางที่สามารถใหลู้กคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมา ะสม 
ผ่านทั้ง Call Center 1173,  เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.jsp.co.th ) นอกเหนือจากการติดต่อโดยตรงผ่าน
โครงการ เพ่ือที่บริษัทจะไดรั้บรูร้วมถึงแกไ้ขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเสียหายต่อร่างกายและทรัพยสิ์นให ้กับ
ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการเกิดเหตุดังกล่าวต่อไป 

- การคํานึงถึงการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยจะไม่นําไปเปิดเผยใดๆ หรือนําไปใช ้
ประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งบริษัทกําหนดใหค้วามสําคัญเป็นลําดับต้น โดยเขียนเป็นเง่ือนไขขอ้กาํหนด 

http://www.jsp.co.th/
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ในการลงนามทาํสัญญาจ ้างพนักงานเข้าร่วมงานกับทางบริษัท รวมถึงจะได้มีการวางแผนดําเนินการ 
จัดอบรมเพ่ือการสรา้งจิตสาํนึกในการปกปิดความลับเพ่ือสรา้งพนักงานใหม้ีจรรยาบรรณระดับมืออาชีพ         

มากยิ่งขึ้นต่อไป 

- มีการตรวจรับมอบบา้นก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่องที่อาจมี จนกว่าลูกคา้
จะพอใจ และรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

- บริษัทมีการรับประกันความชาํรุดบกพร่องของอาคารพาณิชย ์ทาวเฮา้ส ์ส่วนของโครงสรา้ง 5 ปี และ
รับประกันส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สาํคัญของอาคาร 1 ปี หลังจากที่โอนกรรมสิทธ์ิ  และ
รับประกันความชาํรุดบกพร่องของอาคารชุด ส่วนของโครงสรา้งและอุปกรณอ์ันเป็นส่วนประกอบอาคารที่เป็น
อสังหาริมทรัพย ์ในระยะเวลา 5 ปี และรับประกันส่วนควบอื่นๆ ในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนอาคารชดุ 

ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

- การบริการหลังงานขาย มีฝ่ายบริหารหลังการขายคอยดูแลลูกคา้หลังโอนกรรมสิทธ์ิ ในเร่ืองระบบ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาด รวมถึง  รับข้อรอ้งเรียนต่าง ๆ  และนําไปแกไ้ขปรับปรุง 

 



 

 

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอรตี์ ้ จาํกัด (มหาชน) ยึดมั่นและใหค้วามสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจตามแนว
ปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และการดาํเนินธุรกิจ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ดว้ยการคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพืน้ทีต้ั่ง
โครงการและสังคมโดยรวม เพ่ือเป็นการคืนประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวไดร้วมถึงการดาํเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 

1. บริษัทฯ พึงปลูกฝังจิตสํานึกและส่งเสริมในเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือใหเ้กิดความสมดุล  
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการกาํกับดูแลกิจการ ใหก้ับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ทุกคน เพ่ือนําไปสู่วัฒนธรรมการดาํเนินธุรกิจอย่างยังยืน  

2. บริษัทฯ พึงเลือกใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จาํเป็น ที่อาจก่อให ้เกิดผลกระทบ  
ต่อความเสียหายของชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม  

3. บริษัทฯ ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานตามกฎหมาย ข้อกาํหนด มาตรฐาน หรือข้อตกลงในเร่ือง 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกดา้น  

4. บริษัทฯ มุ่งที่จะทาํความเข้าใจ ส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสใหก้ับสังคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดาํเนินงานของบ ริษัทฯ  
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และใหค้วามร่วมมือในการใหข้้อมูลกับนักลงทุน ผูถ้ือหุน้ และ
ผูส้นใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ ์ 

5. บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนา 
และพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน  

6. บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมในการเรียนรูแ้ละคิดคน้ ส่ิงใหม่ๆ ในทุกระบบงานของบริษัทฯ 
เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรูแ้ละสรา้งสรรคก์ระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑใ์หม่ โดยสามารถตอบสนองความตอ้ งการ 
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

7. บริษัทฯ สนับสนุนและปลูกฝังการรณรงค์สร ้างจิตสาํนึก ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหแ้ก่พนักงานทุกระดับ  



 

1/2 

 

 

การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ก ําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนษุยชน เป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในการทาํงาน ซึ่งต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาํการใดๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัท 
และ บริษัทย่อย ไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยบริษัทได้
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐาน ดังนี้ 

1.1 บริษัทไม่จา้งแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมายกาํหนด (ตามพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 หมายถึงบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

1.2 บริษัทจ่ายค่าจา้ง และสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจา้งพึงไดต้ามกฎหมาย ใหก้ับพนักงานอย่างถูกตอ้ง
และเป็นธรรมโดยค่าจา้งที่พนักงานไดรั้บไม่น้อยกว่าอัตราค่าจา้งข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 
รวมถึงค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานพึงไดรั้บตามกฎหมายดว้ย 

1.3 บริษัทไม่ใหพ้นักงาน ลูกจา้งทาํงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกาํหนด ทั้งนี้ รวมถึงการทาํงาน
ล่วงเวลา และการทาํงานในวันหยุด 

1.4 บริษัทปฏิบัติตามสัญญาจา้ง และหากมีการเลิกจา้งจะดําเนินการเลิกจา้งในแต่ละข้ันตอน 
ตามกฎหมายแรงงาน และไม่ยกเลิกสัญญาจา้งโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลักฐานที่ระบุได้
ชัดเจนว่า การยกเลิกสัญญาน้ันมีเหตุที่ชอบดว้ยกฎหมาย 

1.5 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาํเนิด  
เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

1.6 เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลักษณะ      
ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

1.7 บริษัทเปิดโอกาสให ้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการท ํางาน ภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ และคาํส่ังต่าง ๆ ของบริษัท 
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1.8 ผู ้บริหาร พนักงานทุกคน ไม่กระทาํการใดๆ ที่มี ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อ
พนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ 
การเกีย้ว  พาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไวซ้ึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา ทางใจ 
และการสัมผัส รวมถึงการคุกคามหรือข่มขู่ในลักษณะใดๆ ก็ตาม 

1.9 บริษัทมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ตามแนวทาง 
ที่สามารถปฏิบัติไดแ้ละกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของบริษัท 

1.10 บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ใหค้วามรูค้วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน       
แก่พนักงานเพ่ือนําไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชน 

1.11 บริษัทใหก้ารดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจาย
ข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจา้ของข้อมูล 

1.12  บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลใด ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

1.13 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
สรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานที่มีความปลอดภัย โดยกาํหนดใหฝ่้ายความปลอดภัย มีหน้าที่
ประสานงาน ติดตามงานดา้นความปลอดภัยกับผูจ้ัดการโครงการให ้ดาํเนินการตามที่บ ริษัท
กําหนดอย่างเคร่งครัด เช่น  การตรวจสอบผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีเจา้หน้าที่            
ความปลอดภัยในการทาํงาน ตาม พรบ.ประเภทที่กาํหนด รวมถึงผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

 



 

 

1 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทาง
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น   
โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  ตลอดจนติดตามก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษทั ภายใตก้รอบนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้มีกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัทุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมี แต่ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5
คน ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่นอ้ยก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

2. เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธาน

กรรมการบริษทั ไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
จะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน  

5. การสรรหากรรมการบริษทัให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือผูถื้อหุน้ 
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คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
(ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2551   

3.  กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง                       

4.  กรรมการบริษทัไม่ควรเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั ทั้งน้ีการเป็นกรรมการ
ในบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการในบริษัทและต้องเป็นไปใน
แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว ้   
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ดังต่อไปนี ้                          

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆดว้ย          
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

หรือมีอ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ                                    

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคู่  หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั หรือบริษทัยอ่ย        

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ                                                                                                                                                     

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายงานทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน หรือพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาต หรือคู่สัญญาคู่สัญญามีภาระหน้ี         

ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่
ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั            
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ                                                            

6. ไม่เป็นหรือเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ                                                                                                         

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั                                  
ทั้งน้ี หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการ
อิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ                                                                     
ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง 1. ถึง 8. แล้ว 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ(collective decision) ได ้
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 
1 ใน 3 กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่อีกไดก้รรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  และยงั
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งท่ีวา่ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถัดไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน                         

3.  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ         
ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. ลาออก 

ค. ตาย 

ง. ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
จ. ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด  

ฉ.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

ช. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. กรรมการบริษทัท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทั และจะแจง้

การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้
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อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท 
ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริษทั 

2. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง พิจารณาทบทวน
นโยบาย แผนงานและงบประมาณดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

3. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั 

4. จดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

5. ส่งเสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินธุ รกิจและ
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

6. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการท ารายการต่าง ๆ ได้รับ
อนุมติัจากผูมี้อ  านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ท่ีสามารถป้องกนั
การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 

7. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและให้มี
การรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 
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8. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 

9. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

10. จดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชัดเจนกบัผูท่ี้ประสงค์แจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนได้เสียผ่านทาง Website 
หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด
และรายงานต่อคณะกรรมการ 

11. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื่อควบคุมการบริหารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมถึงการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ  รวมถึงประกาศและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการแสดงขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

13. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
อ่ืนตามความเหมาะสม 

14. มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 

15. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ไดแ้ก่ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทัหรือใช้
บริการของสถาบนัภายนอก 

17. พิจารณาแผนพฒันาและทดแทนต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในต าแหน่งท่ีมีความ 
ส าคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ (Succession Plan) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว 

18. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

19. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

20. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

21. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั(ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

22. แต่งตั้งหรือถอดถอนเลขานุการบริษทั 

23. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินผลการปฏิบติังานของ
ตนเอง (Self-assessment) และจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เป็น
ประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

24. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือกรรมการชุดยอ่ย หรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้น ๆ ได้
เม่ือเห็นสมควร 
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25. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจตามคู่ มือปฏิบัติงาน เร่ือง อ านาจด าเนินการ เช่น การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์การพฒันาโครงการ การอนุมติังบประมาณค่าใช้จ่ายขายและบริหาร การขอวงเงิน
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ ซ่ึงมีการก าหนดวงเงินการอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน  

26. เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน 
ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น 

• เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

27. การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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การประชุม 

1. วาระการประชุม    
      ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซ่ึงประธาน
กรรมการ บริษทัมอบหมาย ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยส่งหนงัสือนดัประชุม
พร้อมเอกสารประกอบท่ีเพียงพอไปยงักรรมการบริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้ นก็ได้ พร้อมทั้งต้องจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษร 
สถานท่ีท่ีจะจดัการประชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษทั 
หรือส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะก าหนดให ้ 

ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั หรือประธาน ในท่ีประชุมอาจ 
ก าหนดใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

2. จ านวนคร้ังการประชุม   
คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ัง ต่อปี โดยเรียก

ประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

3. การลงคะแนนเสียง    
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ทั้งน้ี กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ี
พิจารณา ไม่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียง เป็นเสียงช้ีขาด ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงท่ีมี
กฎหมายไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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 องค์ประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
บริษทัไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษทัให้รอง
ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม       

 

การทบทวนกฎบัตร 

    ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

 

อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบรษิัท
ในการปฏบิตัิหน้าที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกบั ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทั
และบรษิทัย่อยของบรษิทัเกดิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีนอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่
ในการสอบทานความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทและบรษิัท
ย่อยของบรษิัท รวมทัง้รบัผิดชอบในการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอใน
รายงาน ประจ าปีของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน   กรรมการแต่ละท่านตอ้ง
เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดสามารถใชดุ้ลพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระและสามารถอ่าน 
และเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจ าเป็นต้องมีในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ    กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรอืการจดัการด้านการเงนิที่
เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายใน  และฝ่ายจัดการของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุม 

             คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ หรอืมากกว่าหากจ าเป็น
โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดัการประชุม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความ
เห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
สม ่าเสมอ             

             ทัง้น้ี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานใน        
ที่ประชุมอาจก าหนดให้มกีารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้อกีก็ได้ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอื่นทีน่อกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดโดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

สิทธิการออกเสียง 
ก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง โดยหากกรรมการตรวจสอบคน

ใด มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา กรรมการตรวจสอบคนนัน้ต้องไม่ร่วมพจิารณาให้ความเหน็ในเรื่อง
นัน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิัทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) รวมทัง้การบรหิารความเสี่ยง ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็น
อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิ
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จา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดย
ไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎ
บตัร (Charter)  

- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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8. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ
การเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท เช่น รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การ
ทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่
ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ  หรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ดแูลใหบ้รษิทั มชี่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ เกีย่วกบัการรายงานในงบการเงนิ
ที่ไม่เหมาะสมหรอืประเด็นอื่น โดยท าให้ผู้แจง้เบาะแสมัน่ใจว่ามกีระบวนการสอบทานที่เป็นอสิระ
และมกีารด าเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม 

10. ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพีเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตาม
ระเบยีบของบรษิทั 

การประเมินผลการปฎิบติังาน 

เพื่อปรบัปรุงการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที่ก าหนด
ไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน(รายคณะ) เป็นประจ าทุกปีก่อนวนัสิน้รอบบญัชขีองแต่ละปี  

 

การทบทวนกฎบตัร 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบปีละหน่ึงครัง้และเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตั ิ

 

ทบทวน โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2564 วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร ยึดหลกัการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  

เพื่อใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน รวมทั้งก่อใหเ้กิดความชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วาระการด ารง
ต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บริษทั จึงก าหนดใหมี้กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริหารไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตั้งกรรมการบริษทัคน 

      หน่ึง ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นประธานกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 

      จ  านวนหน่ึง และอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจ านวนหน่ึงก็ได ้

3. คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  ตลอดจนมี 

      ความรู้ความเข้าใจ ถึงคุณสมบติั  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของตน  รวมถึงต้องไม่มีลกัษณะ    
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. กรรมการบริหารควรเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานใน 

      ฐานะกรรมการบริหาร 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบ  

วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไม่ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษทับริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท า
ภายใน  2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  กรรมการบริหารซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง  เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แลว้ยงั
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนต าแหน่งท่ี
วา่งลง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริหารดงักล่าว
จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารท่ีตนแทน 

3. กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1) ครบก าหนดตามวาระ 

2) ลาออก 

3) ตาย 

4) มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการ 
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด 

5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. กรรมการบริหารท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อม  
เหตุผล 
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อ านาจการด าเนินการ 
1. พิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน  การจดัท าธุรกรรมการเงินกบัสถาบนัการเงิน  เพื่อเปิด 

      บญัชี การกูย้ืม จ  าน า จ  านอง ค ้าประกนั หรือการอ่ืนใด  รวมถึงการซ้ือขาย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัภายใตอ้  านาจวงเงินตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นคู่มือการ
ปฏิบติังานเร่ืองอ านาจด าเนินการของบริษทั 

ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมาย
อ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใดท่านหน่ึง หรือหลายท่านจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ก ากบังานดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มอบอ านาจและหน้าท่ีช่วงให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือพนักงานบริหารระดบัสูงของ
บริษทั  ตามท่ีเห็นสมควร และเม่ือด าเนินการไปแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

4. มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง 

       เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

5. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จดัท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปีของบริษทั เพื่อขอ 

      อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจบริหารต่างๆของบริษทัเพื่อขออนุมติัต่อ 

      คณะกรรมการบริษทั 

3. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตาม  ทิศทาง  เป้าหมาย  นโยบายทางธุรกิจ
ของบริษทั 
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4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทั  ให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค์   ขอ้บงัคบัของบริษทั   
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. วางโครงสร้างองคก์ร และก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี (Organization Chart) ของบริษทัฯ รวมทั้ง 

ปรับปรุงแกไ้ขเม่ือด าเนินการไปแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 

6. ทบทวน ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไป
ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฏหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การประชุม 

1. วาระการประชุม 

มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  พร้อมทั้ งให้เลขานุการ   
คณะกรรมการบริหาร  ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการบริหารไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดย 

วิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. จ านวนคร้ังการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งมีการจดัการประชุมข้ึนตามท่ีเห็นสมควร ควรจะไม่นอ้ยกวา่ 12 คร้ัง 

ต่อปี 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการบริหารทั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม  อาจมีการเชิญพนกังานบริษทัฯหรือบุคคล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม       
      ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานในท่ีประชุมอาจ 
ก าหนดใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

4. การลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร   ให้ ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ี เข้าร่วมประชุม
กรรมการบริหารคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  ทั้งน้ี  กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองท่ีจะพิจารณานั้น ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น 
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การประเมินผลการปฎบิัติงาน 

เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังาน(รายคณะ) เป็น
ประจ าทุกปีก่อนวนัส้ินรอบบญัชีของแต่ละปี  
 

ทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  คร้ังท่ี 10/2564  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยรับผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท และ
ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี 

2.   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

3.  นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเม่ือ 

1) ลาออก 

2) คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและ พิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรือ 3. ไดโ้ดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนตามขอ้ 3. จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนท่ีเท่านั้น 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. การสรรหา 

1.1   ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่
กรณี 

1.2   พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ
และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

1.3   พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู ้บริหารของบริษัทโดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู ้จ ัดการหรือ             
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1.4   ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1  จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทักรรมการชุดยอ่ย 
และผูบ้ริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่
กรณี 

2.2  ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัให้พิจารณา
ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั  และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั  เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.3  รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท  และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามเร่ืองค่าตอบแทนของ
กรรมการกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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2.4  รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปี ของบริษทัฯ 

2.5 ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม 

1.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น  โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2.   กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได ้ ควรแจง้ให ้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทราบล่วงหนา้ 

3.   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี  ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ี
ประชุม 

4.  การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก  
5.  การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหนา้ก่อนการ 

      ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวา่นั้นได ้โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูบ้นัทึกรายงานการ
ประชุม 

6.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทราบได ้
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ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือประธานในท่ีประชุมอาจก าหนดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

เลขานุการกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

1. ให้ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ   
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะมอบหมายพนักงานอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อท าหน้าท่ี
ประสานงานไดต้ามความเหมาะสม  

ทีป่รึกษา  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผูเ้ช่ียวชาญ

หรือท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั แต่ทั้งน้ีจะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบก่อน
ทุกคร้ัง 

 

การประเมินผลการปฎบิัติงาน 

เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบั
แนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังาน(รายคณะ) เป็นประจ าทุกปีก่อนวนัส้ินรอบบญัชีของแต่ละปี  

 

การทบทวนกฎบัตร 

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ปีละหน่ึงคร้ังและเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

ทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี  12

พฤศจิกายน 2564 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัตั้ งข้ึนเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้าน          

การบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

 

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     

ไม่จ  าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกตั้งสมาชิก 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงาน
การประชุม 

 

3. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้

(2) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็นหุ้นส่วน 
หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั    
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะได้แจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านการเงิน บญัชี หรือการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย        
1 ท่าน 
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4.การแต่งตั้งวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ/หรือให้เป็นไปตาม
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัด้วย) ทั้ งน้ี 
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงไดอี้ก     

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระซ่ึงส่งผลให้มีจ  านวนกรรมการบริหารความเส่ียงต ่ากวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษทัควรจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ความเส่ียงรายใหม่ให้ครบถว้นในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีจ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเข้ามาใหม่น้ีจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 

 

5. อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

(1) ทบทวนถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคาดวา่จะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อบริษทั (Identification of Risk) 
รวมทั้งก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายในองคก์รให้ครอบคลุมอยา่งน้อย     
5 ประการดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

2. ความเส่ียงดา้นการพฒันาโครงการและจดัการท่ีดิน ( Project Development & Land Management Risk)  

3. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risk)  

4. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk or Reporting Risk) 

5. ความเส่ียงดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร (Compliance Risk)  

(2) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 
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(3) ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการปฏิบติังานตามสถานการณ์ความเส่ียงแต่ละ
ประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

(4) ก ากบัดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ และวธีิปฏิบติั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติั
อยา่งเหมาะสม 

(5) เสนอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 

(6) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6. การประชุม 

(1) ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัใหมี้การประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งพอเพียง เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุม โดยวธีิอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

(3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือบริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั แผนลงทุนดงักล่าวควรไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อระบุถึงความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และมีการท าบนัทึกถึงความเห็นเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

       ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานในท่ีประชุมอาจก าหนด 

ใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

7.องค์ประชุมและคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยูใ่นท่ี 
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ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดคน
หน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

(2) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเป็นเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมการบริหาร
ความเส่ียงซ่ึงมีส่วนไดเ้ส่ียงในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 

ในการด าเนินงานบริหารความเส่ียง นั้น ฝ่ายจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบและก าหนดนโยบายในการระบุความเส่ียงและ
ประเมิน ระดบัของความเส่ียงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และมีมาตรการในการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเส่ียง  โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
มาตรการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กรณีท่ีเกิดเหตุข้ึนจะสามารถจดัการความเส่ียงไดท้นัท่วงที  

ทั้งน้ี คณะท างานบริหารความเส่ียง เป็นผูป้ระสานงานและสนบัสนุนฝ่ายจดัการในการด าเนินการตามนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และรายงานสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าเพื่อให้ไดรั้บทราบสถานะ
ความเส่ียงขององคก์ร โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินงานบริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการบริษทั
ทุกไตรมาส  

8. การประเมินผลการปฎบิัติงาน 

เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังาน(รายคณะ) เป็นประจ าทุกปี
ก่อนวนัส้ินรอบบญัชีของแต่ละปี  
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9. การทบทวนกฎบัตร 

ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปีละหน่ึงคร้ังและเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

 

ทบทวนโดย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 



                                          
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ 



เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564   สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบญัชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  มี นายวัชรินทร์ ดวงดารา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดขึน้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
             ในรอบปี 2564  ได้จดัการประชมุทัง้สิน้รวม 5 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทัง้หมด 

1. นายวชัรินทร์       ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 5/5 

2. รศ.ดร.เอกจิตต์   จึงเจริญ    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5/5 

3. นายโชคชยั         อิทธิวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/5 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีมาตรฐาน โดยให้ความส าคญักบัการควบคมุภายใน และมีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล 
เพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทัง้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือและ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ สามารถสรุปสาระส าคญัของงานได้ ดงันี ้

 

1. การสอบทานงบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 รวมทัง้งบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้ สอบบัญชี ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี        
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาในประเด็นส าคัญพร้อมให้ค าแนะน า 
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัท างบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐาน   
การบญัชีที่รับรองทัว่ไป  และถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั
อย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ ยวโยงหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เก่ียวกบัรายการระหว่างกนั รายการเก่ียวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท              
ได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส
และมีการท ารายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล            
ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายการเก่ียวโยงที่มีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปี เป็นรายการที่เกิดขึน้
ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 

3. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงของบริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่การวางแผน การตรวจสอบประจ าปี การด าเนินการตรวจสอบ  การรายงาน  
และการติดตามผลการปฏิบัติ  ตามค าแนะน าของผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนได้มีการประเมินระบบควบคมุภายในของหน่วยงาน ตามแนวทาง
ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : (COSO) ผลการตรวจสอบ
ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้ยงัรับทราบการด าเนินงาน         
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง   
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความ
เส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ 

 

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ของผู้บริหารและพนกังาน 
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5. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทัง้คณะ และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติังานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ  สอดคล้อง
ตามแนวทางปฏิบติัที่ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส  
เพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

 

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ความน่าเชื่อถือ  สถานะของผู้สอบบญัชี  มีคณุสมบติัครบถ้วนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงมีความเพียงพอของ
ทรัพยากร ประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้ สอบบัญชี  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ            
ได้พิจารณาเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีปี  

2564 รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สามญั     ผู้ ถือหุ้นอนมุติั  โดยมีรายชื่อผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ 

2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ 

3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8420 

 

 ส าหรับงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
บริษัทได้จัดท ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตามหลักการบัญ ชีที่ รับรองทั่ว ไป 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการบริหารความเส่ียง ระบบควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการที่
เหมาะสม 

       

 

          (นายวชัรินทร์  ดวงดารา) 
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึน้เพ่ือส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
โดยรบัผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งพิจารณา
คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ และผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน  
โดยมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีรายช่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์ จงึเจรญิ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายวชัรนิทร ์ ดวงดารา 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นายลิขิต  ลือสกลุกิจไพศาล     

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมาการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีการประชุมรวม 3 ครัง้ 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงันี ้

 พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีการก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
นโยบายการสรรหา ยึดตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทัง้พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความหลากหลาย ทัง้เพศ 
อาย ุและภาวะผูน้  า ตลอดจนวิสยัทศัน ์และทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ร 
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 ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่ นกรอง คัดเลือก เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า
เหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการได ้โดยใหสิ้ทธิและความเสมอภาคแก่ผูถื้อหุน้ในการน าเสนอ ตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้ดแูลเรื่องแผนการสืบทอดต าแหนง่ของผูบ้รหิารระดบัสงู 

 พิจารณาแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร 
โดยก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากผลงาน 
ความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ขนาดธุรกิจ รวมทัง้เปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั  

 ดแูลและจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Plan) เพ่ือใหก้ารปฎิบตัิงานและ
บรหิารจดัการองคก์าร มีความตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพโดยผา่นกระบวนการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ 

 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยไดร้ายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือทราบ 

 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นประจ าทกุปี เพ่ือปรบัปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ี เป็นปัจจบุนั และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง โดยให้เข้ารบัการอบรมและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

 

 

                    (รศ. ดร. เอกจิตต ์   จงึเจรญิ) 
                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารสายงานหลกั
ของบรษัิท ซึ่งเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ ์ตลอดจนมีความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

และการบรหิารความเส่ียง มีจานวน 4 ทา่น ดงันี ้  

 

 

 

 

 

 

1. นายโชคชยั อิทธิวิบลูย ์  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

2. นายเจรญิชยั กิตตสิวุรรณ  กรรมการบรหิารความเส่ียง  

3. นางสดุารตัน ์รตันพรสินชยั  กรรมการบรหิารความเส่ียง  

4. นายประสาน เจียรไกร   กรรมการบรหิารความเส่ียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ครบทุกท่าน ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร และตามท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ผลงานในปี 2564 มีดงันี ้ 

• มีการพิจารณาความเส่ียงในดา้นตา่งๆ ของบรษัิท เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

• ติดตามผลการปฏิบตังิาน เรื่องการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษัิท เพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบตัิ 
ท่ีไมเ่ป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เป็นประจ าทกุปี เพ่ือใหค้รอบคลมุกฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ์

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในรอบปีท่ีผ่านมานัน้ มุ่งหมายใหเ้กิดความเช่ือมั่น 

ว่าการจดัการความเส่ียงของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และไดถู้กน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง จนความเส่ียง
อยู่ในระดบัท่ีบริษัทยอมรบัได  ้และน าพาใหบ้ริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไว ้

เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่  

 

 

 

(นายโชคชยั อิทธิวิบลูย)์  

    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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