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³¤¾n³¦¹Á¹¤µ¾¬¢¸®¹«¹¦¾µµµ²¦ m³¤µª²£m®£
¸®¤µª²®¶¶¾® À¯¦µÇ«q Ë³²Á¢º¦m³³¤¦¹¾¤µĀ¢¿¤
Â¢m¾µ ¦n³³ ·ĀÁ³¤Ë³¾µ¹¤µ¾¬¢¸®¹«¹¦¾µ
µµ²¦ &U\SWRFXUUHQF\0LQLQJ ¤µª²±Ân¤²¾µÁ¤º¿
µµ²¦¾|¦®¿³³¤¹À£³¤¹¸®³¤¿nÀ£q
«¢³¤$OJRULWKP¶Æºµn¢³À£¤±®¦Å®¾À£
¬¦²³¤Ë³³®¦Å®¾¸®Á¬n¹ÄÁ¤±m¨£²
£¸£²¨³¢ºn®®n®¢º¦ À£¤¨«®¨m³¢¶n®¢º¦¤²
¬¤¸®Â¢m¿¦±ºn ¤¨«®±Ân¦®¿Á¤º®¾¬¤¶£èµµ ¦² 
·Ā³¤¶Æ±«³¢³¤¿n«¢³¤Án³nÂn Ë³¾|¶Æ±n®Án
z¹² ¿¦¾®£º¤m ±¬¨m³³¤±¦®³¤¾n³¦¹ÁÀ¤³¤ ®¢µ¨¾®¤q Á³¤Ë³¾µ³¤ ®¢µ¨¾®¤q²¦m³¨Ânº
¾ÿĀ®³«³³¤qn¹Â¢n¢¶³¤¤²²¨¾µĀ¢«º·Ç ¨³¢ ®®¿¾¸Æ®¨²¹¤±«q¬¦²Á³¤¿n«¢³¤n³n¬¤¸®¶Æ
n ® ³¤¤µ ¢ ³Â¢n ¾ ¸Æ ® Án Á ³¤¦µ  «Ë³ ¬¤²  ¦¹m ¢ À¤³¤ ¾¤¶£¨m³¾¤¸Æ®¹«¹¦¾µµµ²¦
À¤Â ³i ¦²³¶¨¢¨¦Á¸Ç ¶Æ ®¶Æ £º¤m ±¬¨m³³¤µ³¤³²¬³
«Ë³¬¤²³¤¦¹ÁÀ¤³¤³¾¬¹³¤q¾¬¦m³þ«Ç m ¦¤± ®¹¤q¬¦²¶ÆÁn¹«¹¦¾µµµ²¦ ±µ³¤³³«¡³¨±¿¦±
®£m³¢¶£² «Ë³²èm®²¨¾¦®²¤³¦®¿³³¤¦¹¶¾Æ £ ¨³¢²¨®«¹¦¾µµµ²¦¶Æ¾µ·ÇÁ¿m¦±m¨¾¨¦³¾|
Ânµ³¤³Â¨nm®¬n³þÇ ¤¨¢·¦¤±³«³³¤q «Ë³²è¾¸Æ®Á¬n¾µ¤±À£q³³¤¾n³¦¹«º«¹¿¦±Á¬n¾|
&29,'²²Ç³ºn¤µ¬³¤¿¦±¶¢³¿¦¾£²®£ºm Â³¢¿¨³³¤i®²¨³¢¾«¶Æ£ À£³¨m³ ±«³¢³¤
¤±¬¨m³³¤µ³¤³¬³¿¨³¶¾Æ ¬¢³±«¢«Ë³¬¤²¨³¢¾|Â £®£¦¹¤³¢¢º¦m³³¤¾n³¦¹Ân¡³£ÁÂ¢m¾µ
ÂnÁ³¤Ë³¾µ¹¤µ®¿¦¾®£ºmÁ±þÇ
«µÇd  À£¢¶¾¸Æ®Â³¤Ë³¤±¾µ²ÇË³¨³¢Ë³¨
¾¤¸Æ®¶ÆÂn¤²¢®¿¦±¤¨¤²¾¤¶£¤n®£¿¦n¨
<'8 11E)ĖB")#1'Ė%

¤µª² À¾¢¨m³ ¦³m³ Ë³² 6R0H:D3OD]D&RPSDQ\
/LPLWHGÀ¾¢¨m³ Á³±¤µª²£m®£¶Æ¤µª²¸®¬¹nÁ«²«m¨
¤n®£¦± ¢¶¨²¹¤±«q Á³¤²²Ç¾¸Æ®¾|ºnÁ¬n¤µ³¤
®®Â¦q¿¦ ®¤q¢¾¸®Æ ³¤Ë³¬Ą³£¦µ¡²q¾ ®¤q¾µ ®¤q®
¤µª²¤¨¢·¦µ¡²q®¸ÆÄ¶Æ±¢¶¾µĀ¢¾µ¢Á®³
z  ¹ ²  ¶ ¢ ³²  ³¿¦ ®¤q ¢  ®£ºm ¤ ±¬¨m ³ Ë³ ¾µ  ³¤
m®«¤n³²³¤º¿¤²¤¹À¤«¤n³¿¦ ®¤q¢Á¬n¾|
Â³¢¿³¶¨Æ ³Â¨nÀ£¿¦ ®¤q¢±º²³¾¸®Æ Án¾|
m®³®¶m®³¬·Ā¶Æ±«¤n³À®³«Á³¤Ë³¾«®«µn³
¿¦±¤µ³¤m³ Ä ²ÇÁ«m¨¹¤µ¬¦²¬¤¸®«m¨®¹¤µ®
¤µª²£m®£¶Æ®³±¢¶¾µĀ¢¾µ¢Á®³ À£³¨m³®®Â¦q
¿¦ ®¤q±²³¿¦n¨¾«¤Å¿¦±¤n®¢¾cÁn³Ân¡³£Á
Â¢m¾µÂ¤¢³«¶Æ¬¤¸®Â¤¢³«¶Æ®dþÇÀ£Ám¨
¿¤³¤Ë³¾«®«µn³¿¦±¤µ³¤m³Ä±¾|«µn³Á¦¹¢m ®
¤µª²m® ¿¦±m¨£³£¤µª²±«¤n³³¤¾µÀ®¿¦
®¤q¢m³³¤²¬³²¢µ¤¾¸Æ®¾µĀ¢³¤Ë³¾«®«µn³¿¦±
¤µ³¤¤±¾¡®¸ÆÄÁ¬n¢³·Ç¿¦ ®¤q¢
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z¹² ¤µª² ¨¶¨¶ ¤µË³²²²Ç ·Ç ¾¸®Æ ¤±®¹¤µ³¤¾³±
¦º¿¦±²Ë³¬Ą³£¸¦³³¤¾ª¤À£¤µª² ±¾|º¾n n³
¸®¬¹nÁ«²«m¨¤n®£¦±·Ā±Ân¾¤µĀ¢³¤Ë³¾µ¹¤µ¾¸Æ®
Á¬n¢¶¤³£ÂnÁ¾µ³µ£qm®Â
«Ë³¬¤²³¤¨µ²£¿¦±²³Án³³¤¾|ºn¦µ¿¦±Ë³¬Ą³£
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³¤²³¾¸Æ®¬³³¦n¹³¤¿Å«µn³®³µ ¦³¤Án
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«µn³¡³£Án¤³«µn³®¾® ¿¦±Ë³¬Ą³£«µn³Â£²ºnÁn ·Ç «m¦m®£®³£¾ ®¤qµ¾®¤q¶Æ¾µĀ¢«º·Ç¢³Á¤±¾©
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¸Ç®Ë³²¿¦±Â¢m¢¶ºn¤±®³¤¤³£Á¶Æ¢¶£®³£Á¦n¾¶£² ¿h³£¿¦±¬Ą¨£³¤m¨¢²²Ç¤³£¨²¿¦±¤³£«²³¬q
¤µª²«Ë³¬¤²ºm¿m²³m³¤±¾©±¢¶¾¶£¤³£¾¶£¨¶Æ¢¶ ®¶n¨£
¦²ª±³¤Ë³¾µ¹¤µÁ¦n¾¶£²¤µª² ¤¨¢·¢¶¦¹m¢¦ºn³
¾i³¬¢³£Ám³¤±¾©¾|¦¹m¢¾¶£¨² ¸® +(9($3$& ¨³¢¾«¶Æ£n³³¤µ²µ³¢¤±¾¶£n®²²
0DOD\VLD6'1%+'¤±¾©¢³¾¦¾¶£¿mn¨£³¤«¤n³¨³¢ ¤µ ª²  Ân ²  Á¬n ¢¶ ¬ Ą ¨ £³¶Æ Ë³ ¬n ³ ¶Æ Á ³¤Ë³ ²  º ¿ ¦³¤
«²¢²q®²¶²ºn¸Ç® ¤¨¢·³¤Á¬n¨³¢«Ë³²è²¹¡³® µ²µ³®¤µª² ·Ā¾|³¤µ²µ³¤m¨¢²¤±¬¨m³
«µn³ ¨ºmÂ²³¤¦µ¶Æ«³¢³¤®«®¨³¢n®³¤ ¬Ą¨£³¾¦³¹³¤¤µª² ¿¦±¬Ą¨£³n³²è¶³¤¾µ
®¦ºn³³¢¤µ¢³¶Æn®³¤Ân ·Ë³Á¬n¦ºn³m³¤±¾© ¾¸Æ®¢¶¬n³¶Æ¨³¢¤²µ®Á³¤«¤n³¨³¢¢²ĀÁ¨m³¤µª²
«m¨Á¬èm£²«²Ā¸Ç®«µn³²¤µª²¢³£³¨³m®¾ÿĀ®¨m³ Ân¢¶³¤µ²µ³¢¬¢³£n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q°
 d ®£m³Â¤Å³¢¤µª²¤±¬²¶·¹¿Å®ºm¿m²Á ¬¤¸®¤±¾¶£®¬Ą¨£³¤³³¤¶Æ¾¶Æ£¨n®®£m³ºn®
m³¤±¾© ·Āºm¿m²¶Æ«Ë³²è¸® ¦¹m¢À¤³ºn¦µÁ À££²¾|Â³¢¿³¶Æ¨³Â¨n
BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

071

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

¨³¢¾«¶£Æ n³³¤¾µ¿¦±¨³¢²¨³®²¤³¿¦¾¦¶£Æ 
¨³¢¾«¶Æ£n³³¤¾µ ¤±¾Å¶Æ«³Ë ²èÁ±þÇ¸® ¾¤¸Æ®³¤
¤µ¬³¤¦º¬þÇ ¾ÿ®Ā ³¤µª² ¢¶³¤£³£³®®Â®£m³m®¾ÿ®Ā 
À£Á¤±¾ÅþÇ®Á¬n¬Ą¨£³¶Æ¤²µ®¾¤m¿nÂ¤±
³¤²³¤¾¸Æ®µ³¢¬þÇÁ¬n¢¶¨³¢¤®®¤²¹¢¿¦±²m®
«³³¤q¾¶Æ µ·Ç ²¦ºn³¿m¦±¤³£Á¬n¾n³«º¤m ±¶Æ º n®¿¦±
¾¬¢³±«¢À£¢¶¨² ¹¤±«q¾¸®Æ ¦¤±£±¾¨¦³³¤²¾Å¬þÇ ¿¦±
¦¢º¦m³¬þÇ ³n Ë³¤±³Á¬n¦¦®£m³m®¾ÿ®Ā ¿¦±À£¾¤Å¨m®Â
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¤µª² ¿¦±±¤¤¢³¤¹£m®£¹±À£³£³¤Ë³²º¿¦ Á¹¤µÀ¤Â i³¦²³¿«®³µ£q®³¾µ¨³¢¾«¶Æ£Án³
µ³¤¶Æ³±¤¤¢³¤¤µª²±¢¶³¤µ³¤³¨¾| m³ÄÂn¿m
¤±Ë³¹d ¤¨¢·¤µ£¤¤¢Á³¤Ë³¾µ¹¤µ ¤¤£³¤¤
³¹¤µ«Ë³¬¤²¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¿¦±²³À£³£³¤ • ¨³¢¾«¶Æ£³¨³¢«Ë³¾¤Å®À¤³¤ ¨³¢¾«¶Æ£³
³¤¾cË³¾µÀ¤³¤¶Æ¦m³n³¨m³¿¶Æ¨³Â¨n·ĀÁ«m¨
¾Å¤²ª³¿¦±³¤Ánn®¢º¦¡³£Á À£³£³¤m®n³³¤
®À¤³¤À¤Â i³¦²³¿«®³µ£q¶Æ¾¢¸®¢µº
®¤q¤²² ¾|n ¾¬¦m³þÇ¾|«m¨¬·Ā®À£³£Án³
¤±¾©¾¢¶£¢³¤q m³³¤¾n³¸®¬¹n¤n®£¦±Á¤µª²
³¤Ë³²º¿¦µ³¤¾¸Æ®«¤n³¨³¢¢²ĀÁ¨m³¤µª²Ânµ³¤³
¤¶¾®µ¤q ³¨¾¨®¤q Â£¿¦q Ë³²¨²¶Æ ²¨³¢
¿¦±Á¬n¨³¢«Ë³²è¾¸Æ®i®²¨³¢¾«¶Æ£n³³¤Ë³²º¿¦
£²®£ºm¤±¬¨m³³¤m®«¤n³À¤³¤«Ë³¬¤²¾ «¶Æ
µ³¤¶Æ®³±¾µ·Ç¿¦±¾¸Æ®¦¦¤±m®³¤Ë³¾µ¹¤µ
¿¦± Ë³¨¤¨¢ ¾¢±¨²q¿¤³²Ç¬¢
®¤µª²Á¬nn®£¶Æ«¹
¾¢±¨²q·Ā ±þÇ ¨³¢¾«¶£Æ «Ë³²è¶Æ ±¾|®¹«¤¤«m¦
Á¬n  ³¤m ® «¤n ³ n ® ¦m ³ n ³ ®®Â³¿¶Æ ¨ ³Â¨n ¸ ®
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«³³¤q³¤¿¤m¤±³®&29,'¶Æ ³Ë Á¬n³¤¾µ³
¾n³¸Ç¶Æm®«¤n³À¤³¤¢¶¨³¢Ë³¾|n®¦m³n³®®Â
¨³¢¾«¶Æ£³³¤·Æµºn¤µ¬³¤¬¦²
¤¨¢·  z è ¬³¨³¢Â¢m « ³³¤¾¢¸ ® ®¤±¾©
¤µª² ¾¤µ¢Ā Ë³¾µ¹¤µ³³¤m®²Ç À£³£¨²¦¦¡«¹«¨²«µÊ ¿¦±
¾¢¶£¢³¤q¿m®£m³Â¤Å³¢¨³¢¸¬n³¦m³«¹±þÇ®
£³£¹¤µ®£m³m®¾ÿ®Ā m³³¤¤µ¬³¤®£m³¢¸®®³¶®¦¹¢m
³¤¾n³m®«¤n³À¤³¤«Ë³¬¤²¾ «¶Æ¸®²²Ç¿mm¨
ºn¤µ¬³¤Á¤®¤²¨«¹«¨²«µÊ ·Ā¦®¤±£±¾¨¦³³¤Ë³¾µ
¾¸®²£³£¶Æm³¢³¶¢¨µ©¨¤¶Æ¾|ºn¤²¾¬¢³m®«¤n³
¹¤µ¢³£³¨³¨m³dºn ¤µ¬³¤¬¦²®¤µª² Ân«¤n³¨³¢
¬¦²³¤±¾©¶«³¢³¤¾µ³¾n³¸Ç¶ÆÂn¿¦n¨¤¨¢
Ą³¾¸®Æ ¸®Á¬n² µ³¤¿¦±«¤n³¨³¢«²¢²q¶Æ ¶ ² ¦ºn³²Ç Á
·¶¢³m®«¤n³¶Æ¾|n®µĀ³¨¾¢¶£¢³¤q«³¢³¤
¿¦±m³¤±¾©¢³®£m³m®¾ÿ®Ā ²²Ç ¤µª² ·®³Ân¤² ¨³¢¾«¶£Æ 
¾n³¸Ç ¶¬Æ n³³¾¸®Æ ¾¤µ¢Ā ³m®«¤n³Á«m¨®³¤¾¤¶£¢
³³¤·Ā µºn ¤µ¬³¤¬¦²®¤µª² Án³³¤¤µ¬³¤³·Ā
¸Ç ¶Æ ®m «¤n³Ân¿¦n¨¾m²¤¨¢·³¤«²Ā ¸®Ç «µn³¶Æ ±n®
¬³¢¶³¤¾¦¶Æ£¿¦ºn¤µ¬³¤¬¦²®³±«m¦¤±m®³¤
ÁnÁ³m®«¤n³«³¢³¤Ë³¾µ³¤³¢¿¶Æ¨³Â¨n¿¦n¨
Ë³¾µ³®¤µª²Ân ²ÇþÇ ¤µª²¤±¬²·¨³¢¾«¶Æ£
¿m®£m³Â¤Å³¢ ¦¤±³ &29,' ¿¦±zè¬³
²¦m³¨·Ân¢¶ ³¤²Ë³¿«¸®Ë³¿¬Ą6XFFHVVLRQSODQ 
¨³¢Â¢m«³³¤¾¢¸®¶Æ¾µ·ÇÁm¨¶Æm³¢³ «m¦
¿¦±Ân«²«¹Á¬n²³®¤µª²¢¶³Á³¤¿«
m®¨²¾cË³¾µ³¤¾µ³µ£q«Ë³¬¤²¾ «m®ÄÂ¶Æ±
¨³¢µ¾¬Å¿¦±µ²µ³¡³£Án®Ë³³¬n³¶Æ¶ÆË³¬®£m³
n®¦m³n³®®Â³¿³¿¤¶Æ¨³Â¨n ·Ā¶¢ºn¤µ¬³¤
¾Å¢¶Æ ¤¨¢·¦²²Á¬n¾µ³¤Ë³³¾|¶¢¾¸®Æ «¤n³©²£¡³
¿¦±¶¢³¤²¤³Á¤±¾Å²¦m³¨¾|®£m³¶ ¿¦±
¿¦±¤±«µµ¡³Á³¤Ë³³Á¬n¾µĀ¢·Ç ¡³£Án³¤µ³¤³
z¹² ³¶¢³m®«¤n³±¾µ¬n³¾¤m³¤m®«¤n³®£m³
¦®¿®£m³¾¬¢³±«¢¿¦±¾¶£® ¨ºmÂ²³¤Á¬n
¾Å¢¶Æ¾¸Æ®¦¦¤±²¦m³¨Á¬nn®£¶Æ«¹ ¤±®²
¨³¢«Ë³²è²³¤e®¤¢²³¹¤±²Á¬n¢¶¨³¢¤ºn¨³¢
³¢¾¸Æ®Â®«²èè³¸Ç®³£Â i³®À¤³¤«³¢³¤
¾n³ÁÁ³¤Ë³³À£¾m³¾¶£¢¿¦±«¢ËÆ³¾«¢®¤¨¢²Ç Ân«m ¾«¤µ¢
®n³«³¾¬¹«¹¨µ«²£ )RUFH0DMHXUH  ³¦¤±®
¿¦±¢®¬¢³£Á¬n²³¢¶Ë³¿¬Ą¬n³¶Æ³¤³¶Æ«º·Ç¾¸Æ®
&29,' ¿¦±z è ¬³¨³¢Â¢m « ³³¤¾¢¸ ® Á
¤®¤²n³³¤¤µ¬³¤²³¤®¤µª² ²²Ç ¤µª²·¢²ĀÁ
¾¢¶£¢³¤q Ân ·ĀÁ±þÇ³À¤³¤£²Â¢mÂn¤²¿n¾¸Æ®
¨m³±«³¢³¤¦³¤·Ā µ³¤¤µ¬³¤³À£ºn ¤µ¬³¤¬¦²ÂnÁ
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À¤³¤À¤Â i³¢µº ÂnË³¬Á¬n¢¶³¤i®²¨³¢
¾«¶£Æ ³®²¤³®¾¶£Ç ³¢«²«m¨¶Æ Ë³¬¾¸®Æ ¦¨³¢
¾«¶Æ£³¨³¢²¨®®²¤³®¾¶Ç£ ·Ā¾|Â³¢
¾¸®Æ Â¶¤Æ ±¹Á«²èè³Á¬n³¤«²«¹³³¤¾µ &UHGLW
)DFLOLW\$JUHHPHQW
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À¤Â i³¢µº«³¢³¤Án¾¸Æ®Â¾¬¹«¹¨µ«²£ )25&(
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Á³¤¾n³¦¹¶Æ ®þÇ ¹ Án¾µ¦¹Â²*(3·Ā
¾|À¤³¤¶¢Æ ¢¶ ¦º m³³¤¦¹«º¤±®²«³³¤q º¦n ¹Á¬¦²¤²£q®¤µª² ®³¢¶¨³¢¾«¶£Æ ¶Æ ±Â¢mÂn¤² ¦
m³Ä¶Æ«m¦Á¬n³¤m®«¤n³Â¢m¾|Â³¢¿³¶Æ¨³ ®¿¬¤¸®®³¾µÀ®³«¶Æ ±«ºè¾«¶£¾µ¦¹²Ç Ë³¨¬¤¸®
Â¨n·Ë³Á¬n¾µ³¤±¦®Á³¤¾n³¦¹ÁÀ¤³¤À¤ ³«m¨·Ā±¤±m®¦®¿Á³¤¦¹®²®³¾µ
Â i³¶¨¢¨¦Á¤±¾©è¶Æ¹hÁ±þÇ ®£m³Â¤Å³¢¬³ ³¦¤±®³¤®¤µª² ¡³¨±®¹«³¬¤¤¢¶Æ¾¶Æ£¨n®
³¤m®«¤n³À¤Â ³i ¢µº«³¢³¤m®«¤n³Ân¿¦n¨¾«¤Å¤ ¤¨¢·¡³¨±n³¾©¤ªµ ¾|z²£«Ë³²è¶Æ±Ë³¬¦
²Ç «¶¾Æ «¡³£Ád³¢¾i³¬¢³£¶¨Æ ³Â¨n³¶¢ºn ®m ®¿³¤¦¹ ¨m ³  ±®£ºm Á ¤±²  «º  ¬¤¸ ® ËÆ³  ¤¨¢²Ç 
²Ç À¤³¤À¤Â ³i ¦²³¶¨¢¨¦¶èÆ ¶Æ ¹h ±¾µ¬n³³¤ «³³¤q³¤¸®Ç ³£Á¦³¬¦²¤²£q°¬³¡³¨±¾©¤ªµ
m®«¤n³ ¤¨¢·¤µª²±µ³¤³¨³¢¾|ÂÂn®³¤ £³£²¨¶¿¦±¤µª² ¢¶¦¤±®³¤¶Æ ¶ º¦n ¹Á¬¦²¤²£q
¾n³¦¹ÁÀ¤³¤²¦m³¨m®¾¸Æ®Á¬nÂnn®«¤¹®³¤ ®¤µª²£m®¢¢¶À®³«¶Æ±Ân¤²¦®¿¶Æ«º·Ç Á³
¤n³¢¬³¡³¨±¾©¤ªµ¾³¬¤¸®®£ºmÁm¨³¦ ¿¦±
¾n³¦¹¾|¦Ë³²²Â
¤µª²¢¶¦Ë³Â¤¦¦³¦¤±²¦m³¨ ¦®¿¶Æ
w ¨³¢¾«¶Æ£³¨³¢²¨®®²¤³®¾¶Ç£ ¾ÿĀ®³ º¦n ¹±Ân¤² £m®¢¢¶¿¨Àn¢¶Æ ±¦¦¾m²²²Ç ³¤¦¹
¿¬¦m¾µ«²«¹Á³¤m®«¤n³À¤³¤À¤Â i³ ¾| ·¢¶¨³¢¾«¶£Æ ¿¦±º¦n ¹¨¤©·ª³n®¢º¦¶¾Æ ¶£Æ ¨n®®£m³Á¦nµ
¨¾µ¶ÆÀ¤³¤Ân¤² ³¤«²«¹³«³²³¤¾µ·Ā ¿¦±¤®n³
ºË³¬¾|®²¤³®¾¶Ç£¦®£²¨ ²²Ç ¬³¾µ³¤
¾¦¶Æ£¿¦®®²¤³®¾¶Ç£±«m¦¤±À£¤m®

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

077

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ã6'5A );I1<'8 A"õI1 +6%&5I &;

ãá C&6&B)4AĎ6/%6&6' 56'

ē6 +6%&5I &;

AĎ6/%6&ē6<'8

¤µª² Ë³¬¾i³¬¢³£¬¤¸®²¨¶¨Ç ² ¦³¤Ë³¾µ³®¤µª²
²Ç ¶¾Æ |¤º²¨¾µ¿¦±¶ÆÂ¢mÁm¨² ¾µÀ£±¤²ª³®²¤³³¤¾¤µè
¾µÀ®£®³£ ¿¦±Ë³Â¤³³¤Ë³¾µ³Á¦¹m¢¹¤µ
¾ ®¤qµ¾®¤qÁ¬n¾µÀ®£m³m®¾ÿĀ®®£m³n®£d¦±Â¢mËÆ³¨m³¤n®£
¦±x¿¦±¢¹m«ºm³¤¾|®q¤²³m®£®³¤¦¹
¾¸Æ®¦n¹Á¹¤µ³¤¦µ¾ ®¤qµ¾®¤q¿¤¨¤ ¾¸Æ®
«¤n³¨³¢¿Å¿¤mn³³¤¿m²¤¨¢·¢¶³¤¤±®¹¤µ
®£m³¢¶¤µ£¤¤¢ ¾³¤«µµ¿¦±¢¶¨³¢¤²µ®m®ºn¸®¬¹n
¿¦±ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¾|¤±À£qm®«²¢¿¦±¦¦¤±m®
«µĀ¿¨¦n®¢À£«³¢³¤¤²ª³¤±²®²¤³Ë³Â¤²Çn®¹¤µ
¾ ®¤q¾µ ®¤qÂ¢mËÆ³¨m³¤n®£¦±m®d®³þÇ ±n®«³¢³¤
«¤n³¤±²¨³¢·®Ám®¦µ¡²q®¤µª²³¦ºn³Ân
Â¢mËÆ³¨m³¤n®£¦± À£µ³¤³³¦«Ë³¤¨¨³¢·®Á
®¦ºn³¤±Ë³d

¤µª²¢¶À£³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸À£Ë³··¨³¢
«®¦n®²µ©³¿¦±¦£¹q³¤Ë³¾µ¹¤µ³¢¤®²þ
*5, *OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH ¿¦±¿¨³®¾i³¬¢³£
³¤²³¶Æ£²Ā£¸ 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV6'*V 
®®q³¤«¬¤±³³µ ¡³£Án¨²¹¤±«q u³¤Ë³³
®q¤Á¬n¢¶ ³¤²³¿¦±Ë³Â¤¶¾Æ µÀ®£m³£²Ā £¸n¨£¨³¢¤²
µ®m®«²¢ «µĀ¿¨¦n®¢ ¿¦±¢¶³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶v
¾¸Æ®«±n®·¾³¤¢q¿¦±¨³¢¢¹m¢²Ā¶Æ±²¾¦¸Æ®¹¤µ
À£Ë³··¤±¾Ån³³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶ ¤¨¢·n³
«µĀ¿¨¦n®¢n³«²¢¶Æ¤®¦¹¢m®³¤Á¬n¨³¢«Ë³²èn³
³¤¾³¤«µµ¢¹ª£³¤m®n³³¤¹¤µ®¤q¤² ²¾|n
¾¸®Æ ¾|¿¨³Á³¤Ë³¾µ³¿¦±¾¸®Æ «¤n³¨³¢¾n³Ám®ºn
¢¶«m¨Ân¾«¶£«Ë³¬¤²À£³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸Á²
¾Å¢¤³£¦±¾®¶£¤±¹Á¾¨ÅÂq¤µª² ZZZHDVWFRDVWFRWK «Ë³¬¤²¾i³¬¢³£¤±£±£³¨²Ç ¤µª² Ë³¬¦®¿³¹¤µ
n³¦²³¿µ¾|«²«m¨Â¢m³ËÆ ¨m³¤n®£¦±®Ë³Â¤
¬²¨n®³¤²³®£m³£²Ā£¸
«¹µ¤¨¢®¤µª² ¿¦±¤µª² £m®£²Ç ¬¢¡³£Á¤±£±¾¨¦³ d
¤¨¢·³¤¤±³£¨³¢¾«¶£Æ Á³¤Ë³¾µ¹¤µ«ºm ¤¹ µ¤±¾¡®¸Æ 
AĎ6/%6&6' 56'ē6 +6%&5I &;
Ä¶¢Æ ©¶ ² £¡³¿¦±À®³«Á³¤¾µÀ®£m³m®¾ÿ®Ā ¤¨¢·³¤
¤µª²Ë³¬¾i³¬¢³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸¤±²®q¤ ¾|ºn ³Ë Á¹¤µ³¤¾|ºn ¦µ¿¦±²Ë³¬Ą³£¾ ®¤q¾µ ®¤q¾¸®Æ ³¤
¶Æ«®¦n®²¦£¹q³¤Ë³¾µ¹¤µ²ÇÁ¤±£±«²Ç¿¦±¬¤¸® «m®®¿¦±³¤¾|ºn ³Ë Á¹¤µ³¤²Ë³¬Ą³£¾ ®¤q¾µ ®¤qÁ¬n²
¤n ³ n ³ «m  ¤n ³ n ³ ¦¶  ²Ā ¨ ¤±¾© ¿¦±¡º ¢µ ¡ ³®³¾¶ £ 
¤±£±£³¨²þÇ

078

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

1. 6'A8C1&Ē6 &5I &;$6&Dē6'
N65=B)8 6'9I9N6' <'8
D/ē1&=Ē'1
2. 6''æ/6' +6%A.9I&
1&Ē6 %9'4.88$6"

áA,'-8

'4AHē6 +6%&5I &;
6%'1

• .6%6'"5  6Ē 1 &1< ' 8  A"õI 1 .'ē 6
A.9&'$6"6 A,'-8 D/ē%9 +6%&5I &;
• .'ē6 +6%Ē6A;I1;1Ē1 =ē;1/<ē
• .'ē6 +6%A;I1%5IĒ1<'8 1 'æ-5
• .'ē6 +6%&5I &;1 .5 %
• .'ē6 +6%.6%6'D6'N6'4/9J
• .'ē6 +6%.6%6'D6'N6N6E'
• .'ē6 +6%.6%6'D6''æ/6'.8'5"&Ė
D/ēA8'4C&Ė.= .<
• 6'A æ9I=ē1 C'Ē D.'+ .1Eē
• 6''æ / 6' 5  6'/Ē + CĒ 1ġ  61&Ē 6 %9
'4.88$6"
• 6''æ/6' 5 6'+5<8 1&Ē6 %9'4.88$6"
• .'ē6 < Ē6D/ē.8 ē6B)4'æ6'
• .'ē 6 +6%Aē 6 D D/ē 9 % 6 "5  6
%<Ē .=ĒAĎ6/%6&'Ē+%5ē6 +6%&5I &;

AĎ6/%6&6' 56'
ē6 +6%&5I &;

¾i³¬¢³£³¤²³¤n³¨³¢£²Æ £¸¢¶¤³£¦±¾®¶£²¶Ç

• B <'8 B)46'
&6&6') <
• B 6' )8B)4
6'Dē+5<8
• B  6ē66')6
B)46'.N6'+ +6%
"ô "1D 1 )= ē6
• '4%66') <
• C&6&6''æ/6'
+6%A.9I& 1 1 Ė'

C&6&&Ē1&
$6&D1 Ė'

=ē;1/<ē
5) <
• <%.5 %
B)4.8ö B+)ē1%
• A ē6/9J
• =Ē ē6B)4A ē6/9J
6' ē6

•

$6&11 Ė'

1A9I%9.6'4.N6 5e

•  6 ' "5   6 '=  B   )8  $5  Ė D /ē • "5 6
/)6/)6& A"õI 1 Aę  6 A); 1 D/ē 5 
)= ē6%6èJ
• 6' 8  ē  +5  ''%Ē 6  G %6Dē D 
'4+6' )8   A"õI 1 )A+)6 )
ē<BĒ&5 E+ē:I .8 ē69I%9 <$6"
B)4.6%6'1C &Ė16 
• N6 ).N6'+ +6%"ô "1D 1 )= ē6
%6+æA '64/ĖB)4Ē1&1Aę6'"56
A"õI1A"òö% <$6"5J ē6 )8$5ĖB)4
ē66''æ6'D/ē9&8ö èJE
• 6'N6 /C ' .'ē 6 6'N6 5  = B )
6''æ / 6' 5  6' +6%A.9I & 1
1 Ė'A"õI1D/ē.6%6''55+Eē D<
.66'Ė  B)4 N6 : : +6%A.9I &
D/%ĒEē1&Ē6 '+A'H+5A+)6
• 6'.5.<D/ē"5 6.'ē6 +5''%
A"õI1N6%6Dē D'4+6'N6 61
A1
• 6'&6&< ' 8 A"õI 1 )6'"ôI "ò
<'8 /)5A"ó& 1&Ē6 A9&+
• = B )B)48  6% )6'N6 A8  6
+6%.6%6'D6'A8C B)4 +6%
A.9I & ē 6 Ē 6  G 1 < ' 8 9I E ē A ē 6 E
) <1&Ē6 D)ē8

B+858A 'éI1 %;1%6'6

ÂÀÁ®¶»®¯¹²²Ã²¹¼½º²»Á
¼®¹À À

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

งบการเงิิน

079

080

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

•

•
•
•
•
•

.88B)4 +6%AĒ6A9&%
6'8586%ē1) 1&Ē6 A 'Ē '5
&:%5ID.5ee6A)48586%A éI1E
.+5.86'B)4 )1B9IAę''%
E%Ē =  A'ç & 'ē 1  /'é 1 '5   /'é 1 Ē 6 & )
'4C&Ė9I E%Ē1''%
+6%=  ē 1  'ē +  E%Ē 8  A; 1 ē 1 %= )
Ē6+.6'
'45'6 6.8 ē6B)4 Ē6'æ6'9IA/%64.%
+6%.< $ 6"  '4.8  8 $ 6"D6'8  Ē 1
.;I1.6'
+6%'+A'H + D6'1.1 +6%
ē1 6'
6'.'ē6 +6%.5%"5Ė9I9
6'BĒ 51&Ē6 A.'çB)4Aę''%E%Ē =6
E%Ē8A;1ē1%=)/)1)+ /'é1Dēē1%=)
1;I9I E%Ē=ē1 6% '')1 1 6'BĒ 5
E%ĒD.Ē'ē6&Ď6&.9E%ĒC %9 =ĒBĒ C&'6, 6
ē1%=)9I.%A/<.% )'4"(8858$6&
Dē'1861 6'BĒ 59I9
6'Eē "5  6 +6%'=ē  +6%.6%6' B)4
6'.'ē 6 6'8 5 8 61&Ē 6 5I + :  B)4
.%NI6A.%1
+6%)1$5&D9+æB)4'5"&Ė.8
C16.B)4 +6%ē6+/ē6D6'N6 6
+5''%B)4''&66,D6'N6 69I9
.<$6"16%5&B)4 +6%)1$5&
6'.5.<D/ē< )6'%9 æ.N6:D6'
Ē1ē66'< 'æ 1'Ė'55<'=B
E%Ē.'ē6 )'4ē6)Ē1+æ9J5 A8%1
D< %  6'Ē + &A/); 1 .5 % B)4
.5.<8 ''%9IAę'4C&Ė'+%: &
'45 <$6"9+æ1 D"õJ9I<%

• C&6&6'N65
=B)8 6'9I9
• C&6&Ē1ē66'< 'æ
1'Ė'55
• C&6&6'E%Ē)Ē+ )4A%8
'5"&Ė.86 ėee6/'é1
)8.88M1 =ē1;I
• C&6&6'=B)Ď1
=ē9IB ē ē1'ē1 A'ç&
• C&6&6'Ď1 5 +6%
5B&ē 6 )'4C&Ė
• C&6&6'Dēē1%=)$6&D
• 'æ&''%D6'N6A8<'8
• ''&6''6 <'8 .N6/'5
''%6' =ē'æ/6'B)4
"5 6
• ''&6''5) <
.5%"5Ė
• C&6&6'"56< )6'
• C&6& Ē61BB)4
.+5.86'"5 6
• C&6&6'A 6'".88%<-&
• C&6&ē6 +6%)1$5&
169+16%5&B)4.$6"
B+)ē1%D6'N6 6

C&6&&Ē1&
$6&D1 Ė'

• )= ē6
• =Ē ē6B)4A ē6/9J
6 6' ē6
• <%.5 %
B)4.8ö B+)ē1%

$6&11 Ė'

1A9I%9.6'4.N6 5e

• 6'.Ē A.'æ % D/ē " 5  6Aē 6 'Ē + %1'% • "5 6
+6%'=ē9IA9I&+ē1 56'858 65J
$6&DB)4$6&11 Ė'
• 6' 5/)5.='1'%A"õI1A.'æ% +6%'=ē
ē 6 1;I   G A"òö % A8 % Ē 1 < )6' 168
6'+6 B 6 6'A æAęē
• 6'Aĉ  C16.D/ē " 5  6.6%6'
B. +6% 8A/HEē1&Ē6 AĒ6A9&%
• A &B"'Ē  C&6& B+8 5 8  ē 1 %= )
Ē 6 +.6'Ē 1 "5  61&Ē 6 AĒ 6 A9 & %
'+%: 6'N65=B)D/ēA86'858
'æ
• 6'D/ē +6%.N6 5eĒ18 ''%9I<%
5èJ
• 6''5A'éI1 'ē1 A'ç& 6''5#Ą +6%
8A/H1 <%
• AĉC16.D/ē%9Ē1 6 6''5A'éI1 'ē1
A'ç&"'ē1%ē1A.1B4 6<%/'é1
=ē%9.Ē+EēA.9&<!č6&: < )9I'æ-5
%1/%6&Eē C&'

B+858A 'éI1 %;1%6'6

ÂÀÁ®¶»®¯¹²²Ã²¹¼½º²»Á
¼®¹À À

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

AĎ6/%6&6' 56'
ē6 +6%&5I &;

CONTENTS

1. 6'A;I1%C& =ē%9.Ē+EēA.9&
D/Ē+ CĒ < Ē6
2. 6'A 6'".88%<-&
3. 6'N65=B)8 6'9I9
4. 6'8586%/%6&
'4A9&B)4ē15 5Ē6 G
9IA9I&+ē1
5. )8$5ĖB)4'æ6'
9I9%9 <$6"
6. 6''æ/6' +6%"ô "1D
B)4ē1'ē1 A'ç&
7. 6''æ/6'B' 6B)4
6'"56,5&$6"< )6'
8. .<$6"16%5&
B)4 +6%)1$5&
9. 6'< 'æ 1'Ė'55
10. +6%'5 81Ē1.5 %
11. 6'A8CE"'ē1%5.5 %
B)4.8ö B+)ē1%

âē6.5 %

'4AHē6 +6%&5I &;
6%'1

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
งบการเงิิน

C&6&&Ē1&
$6&D1 Ė'

• <%.5 %
B)4.8ö B+)ē1%

$6&11 Ė'

1A9I%9.6'4.N6 5e

• 6''æ / 6' 5  6'1 A.9 &  B)4+5 . < • "5 6
A/);1Dē
• 6'Dē " )5 6BD'4+6'
)8
• 6'Aē 6 'Ē + %C ' 6'1ġ  .6/''%
.9Aç&+{Å¸¸ÁÁ·ÈÆÇÅÌ|
• 6'Dē'5"&6'/'é1+5.<D'4+6'
)8  1 &Ē 6 <ē % Ē 6  A "õI 1 )   & 4
B)41 A.9&9I 4A8èJ
• 6''4/5  : B+6 A,'-8
/%<A+ç&{¼Å¶È¿´Å¶ÂÁÂÀÌ|
• 6'/6B+6 6& 6'Ė1A '8 6
C ' 6'C)Ē6'Ė'=H1'+%: B+6
)Ĕ6A'é1'4 D/ēA8Aę'=''%
9I5A 

B+858A 'éI1 %;1%6'6

ÂÀÁ®¶»®¯¹²²Ã²¹¼½º²»Á
¼®¹À À

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

Á¤®d¶Æm³¢³¤µª²Ân¢¶³¤¨À£³£n³³¤²³¤¨³¢£²Ā£¸ ¤¨¢·¾i³¬¢³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸ ¾¸Æ®Á¬n¾ÿ®Ç ¬³«®¦n®²«³³¤qz ¹²  ²Ç þÇ Â¢mÂn¢¶ ³¤¾¦¶£Æ ¾¦
¾ÿÇ®¬³¶Æ¾|«³¤±«Ë³²è¿¦±Ân¾£¿¤mÀ£³£¶Æ¾¶Æ£¨n®²³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸¾¨ÅÂq¤µª²ZZZHDVWFRDVWFRWK¬²¨n®³¤²³®£m³£²Ā£¸

• 6'Dē +5  8  /'é 1 +5 . < I9 A ę  %8  '5  • C&6&6'Dē'5"&6'
1&Ē6 %9'4.88$6"
.8ö B+)ē 1 %Eē  '4C&Ė .= .<  B)4/'é 1 N6
• C&6&)6')Ē1&Ĕ6
)5%6Dē D/%Ē
• 6''+ .1 B)46''4N6 A"õI 1 Bē E
A'é1'4 
B)4Ď 1 5  E%Ē D /ē A 8  )'46 )
B)4.Ē )'46 +
• 6' 5  6'6 9 + $6" NJ6  B)4")5 6
9I%9'4.88$6"Aę%8'5.8ö B+)ē1%Ē1
D/ē A 8  '4C&Ė .= .<   6''ç EA 8 ) /'é 1
6'N6)5%6Dē D/%Ē6%B+ 8A,'-8
/%<A+ç&{¼Å¶È¿´Å¶ÂÁÂÀÌ|
• 6') )'49IA8 66'Dē")5 6
1 'æ-5

AĎ6/%6&6' 56'
ē6 +6%&5I &;

CONTENTS

6'+C&6&B)4/'é1AĎ6/%6&6' 56'ē6 +6%&5I &;D'1Ċ9I Ē6%6

1. 6'Dē+5<8
2. 6' 56' <$6"166,
3. +6%/)6/)6&6 9+$6"
4. 6' 56'NJ6
5. 6' 56'")5 6

ãē6.8ö B+)ē1%

'4AHē6 +6%&5I &;
6%'1

CONTENTS

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ
งบการเงิิน

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

081

082

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

2.
3.

1.

6'N65=B)8 6'9I9
6'=B).88B)4 +6%AĒ6A9&%
)1B 66') <9I9B)4.%IN6A.%1
)6'N6A8 69I9B)4 +6%&5I &;D6'N6A8<'8
6''æ/6' 56' +6%A.9I& 1&Ē6 '1 1'4%5'4+5

6' Ē6& Ē61B1&Ē6 Aę''%B)4.1 )ē1 5.$6+4
A,'-8
C16.B)4 +6%ē6+/ē6D169"
6'"56 +6%'=ē +6%.6%6'5J ē69IA9I&+ē1 C&' 5
169"6' 6'+%: +6%'=ēA"õI1N6EDē'4C&Ė D6'N6A8
9+æ1&Ē6 Ē1A;I1
+6%)1$5&B)4.$6"B+)ē1%D6'N6 6
+6%.%<)'4/+Ē6 9+æB)46'N6 6

6.
7.

4.
5.

1.
2.
3.

6.

4.
5.

3.

2.

1.

'4/5B)4D/ē +6%.N6 5eD.88"õJ6Ē6 G1 =ē;1/<ē
6'.Ē A.'æ%1N6+& +6%.4+D6'Dē.881 =ē;1/<ē
6'AĉA &ē1%=)1&Ē6 =ē1  'ē+B)4A"ó& "1
Ē16'5.8D
6'N6A8 66%/)56'N65=B)8 6'9I9
6' Ē6&ė )1&Ē6 A/%64.%B)4.%IN6A.%1.1 )ē1
6% )6'N6A8 69IA8èJ 'æ
6''æ/6'<'8 $6&Dē6' 56'1&Ē6 &5I &;
6'+6 B 'æ/6' 56' +6%A.9I& D6'
N6A8<'8 1&Ē6 '1ē6B)4A/%64.%

D/ē +6%.N6 5e5"5 6<'45B)4858
Ē1"5 61&Ē6 AĒ6A9&%
D/ē )1B9IA/%64.%5 +6%'=ēB)4 +6%.6%6'
"'ē1%56'"56,5&$6"1 "5 6
C&6&B  6ē6 +6%)1$5&169+16%5&
B)4.$6"B+)ē1%D6'N6 6
6' 51'%"56,5&$6""5 6
6'A 6'":I .88%<&B)4.885J"õJ6'+%: 6'E%ĒAĉ
A &ē1%=) +6%)51 "5 6Ē1 =ē 9IE%ĒA9I&+ē1 
AĉC16.D/ē"5 6%9Ē1 6 D6'8Ē1.;I1.6'
A.1B4B)4'ē1 <ĖA9I&+56'N6 6

6'1.1 Ē1 +6% 6/+5

6' 5'4<%.6%5e =ē;1/<ēB)46'
5'4<%+æ.6%5e =ē;1/<ē
6'AĉA &ē1%=).6'.A, Ē6'4
1 )6/)5'5"&ĖB/Ē '4A,E&
B)4A+HEĖ1 'æ-5
6' 5 6B) )6'N6A8 6 Ē6 6
¢ÃÃÂÅÇÈÁ¼ÇÌ´Ì9I 5C&)6/)5'5"&Ė
B/Ē '4A,E&
6'.6"Ă <&1ē156% Ē6/Ē+& 65) <
.5%"5Ė{ÁÉ¸ÆÇÂÅ¥¸¿´Ç¼ÂÁÆ|C&N6/
< )9IEē'5%1/%6&
ª¸µÆ¼Ç¸ÊÊÊ¸´ÆÇ¶Â´ÆÇ¶ÂÇ»
6''6& 6 )6'N6A8 6'6&E'%6.B)4'4 N6Ċ
Ē6+'46.5%"5Ė Ē6.;I1Ē6 G
6' 58 ''%A&9I&%%C' 6{ÂÀÃ´ÁÌÉ¼Æ¼Ç|

6'.N6'+ +6% ="51 Ė'
+6'.6'A"õI1 19.ĖC .Ė
)Ē1 '5 +6% 8A/H1 "5 6
À´¼¿
1'Ė'46.5%"5Ė
6' 5.5%%6D/ē +6%'=ē
8 ''%"4.5 .'' Ė6%C16.Ē6 G

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5.
6.
7.
8.

4.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+æ96'.;I1.6'

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

=ē;1/<ē5) <

"5 6

+6% 6/+5

CONTENTS

=ē%9.Ē+EēA.9&

 ¤µª²Ë³¾µ¹¤µÀ££·¢²ĀÁ¬¦²¤¤¢³¡µ³¦¾³¤«µµË³··¤±À£q®¦¹m¢ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¹¦¹m¢¤¨¢·³¤¾«¤µ¢«¤n³¨³¢¤m¨¢¢¸®³¢³¬n³¶Æ®¿m¦±¦¹m¢À£¤µª²
Ë³··¦¤±²ÇÁ³¨³¦¬¤¸®²Ç³¤¿¦±³®n®¢¾¸®Æ «¤n³¨³¢¨³¢·®Á¿m¦¹m¢ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¹¦¹m¢®¤µª²®£m³¾m³¾¶£¢²

ãââ6'+æA '64/Ė =ē%9.Ē+EēA.9&D/Ē+ CĒ < Ē61 <'8

 ¤µª²£·¢²ĀÁ³¤Ë³¾µ¹¤µ®£m³£²Ā£¸·Ā¤µª²¨µ¾¤³±¬qÂn¨m³¹¤µ®¤µª²¢¶¨³¢«²¢²q²ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¦¹m¢m³Ä¦®¬m¨Àm¹m³®£m³Â¤Á¿m¦±µ¤¤¢³¤Ë³¾µ³
®¹¤µ¾¸Æ®Á¬n«³¢³¤²³¿¦±£¤±²¨³¢«³¢³¤Á³¤®«®m®¨³¢n®³¤¬¤¸®¨³¢³¬¨²®ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£®£m³¾¬¢³±«¢¾¸Æ®¨³¢®£ºm¤®¿¦±¾µÀ®¹¤µ®£m³£²Ā£¸

ãâá/Ē+ CĒ < Ē61 <'8

ãâ 6' 56' )'4Ē1 =ē%9.Ē+EēA.9&D/Ē+ CĒ < Ē61 <'8
CONTENTS

งบการเงิิน

N6A8<'8 B)4BĒ 5ē+& +6%C'Ē D.Aę''%8586%'1
6'BĒ 59I9B)4.< 'æ

ē66&ē+& +6%&<8''%
6''æ/6' 66%/)56'N65=B)8 6'9I9
6''æ/6'/Ē+ CĒ<'8 9I&5I &;
+6%.6%6'Ē+&.5.<6'N6A8<'8 
6''Ē+%5"56.8 ē6B)4'æ6'A"õI1&'45 <$6"B)4
%6'6D/ē9&8ö èJ

6'N6A.1.8 ē69I%9 +6%/)6/)6&' Ē1 +6%ē1 6'
1 )= ē6B)4.8 ē6%9 <$6")1$5&B)4%916&<6'Dē 6
9IA/%64.%
.8 ē6= )81&Ē6 %9.N6:'5 81Ē1.5 %B)4.8ö B+)ē1%
B)4.6%6'N6)5%6/%<A+ç&DēD/%ĒEē
+6%.4+D6'Aē6: )8$5Ė Ē6Ē1 6 6' 5
N6/Ē6&Ē6 G9I'æ-5.'ē6 èJ
+6%"'ē1%B)4 +6%'+A'H+D6'Aē6: )8$5Ė
'6 6.8 ē6%9 +6%A/%64.%
6''5-6ē1%=) +6%)51 )= ē6
+6%"'ē1%D/ē'æ6'Ē6 G5J Ē1;J1'4/+Ē6 ;J1
B)4/)5 69I;J1.8 ē6B)ē+

5.

2.
3.
4.

1.

5.

3.
4.

1.
2.

5.

4.

2.
3.

1.

6'8586%'1866'BĒ 56 6' ē6
ē+& +6%Aę''%
E%ĒN6)6&;I1A.9& 1 =ĒBĒ 6 6' ē6ē+&6'+Ē6'ē6&
E%Ē)4A%8'5"&Ė.86 ėee6)8.88M
E%ĒB.+ /6ē1%=)9IAę +6%)51 =ĒBĒ 6 6' ē6ē+&
+æ96'9IE%Ē.< 'æB)4E%ĒA/%64.%
6''Ē+%%;15"56A#1'Ė8A 1'Ė1 E&D/ē.6%6'
BĒ 5EēD'45.6)

858Ē1 =Ē ē6ē+& +6%A.%1$6
5A);1 =Ē ē69I%96'N6A8<'8 6%/%6&%9%6'6
6' )8%6'6 +6%)1$5&B)4Aę%8'Ē1.8ö B+)ē1%
'5-6 +6%)5/'é1ē1%=)6 6' ē61 =Ē ē6
.'ē6 .5%"5$6"B)4 +6%Aē6D 9I9Ē15B)A)9I& +6%'=ē
'Ē+%5"56B)4A"òö% < Ē6D/ēBĒ )8$5Ė
E%ĒA'ç&'5/'é1&8&1%9I 4'5'5"&Ė.8/'é1 )'4C&Ė1;ID
9I1&=Ē1A/;1 6ē1) 86 6' ē6

)8.8 ē66%%6'6C& N6: : +6%)1$5&
1 )= ē6B)46'D/ē'æ6'/)5 6'6&
Dē+5.<'4A$¶ÂÅ¼¸Á·¿ÌD6' )8.8 ē6
5D/ē%9Ē1 6 6'.;I1.6'A"õI1D/ē)= ē6.6%6''ē1 A'ç&Ē1
'æ-5EēB)4 56'ėe/6ē1'ē1 A'ç&1 )= ē6
N6A8<'8 C&&:;1 +6%;I1.5&Ė.< 'æB)4Aę''%
B)4E%Ē'4N66'DG9IAę6')4A%8.881 )= ē6
E%ĒA'ç&'5/'é1&8&1%9I 4'5'5"&Ė/'é1'4C&Ė1;ID9IE%Ē
.< 'æ 6)= ē65J 6 ' B)46 1ē1%

6'1.1 Ē1 +6% 6/+5

2.

1.

5.

4.

3.

1.
2.

5.

4.

2.
3.

1.

6''4<%"4"Ă <&B)A)9I& +6% 8A/H
B)4 +6%'Ē+%%;156%+6'4Ē6 G
6'Aē6'Ē+%Aę.%68D.%6 %9I%9 +6%A9I&+ē1
B)4=B)ē61ġ.6/''%A#1'Ė8A 1'Ė

5'4<% =Ē ē6Aę'4 N6<Ċ
6'"Ă <&/6'é1A"õI1'4% +6% 8A/HD6'"56
)8$5Ė1&Ē6 .'ē6 .'' Ė
6'A&9I&%%8 6' =Ē ē6A"õI1'5#Ą ē1 8A/H
B)4ē1A.1B4
6'D/ēē1%=)Ē1 =Ē ē6A"õI1'5'6C&6&
6'Ē1ē66'< 'æ 1'Ė'551 'æ-5
=Ē%;16'858 6D6' 5;J1 5 ē6

6'Aē6")= ē6A"õI1N6A.1 )8$5Ė D/%ĒG
'+%5J AĉC16.'5#Ą ē1A.1B4B)4 +6%ē1 6'
6)= ē6C&' 
6' 5N6B.N6'+ +6%"ô "1D 6)= ē6
6' 58 ''%9I'æ-5 5èJA"õI1Aē6: )<Ē%)= ē6
AĎ6/%6&6%Ē1 6 6')69IEēN6/èJ168
6' 5 6B. .8 ē6.N6/'5)<Ē%)= ē6'4A$'ē6 ē6
.Ē B)4'ē6 ē6)9'6&&Ē1&5I+'4A,Aęē
6'.'ē6 Ē1 6 D/ē)= ē6B. +6% 8A/H
ē1A.1B4B)4ē1'ē1 A'ç&
6'Aē6'5'6ē1%=)A"ò%ö A8%A9&I +5'æ-5 /'é1 )8$5Ė
1 'æ-5 6Ē ª¸µÆ¼Ç¸ÊÊÊ¸´ÆÇ¶Â´ÆÇ¶ÂÇ»

+æ96'.;I1.6'

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

=ĒBĒ 56 6' ē6

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.

3.

2.

1.

+6% 6/+5

CONTENTS

=Ē ē6B)4A ē6/9J6' ē6

)= ē6

=ē%9.Ē+EēA.9&

CONTENTS

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ
งบการเงิิน

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

083

084

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

3.

2.

1.

1.
2.

N6A8<'8 9IE%Ē.Ē )'4Ē1<%/'é1.6%6''æ/6'
56' )'49IA8 66'N6A8<'8 Eē
6''æ/6' 56'1 A.9&Ē6 G9IA8èJ 66'N6A8<'8 
1&Ē6 %9'4.88$6"
6'%9.Ē+'Ē+%Ē6 GD8 ''%1 <%

+6%.6%6'D6'N6'4/9J' A+)6
+6%.6%6'D6'N6N6E' 6 )6'N6A8 61 'æ-5

+6% 6/+5

2.

1.

6'.'ē6 +6%Aē6D  +6%E+ē+6 D B)4Aē6E%9.Ē+'Ē+%5<% 1.
N6/D/ē%9%6'6'Ď1 5B)4Bē E )'49I 4A8èJĒ1
<%B)4.5 %15A;I1 %6 66'N6A8<'8 1 'æ-5
2.
6''æ/6' 56'A"õI1D/ēA8'4=B)B)4Ď1 5D/ēA8
.8ö B+)ē1%9I9
3.
6''4A%8 )6' 58 ''%<%.5%"5Ė
A"õI1+5'4.88 )Ē18 ''%5JG
)= æ.N6:B)4.Ē A.'æ%6'D/ē +6%'=ēBĒ"5 6
DA'éI1 6''5-6.8ö B+)ē1%
.Ē A.'æ%6'DēA CC)&9A 'éI1 5'B)4+5<89IDēD
'4+6' )89IAę%8'Ē1.8ö B+)ē1%

6'8586%A éI1E6 6'A æ{¼Á´Á¶¼´¿ÂÉ¸Á´ÁÇÆ|
9I%9Ē1A ē6/9J6%9I) 6'=ē&;%1&Ē6 A 'Ē '5
6''æ/6' 56'6 6'A æ9I9A"õI1.'ē6 +6%A;I1%5I
D/ēBĒA ē6/9J
6'AĉA &ē1%=)6'N6A8 6B)4646 6'A æ
1&Ē6 =ē1 ' A+)6
D'9/6E%Ē.6%6'N6'4/9JEē' 6%A éI1Eē1 'çB ē D/ē
A ē6/9J'5'6Aę6')Ē+ /ē6A"õI1'Ē+%5/6B+6 Bē E
B)4Ď1 5E%ĒD/ēA8 +6%A.9&/6&
%96''4<%A"õI1"4A ē6/9J.656'A æ
B)4 5Aē6A&9I&%%8 6'Aę'4 N6<Ċ

8 ''%<%.5%"5Ė{6'Aē6E%9.Ē+'Ē+%
D8 ''%1 <%|
.N6'+ "Ă <&A"õI1'5#Ą ē1 8A/HB)4 +6%ē1 6'
1 <%Aę'4 N6<Ċ
AĉĒ1 6 A"õI1Aē6: 6'.Ē A'éI1 '6+'ē1 A'ç&/6A8
ėe/6/'é1 )'4Ē1<% Ē6Ē1 6 9IN6/
E+ēDª¸µÆ¼Ç¸ÊÊÊ¸´ÆÇ¶Â´ÆÇ¶ÂÇ»

6'Aē6"4"Ă <&5 =ē'æ/6'/'é1 =ē'5 81
1 A ē6/9JBĒ)4'6&
6'AĉA &ē1%=)6'N6A8 66 6'A æ1&Ē6 =
ē1 B)4' A+)6Ē1A ē6/9JA"õI1 4Eē'6: .64
6 6'A æ1 'æ-59IAęē1%=)ė þ5

+æ96'.;I1.6'

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6.

5.

4.

3.

1.
2.

5.

4.

3.

2.

1.

6'1.1 Ē1 +6% 6/+5

CONTENTS

²ÇþÇ«³¢³¤µ³¤³¤³£¦±¾®¶£¾µĀ¢¾µ¢¾¶Æ£¨²À£³£¿¦±¿¨µ²µ¶Æ¿«·¨³¢¤²µ®m®ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¹¦¹m¢¶Æ¤µª²¾c¾£Â¨nÂnm³À£³£³¤Ë³²º¿¦µ³¤®¤µª²

<%.5 %B)4.8ö B+)ē1%

A ē6/9J

=ē%9.Ē+EēA.9&

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
งบการเงิิน

CONTENTS

CONTENTS

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

งบการเงิิน

ãâã6''4<'4AH +6%.N6 5eē6 +6%&5I &;

 ¤µª²¢¶³¤²¾¦¸®¤±¾Å¶Æ¢¶¦m®¿¨³³¤²³¨³¢£²Ā£¸À£µ³¤³³¨³¢¾«¶Æ£¦£¹qÁ³¤¤µ¬³¤²³¤
n³¨³¢£²Ā £¸®¤µª² ¿¦±¤±¾Å¶Æ ¢ºn «¶ ¨m Ân¾«¶£Á¬n¨³¢«Ë³²èÀ£¢¶¤±¨³¤²¦Ë³²¨³¢«Ë³²è³¬Ą¨£³¶¢Æ ¶ ³¤
¾¸®Æ ¢À£²º¢n «¶ ¨m Ân¾«¶£¿¦±ºn ¤µ¬³¤®¤µª² ¤¨¢²Ç Ë³³¤¨¤±¾Å¶«Æ Ë³²èÁ¹dÀ£dÂnµ ³¤³¿¦±¨µ¾¤³±¬q
¤±¾Åm³Ä¶Æ¢¶¨³¢«Ë³²èm®¦¹m¢ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£®®q¤Án³³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶n³¾©¤ªµn³«²¢¿¦±n³
¹¢¿¦±«µĀ¿¨¦n®¢Á¤º¿¿¢¤µqÀ£¿®¿«·¤±²¨³¢«Ë³²è¦¤±m®¹¤µ À£¾¶Æ£¨n®²¾©¤ªµ
«²¢¿¦±«µĀ¿¨¦n®¢ ¿²Ç¿«·¤±²¨³¢«Ë³²è¦¤±m®ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£n®¢º¦²³¤³m®ÂþÇ

)'4 +6%.N6 5eĒ1 =ē%9.Ē+EēA.9&

å
á

â

ä




å

ã


áá
ä

)'4 +6%.N6 5eĒ1<'8

â

á

á

ã

â

á

ē6A,'-8
1. 6'A8C1&Ē6 &5I &;
$6&Dē6'N65=B)8 6'9I9
N6' <'8 D/ē1&=Ē'1
2. 6''æ/6' +6%A.9I&
1&Ē6 %9'4.88$6"
ē6.5 %
1. 6'A;I1%C& =ē%9.Ē+EēA.9&
D/Ē+ CĒ < Ē6
2. 6'A 6'".88%<-&
3. 6'N65=B)8 6'9I9
4. 6'8586%/%6&'4A9&
B)4ē15 5Ē6 G9IA9I&+ē1
5. )8$5ĖB)4'æ6'9I9%9 <$6"
6. 6''æ/6' +6%"ô "1D
B)4ē1'ē1 A'ç&
7. 6''æ/6'B' 6B)46'"56
,5&$6"< )6'
8. .<$6"16%5&B)4 +6%)1$5&
9. 6'< 'æ 1'Ė'55
10. +6%'5 81Ē1.5 %
11. 6'A8CE"'ē1%5.5 %
B)4.8ö B+)ē1%
ē6.8ö B+)ē1%
1. 6'Dē+5<8
2. 6' 56' <$6"166,
3. +6%/)6/)6&6 9+$6"
4. 6' 56'NJ6
5. 6' 56'")5 6

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

085

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ãã 6' 56'ē6 +6%&5I &;D%88.8ö B+)ē1%
ããáC&6&B)4B+858ē6.8ö B+)ē1%

 ¤µª² Á¬n¨³¢«Ë³²èm®¦¤±n³«µĀ ¿¨¦n®¢¶¾Æ µ·Ç ³¤±¨³¤³¹¤µ®¤µª² Â¢m¨³m ±À£³¤¬¤¸®³
®n®¢À£À£³£¿¦±¿¨µ² µ ³n «µĀ ¿¨¦n®¢¸®³¤¨¹¢º¿¦²Ç ¿m¤±¨³¤¦µ«µn³¿¦±¤µ³¤¶¾Æ |¢µ¤m®«µĀ ¿¨¦n®¢
Á¹²Ç®¾¸Æ®¦Án¦²³ËÇ³³¤«¤n³£±®¾«¶£¿¦±¢¦µª¤¨¢·³¤¦¤µ¢³³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±®¶²Ç£²
¦ºzÁ¬n²³¢¶µ «Ë³·Á³¤º¿¦¤²ª³ «µĀ ¿¨¦n®¢ ³¤¤ºÁn n¤²£³¤¤¤¢³µÁ¬n¾µ¤±À£q«º «¹ ³¤²¿££± ³¤¤²ª³
¨³¢«±®³²Ç ¡³£Á¤µ¾¨®³³¤À¤³¿¦±¤µ¾¨À£¤®¤¨¢·³¤¦ºz¿¨µ¾©¤ªµ¬¢¹¾¨¶£ &LUFXODU(FRQRP\ 
¾¸Æ®n³¨«ºm³¤¾¦¶Æ£¿¦¤±¨³¤¦µ«µn³¿¦±¤µ³¤Á¬n«®¦n®²¤±¾©¤ªµ²¦m³¨ m³¿¨µ u¤±Ë³¦²v
WDNHEDFNV\VWHP Á¤±¨³¤¾¸Æ®Ë³¨²¹µ¾¬¦¸®Án·Ā£²«³¢³¤Án³Ân¦²¾n³«ºm¤±¨³¤Á¬¢m¾¸Æ®¦³¤¾¬¦¸®µÇÁ¬n
¢³¶Æ«¹
À£Á³¤Ë³¬À£³£¿¦±¿¨µ²µn³«µĀ¿¨¦n®¢¤µª²ÂnË³¾µ³¤¨µ¾¤³±¬q¬m¨Àm¹m³¿¦±¦¤±n³«µĀ¿¨¦n®¢
²þÇ

C) æ.8.Ė6Aē6
8 ''%6'.Ē B)4 5AH+5<8
'4A$E%ē&6 "6'6E%ē68A 8)1'Ė
E%ēA1H%9A1#A"õI1'1Aē6.=Ē'4+6'
)8%5%96'Dē")5 6A;J1A")8 6'
Ē1D/ēA8&41 A.9&B)4%)"ò-'+%
: Ĕ6A'é1'4 

6''æ6'
8 ''%6'Dē )8$5ĖA#1'Ė8A 1'Ė
1 =ē  'æ C $  %5  %9  6'Dē " )5 6
E##Ď66'.'ē6 &41 A.9&B)4%)"ò: Ĕ6A'é1'4 

/Ē+ CĒ < Ē61 <'8
)'4
ē6.8ö B+)ē1%
68 ''%
D/Ē+ CĒ < Ē6

6')6B)46'6&
8 ''%6')6B)46'6&.=Ē =ē
'æC$ %5%96'DēA;J1A")8 #1.8)D
6'8Ē1A86  '+%: 6'.'ē6
1 A.9&B)4Ĕ6A'é1'4 

086

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

6'8586'
8 ''%6' )8  A#1'Ė 8 A 1'Ė  1
'æ-5%5A9I&+ē1 C&' 5 6'Dē
")5 6E##Ď6A;J1A")8 6'.'ē6 &4
1 A.9&B)4%)"ò- '+%: 6')Ē1&
Ĕ6A'é1'4 

C) æ.8.Ė611
8 ''%6'.Ē /'é1.Ē %1.8 ē6
.=Ē )=  ē 6  :I 'æ -5  %9 5J 9I .Ē 11B)4
N6 /Ē 6 &$6&D'4A, %5  %9  6'Dē
")5 6A;J1A")8 A8&41 A.9&B)4
%)"ò-'+%: Ĕ6A'é1'4 

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

³³¤³n³«³¢³¤Ë³Â«ºm³¤«¤¹¤±¾Ån³«µĀ¿¨¦n®¢¶Æ¾¶Æ£¨n®Ânn³²þÇ
 n³³¤Án¦²³Ân¿m¦²³¾¸Ç®¾¦µ¤±¾¡ ®«µ¦¦²³Â i³
 n³³¤ÁnËÇ³
 ³¤«¤n³£±®¾«¶£¿¦±¢¦µª
 ³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±
¾¸Æ®Á¬n¢²ĀÁ¨m³¤µª² ¢¶¿¨³µ²µ ¿¦±¤±³¤²³¤n³«µĀ¿¨¦n®¢¿¦±¨³¢¦®¡²£¶Æ¾¸Æ®¸®Ân ¤µª²ÂnË³¾µ³¤
¤²¤®³¢¢³¤³¤±¤µ¬³¤³¹¡³,62 ,62x4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHP ®³þÇ¤µª²
£²Ë³¾µ³¤¤¨«®n®¢º¦¦³¤Ë³¾µ³³n³«µĀ ¿¨¦n®¢¿¦±¨³¢¦®¡²£¾|¤±Ë³¹d¿¦±¢¶À£³£¶¾Æ |¬¦²³¤
«Ë³²è¾¸Æ®Á¬n¾µ³¤Án¤²£³¤®£m³¢¶¤±«µµ¡³¿¦±¦¦¤±n³«µĀ¿¨¦n®¢²þÇ
 «²«¹¿¨³³¤¤±¿¨¤±¨²Á³¤Ë³¾µ³¶Æ®³«m¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢
 «m¾«¤µ¢Á¬n¾µµ¤¤¢¾¸Æ®£¤±²¨³¢¤²µ®m®«µĀ¿¨¦n®¢
 «m¾«¤µ¢³¤²³¿¦±³¤¾£¿¤m¾ÀÀ¦£¶¶Æ¾|¢µ¤m®«µĀ¿¨¦n®¢
 ³¤¦ºz¿¨µ¾©¤ªµ¬¢¹¾¨¶£ &LUFXODU(FRQRP\ ¾¸Æ®n³¨«ºm³¤¾¦¶Æ£¿¦¤±¨³¤¦µ«µn³Á¬n«®¦n®²
¤±¾©¤ªµ²¦m³¨m³¿¨µu¤±Ë³¦²v
®³þ£Ç ² ÂnË³¾µ³¤¿m¾¸Ç ¶Æ ¨³¢¤²µ®Á³¤º¿¦¤²ª³¨³¢«±®³¤¨¢·¾¸®Æ ³¤¤²ª³«µĀ ¿¨¦n®¢Á¸Ç ¶ÆÀ¤³
²¿¡³¶Æ¿«n³¦m³

6'BĒ A"õJ9I +6%'5 81D6'=B)'5-6 +6%.416B)4.8ö B+)ē1%D"õJ9IC' 6
.66.N65 6D/eĒ 5 /+5'4&1

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

087

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

CONTENTS

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

AĎ6/%6&6' 56'ē6.8ö B+)ē1%

¤µ ª²  Ân Ë³ ¬¾i ³ ¬¢³£³¤²  ³¤n ³ «µĀ  ¿¨¦n ® ¢¿¦±¿¨µ ² µ ¶Æ « ®¦n ® ²  ¦£¹  q ³¤Ë³ ¾µ  ¹ ¤ µ  ²Ç  Á¤±£±«²Ç 
¿¦±¤±£±£³¨²þÇ
AĎ6/%6&

B+858

á

A"õI1D/ēA86'Dē")5 6E##Ď6B)4A;J1
A")8 1&Ē6 '=ē < Ē6

)=!ė B+ 86'Dē")5 6E##Ď6B)4A;J1A")8 1&Ē6 '=ē < Ē6
B)4'æ/6' 56'")5 6D/ēA8'4.88$6".= .<

â
ã
ä
å

6')Dē")5 6#1.8)
Ď1 5ėe/66'6B )NJ6
Ď1 5ėe/6 <$6"NJ6A.;I1%C'%
Ď1 5ėe/66'Aē6: B/)Ē NJ61&Ē6 E%Ē
5I+: /'é1E%ĒAĒ6A9&%
)'æ%61 A.9&9IA8èJD'4+6'
)8A#1'Ė8A 1'Ė
)'æ%6&4%=)!1&B)4&4")6.8
$6&DC' 6

6'"ò 6'6A);1Dē")5 6.416/'é1")5 6B
)=!ė B+ 86'DēNJ61&Ē6 '=ē < Ē6B)4'æ/6' 56'NJ6D/ēA8'4.88$6".= .<
6'N65NJ6A.9&6'1<'5-ĖB)4"56B/)Ē ēNJ6
6''æ/6' 56'NJ61&Ē6 %9''%6$86)B)4 N6: : <%





)ėe/6%)"ò- 6!<č)411 D166,9I
A8èJ 66'4+6' )8
Ď1 5ėe/66'N6 561 A.9&
1ġ.6/''%9I E%Ē=ē1
'Ē+%Aę.Ē+/:I 9I 4Ē+&)ėe/6$6+4
C)'ē16'A)9I&B) .$6"$=%8166,
6')Ē1&Ĕ6A'é1'4 1&Ē6 6 +6%
'5 81




1.

6''5'< '=B'4+6' )8/'é1'5'=B1 )8$5Ė
'' þ$5Ė D/ēA86')Dē+5<8/'é1+5.<D6' )8D/ē))
2. )=!ė B+ 8A,'-8 /%<A+ç&{¼Å¶È¿´Å¶ÂÁÂÀÌ|A"õI1ē6+.=Ē6'A)9I&B) '4+6'
)8.8 ē6 Ē6B+ 8â'4N6)5ã
3. )=!ė B+ 86')Dē")6.8A"õI1)'æ%6&41 A.9&
4. 6'%9.Ē+'Ē+%.'ē6 æ.N6:B)4A)9I&B) "(8''% =ē'æC$
6' + <%!<č)411 9IAęB/)Ē N6//'é1'4+6' )8D þ9IĒ1D/ēA8!<č)411

6'N6 5&415'6&C&A"6461 A.9&1ġ.6/''%D/ē=ē1
1.
2.
3.

6')6')Ē1&Ĕ6A'é1'4 
6' 5N6 6'Ė1#ā"'æ÷Ė
6'A& 6'Ė1B)46';J16& 6'Ė1A '8

ããâ )6'N6A8 6ē6.8ö B+)ē1%
á ē66'Dē")5 6



¤µª²¢¶³¤Án¦²³Á«m¨®¤±¨³¤¦µ³¤Á¬n¤µ³¤¿¦±«Ë³²³¤±®Ân¨£«m¨¸®
w ¦²³Â i³³³¤Â i³«m¨¡º¢µ¡³«Ë³¬¤²«Ë³²³¿¦±³¤¦µÁÀ¤³¶Æ«Ë³²³Á¬èm²¬¨²¤±£®¿¦±³¤
Â i³«m¨¡º¢µ¡³«Ë³¬¤²«Ë³²³³¤¦³¶Æ«Ë³²³«³³¦Ë³¦º³²¬¨²¹¢³þ
w ¾¸Ç®¾¦µÂn¿mËÇ³¢²¶¾¦ËÇ³¢²¾µ«Ë³¬¤²ÁnÁ³«m«µn³¿¦±¤¤±Ë³«Ë³²³®¤µª²

À£Ám¨d¤µª²¢¶¤µ¢³³¤Án¦²³Â i³¾¸Ç®¾¦µÀ£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
/Ē+&6
'4A$'5"&6'

N6+
Ċâåâ

Ċâåã

Ċâåä

)Ē6 '4/+Ē6 ĊâåãB)4âåäzw{

")5 6E##Ď6

24,467,466.82

24,512,146.82

26,305,823.63

 x

NJ6%5A;J1A")8

10,692,871.21

7,935,400

9,786,105.00

 x

'+%

35,160,338.03

32,447,546.82

36,091,928.63

 x

088

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

³³¤³¿«n®¢º¦³¤Án¤²£³¤n³n±¨m³m³Ánm³£Á«m¨®¦²³Â i³¤²²¨¾µĀ¢·Ç¤n®£¦±¾ÿĀ®³
Ád¤µª²Ân¢¶³¤¾¤mË³¦²³¤¦µ¾¸Æ®Á¬n²m®¨³¢n®³¤®¦ºn³³¢¤µ¢³Ë³«²Ā¸Ç®«µn³¶Æ¾µĀ¢·Ç¢³«m¦Á¬n
¤µ¢³³¤ÁnÂ i³¢¶³¤¤²²¨¾µĀ¢·Ç
«Ë³¬¤²³¤ÁnËÇ³¢²¾¸Ç®¾¦µ«m¨Á¬èm±¾|³¤«m«µn³ ·Ām³Ánm³£Á«m¨®ËÇ³¢²¾¸Ç®¾¦µ¬³¾¶£¾|Ë³¨¾µ±
¨m³m³Án³m £¾µ¢Ā ·Ç ¤n®£¦±¾¢¸®Æ ¾¶£²d¿m²Ç þÇ ¾¢¸®Æ ¢¶³¤¾¤¶£¾¶£¾|Ë³¨¬Ą¨£¨m³¤µ¢³³¤Án³ËÇ ¢²
¾¸®Ç ¾¦µÁd  Ë³¨ ¦µ¤ d  Ë³¨ ¦µ¤ µ¾|¤µ¢³Ë³Ç ¢²¾¸®Ç ¾¦µ¶¦Æ ¦¤n®£¦±
·«³¢³¤¦m³¨Ânm³Ánm³£¶Æ¾µĀ¢·Ç¾µ³¤³³ËÇ³¢²¾¸Ç®¾¦µ¶Æ¤²²¨¾µĀ¢«º·Ç®£m³m®¾ÿĀ®¦®d  Á³¤¤µ¬³¤
²³¤¾¸Æ®¾µĀ¢¤±«µµ«º«¹®³¤ÁnËÇ³¢²¾¸Ç®¾¦µ¤µª²ÂnË³¬¿¨³¾¸Ç®n¾m³¤²¾¤¸Æ®£q¤±¬¨m³¤®³·Ç
«µn³¬¤¸®Â¢mÁn³¿¦±¢¶³¤¤±¾¢µ¦³®²³²¤¾¸®Æ Á¬n³m ®¿«¤n³¿¤ºÁÁ¬n¾µ³¤®¹¤² ªq¦²³¾|n
â ē66'DēNJ6

 ¤µª²¢¶³¤ÁnËÇ³¤±³³³¤¤±³«m¨¡º¢µ¡³«Ë³¬¤²«Ë³²³¿¦±³¤¦µÁÀ¤³¶Æ«Ë³²³Á¬èm²¬¨²¤±£®
¿¦±³¤¤±³«m¨¡º¢µ¡³«Ë³¬¤²«Ë³²³³¤¦³¶Æ«Ë³²³«³³¦Ë³¦º³²¬¨²¹¢³þ
À£Ám¨d¤µª²¢¶¤µ¢³³¤ÁnËÇ³¤±³À£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
/Ē+&6
N6+
'4A$'5"&6'

NJ6'46

Ċâåâ

Ċâåã

Ċâåä

55,218.75

52,330.00

44,708.65

)Ē6 '4/+Ē6 Ċâåã
B)4âåäzw{
x

³³¤³n®¢º¦m³Ánm³£Á«m¨®³¤ÁnËÇ³¤±³¡³£Á¤µª²¨m³ ¢¶³¤¤²²¨¦¦®£m³m®¾ÿĀ® ¾¢¸Æ®¾¶£²d 
m³Ánm³£Á«m¨þÇ¦¦¨m³¤n®£¦±¾|¦¢³³³¤µ²µ³¢À£³£³¤¤µ¬³¤²³¤¤²£³¤
ã 6' 56'1 A.9&B)4+5.<9I E%Ē DēB)ē+

 Á¤±¨³¤¦µ¾ ®¤qµ¾®¤q ¤µª²Á¬n¨³¢«Ë³²èm®³¤²³¤²®¾«¶£¿¦±¨²«¹¾¬¦¸®Án¶Æ¾µ·Ç³¤±¨³¤¦µ
¤¨¢·³¤«¤n³¢¦¡³¨±¶Æ®³±¾µ·ÇÁ¤±¬¨m³¤±¨³¤¦µ «Ë³¬¤²³¤Ë³¾µ³¤²³¤®¾«¶£¿¦±¨²«¹¾¬¦¸®Án³
¤±¨³¤m³Ä¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
w ¾©ªÂ¢n ¿¦±¾©ª¶¾Ç ¦¸®Æ £¾|¨²¹µ ¶¾Æ ¬¦¸®³¤±¨³¤¦µÀ£¾µ³³¤²µÇ ³¾¸®Æ Á¬nÂn¤º ¤³¢¶Æ ®n ³¤³
¤µª² ±Ë³¾©ªÂ¢n¿¦±¾©ª¶¾Ç ¦¸®Æ £³«m¨ÂÁn¾|¾¸®Ç ¾¦µÁ¬n² ¬¢n®Â®Ë³Ç %RLOHU ¾¸®Æ Án¾|¦²³¬¢¹¾¨¶£Á¤±¨³¤
¦µ¿¦±¬³Ám¨Â¬¶¢Æ ¾¶ ©ªÂ¢n¿¦±¾©ª¶¾Ç ¦¸®Æ £¾|Ë³¨¢³³¤µª² ±Ë³¬Ą³£Á¬n² ¹¦¡³£®³«m¨
w ¹h ¾|¾©ª¨²«¹¶ÆÂn³³¤²µÇ³n¨£¤±³ª¤³£ ¬¤¸®¾¤¸Æ®¢¸®² ³¤µª²±Án¾¤¸Æ®º¹h¿¹¤®¹h
)LOWHU%DJ  ¾©ª¹h¶Æ¤®Ân±ºË³Â¤¨¤¨¢¾¸Æ®Ë³¬Ą³£Á¬n²¹¦¡³£®¶Æ¤²¸Ç®¾¸Æ®Ë³ÂÁn¾|¨²¹µÁ³¤
¦µ¦µ¡²q®¸ÆÄm®Â
w ¦±®®«¶ ¾µ³³¤m«¶µÇ³ z¹²Án³¤®®¿Á¬nm«¶Á¬n®c ¤¨¢·³¤Ë³¾ÀÀ¦£¶Á³¤m«¶¶Æ¢¶
¤±«µµ¡³ m¨£¦¢¦¡³¨±¾n³¢³ÁnÁ¤±¨³¤¦µ ®³þÇ£²¢¶¨µ¶³¤Ë³²¦±®®«¶¾¸Æ®i®²Â¢mÁ¬n¦±®®«¶
¢¶¦¤±m®«µĀ ¿¨¦n®¢À£Án¤±¬n®m¾|¿²¦±®®«¶¨n £¤±ËÇ³¬¢¹¾¨¶£À£³«¶¶ÆÂn³³¤²¦±®®
«¶ÂnºË³²À£¨µ¶¶Æºn®m®Â
w ¾©ª«¶¾µ³¤±¨³¤¦µ¤±³ªcµ¨³¾¤¸Æ®²¤µ¢q¦³£¶Æ±¢¶¾©ª«¶¬¦¾¬¦¸®¡³£¬¦²µ¢q³¾«¤Å¾µ¢³
¤µª²±Án¨µ¶³¤z¦¡³£Á¸Ç¶Æ¶ÆË³¬¡³£ÁÀ¤³z¹²¬³«¶¶Æ¾¬¦¸®¾¬¦m³²Ç£²¢¶¹¡³¶Æ¶¤µª²±Ë³¢³
«¢¾¸Æ®¦²¢³ÁnÁ¬¢m·Ā¾|³¤¦¦¤±¶Æ¾µ³¾©ª«¶¶Æ¾¬¦¸®¿¦±¾|«m¨¬·ĀÁ³¤¦n¹³¤¦µ¿m£²Â¨n
·Ā³¤¦µ¾¸Æ®Á¬nÂn¦µ¡²q¶Æ¢¶¹¡³¶Æ¶ ³¢¢³¤³¶Æ¤µª²Ë³¬ ·Ā³³¤Ë³¾µ³¤²¦m³¨«³¢³¤¦
n¹Á³¤¸Ç®«¶Á¬¢mÂn«º«¹·¤n®£¦±
BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

089

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

CONTENTS

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

w ¾©ª¨²«¹Ân¿m¾©ª¬²¾¶£¢¾©ªn³¶Æ¾¬¦¸®³³¤¦µ³¤µª²±¤¨¤¨¢Â¨n¾¸Æ®Ë³ÂË³¬Ą³£Á¬n²ºn¤²¸Ç®m®Â
w ³¨¾|¨²¹µ¶ÆÁnÁ³¤cµ¨¤±³ªcµ¨¿mÂ¢n³¤qµ¾µ¦®¤q¤µª²Án³¨¤±¾¡¶Æ«³¢³¤¦±¦³£Ânn¨£ËÇ³
:DWHU%DVH ¾¸Æ®Á¬nÂ¢m«m¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢
¤µª²ÂnË³¬¾i³¬¢³£m®¤µ¢³¾©ªÂ¢n ¿¦±¾©ª¶Ç¾¦¸Æ®£ ·Ā¾|¨²¹µ¶Æ¾¬¦¸®³¤±¨³¤¦µÀ£¾µ³³¤²µÇ³
Á¬n¢¶ ¤µ¢³¦¦®£m³m®¾ÿ®Ā ¤¨¢·¤µ¢³«¶¶Æ º z¦¬¦²³¤±¨³¤¦µÀ£±¾¤µ¢Ā ³d¾|d³¾¸®Æ Án«Ë³¬¤²
³¤¾¤¶£¾¶£²dm®ÄÂ¿¦±¿«·¤±À£q³n ³¤¦n¹¨²¹µ ¤¨¢·¾¸®Æ ¦¤±¨³¤«¤n³®¾«¶£¶¾Æ µ·Ç ³
¤±¨³¤¦µ²þÇ
/Ē+&5

'4A$'5"&6'

Ċâåä

'æ%6A,-E%ēB)4A,-çJA);I1&9IA8èJ/)5 '4+6' )85J /%$6&D'æ-5

834.35

«Ë³¬¤²¤µ¢³£±¤±¾¡¤±³ªµ¢q¾®«³¤³$¶ÆÁnÁ³¤Ë³³¤µª²Ám¨d¤µª²¢¶¤µ¢³³¤Án¤±³ª
À£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
/Ē+&6
N6+
'4A$'5"&6'
'46-

Ċâåâ

Ċâåã

Ċâåä

)Ē6 '4/+Ē6 Ċâåã
B)4âåäzw{

165,063

157,104

170,724

8.67

³n®¢º¦dm³Ánm³£³¤Án¤±³ª$Á«Ë³²³¢¶³¤¤²²¨¾µĀ¢·Ç¤n®£¦±¾¢¸Æ®¾¶£²d·Āz¹²
¤µª²®£ºm¤±¬¨m³³¤²³¤±$SSOLFDWLRQ¾¸Æ®¤®¤²¿¦±®Ë³¨£¨³¢«±¨«Ë³¬¤²³³£¿¦±Á¬n¤µ³¤¦ºn³³¤¤¨
«®«Å®«µn³¶Æ¤¨¾¤Å¨ ³¤Ë³¦µ¡²q¾¸Æ®Ë³¾«®m³ $SSOLFDWLRQ ¾¸Æ®¿³¤Ë³¾«®³m³¾®«³¤Á¤º¿
¤±³ªm®Â

090

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ä 6')Ē1&Ĕ6A'é1'4 

 ³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±À£«m¨Á¬èm®¤µª²±¾µ·Ç³¤±¨³¤¦µ¾ ®¤qµ¾®¤q¤¨¢·³¤«m«µn³¾|
«m¨¬·Ā¶Æ«m¦m®³¤¾µĀ¢¤µ¢³®o³¾¤¸®¤±«m¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢¶Æ¾|«³¾¬¹®³¤¾µ¡³¨±«¡³®³³©
¿¤¤¨¬¤¸®¡³¨±À¦¤n®Áz¹²À£¤µª²Â¢mÂnµĀ¾£m®zè¬³²¦m³¨¿m®£m³Á²ÇþÇ ºn¤µ¬³¤®¤µª²Ân¢¶³¤
µ³¤³¾¸Æ®¬³¿¨³Á³¤¤µ¬³¤²³¤ ¾¤¸Æ® ³¤¦¤µ¢³³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±¦®²Ç¬m¨Àm¹m³®¹¤µ
¾¸Æ®Á¬n³¤Ë³¾µ³®¤µª²«m¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢n®£¶Æ«¹
¾¸Æ®¾|³¤¾¤¶£¢¨³¢¤n®¢«Ë³¬¤²³¤¾c¾£n®¢º¦«Ë³¬¤²¤®d  ³¤µª²¤±¬²¶·³¤µ³¤³¿¦±¾c¾£
n®¢º¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±À£±¢¶³¤¾¤¶£¢¨³¢¤n®¢²m®ÂþÇ
 ³¤¾¤¶£¢n®¢º¦µ¤¤¢Á³¤Ë³¾µ¹¤µ¶Æm®Á¬n¾µo³¾¤¸®¤±³µ¤¤¢³¤¿¦±µ¤¤¢³®n®¢®³µ
³¤Án¦²³Â i³¨³¢¤n®¬¤¸®Â®ËÇ³¶ÆÁn¡³£Á®q¤
 ¿¨³³¤¤µ¬³¤²³¤¾¸Æ®¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±
 ²¨¾¦³¤Ë³¨¤µ¢³³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±¶Æ¾µ·Ç¡³£Á®q¤¾¸Æ®Án¾|²¨²Çn¿¦±Án¾¤¶£¾¶£«Ë³¬¤²
dm®ÄÂ
«Ë³¬¤²³¤Ë³¾µ³¤n³³¤q® ¹¤µÇq Á®q¤ ¾¸Æ®¾£³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±¦®¬m¨Àm¹m³®¹¤µ
¾ ®¤qµ¾®¤q ¤µª²Ân¢¶³¤Ë³¾µÀ¤³¤À¤Â i³¦²³¿Ë³¨À¤³¤À£«³¢³¤Ë³¨³¤¦¤µ¢³
³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±³À¤³¤À¤Â i³¦²³¿®¤µª²Ân²þÇ
•

À¤³¤¦²³¿«®³µ£q¬¦²³µ²Ç¶Æ«Ë³²³Á¬èm¤±£®³Ë³¦²³¤¦µN:KÀ£d«³¢³¤
¦³¤ÁnÂ i³ÂnN:K\HDUµ¾|¤µ¢³¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±Ân W&2H\HDU·Ā¾¶£
¾m³²³¤¦ºnÂ¢nn¬¤¸®¾¶£¾m³²³¤m¨£¦¢¦¡³¨±¶Æ¤¦m®£®®¢³²

COâ
)6')Ē1&
2äÁ2²Æ²®¿

•

=

ē
A9&AĒ656'
)=ēE%ēē

/'é1

áä 5
A9&AĒ65Ē+&)%)$6+4
9I')Ē1&11%6Eēáä 5

À¤³¤À¤Â i³¦²³¿«®³µ£q ³Ë³¦²³¤¦µÂ i³µ²Ç¤¨¢0:®¤µª²¤¶¾®µ¤q³¨¾¨®¤q
Â£¿¦q Ë³² uÀ¤³¤À¤Â i³¢µºv¬¤¸®u*(3v ·Ā²Ç®£ºm¶Æ¾¢¸®¢µº¤²¢³¾¨£¤±¾©«³³¤¤²¿¬m«¬¡³
¾¢¶£¢³¤q u¤±¾©¾¢¶£¢³¤qv  À£Á¬n¤µª² ®¶¶¾®  ³¨¾¨®¤q Ë³² u(&)3v  Á³±¤µª²£m®£¶Æ¤µª²¸®¬¹n®£ºm
¤n®£¦±¾|º¾n n³¦¹¬¹n ®À¤³¤Á«²«m¨¤n®£¦±·Ā z¹² Ân¾¤µ¢Ā Ë³¬Ą³£Â ³i ¾µ³µ£q &2' ¾ «¶Æ 
³Ë³¦²³¤¦µ ¾¢±¨²q ³³Ë³¦²³¤¦µ²Ç¬¢ ¾¢±¨²q Ân¾|¶Æ¾¤¶£¤n®£¿¦n¨ ¾¢¸Æ®¨²¶Æ
 ²£³£ ¿¦±®£ºm¤±¬¨m³³¤m®«¤n³¾ «¶Æ   À£À¤³¤²¦m³¨«Ë³¬¤²¾ «¶Æ  «³¢³¤¦µÂ i³Ân
N:K\HDUµ¾|¤µ¢³¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±ÂnË³¨ W&2H\HDU·Ā¾¶£¾m³²
³¤¦ºnÂ¢nn¬¤¸®¾¶£¾m³²³¤m¨£¦¢¦¡³¨±¶Æ¤¦m®£®®¢³²

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

091

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

åâ~ē

COâ

=

)6')Ē1&
2äÁ2²Æ²®¿

/'é1
A9&AĒ656'
)=ēE%ēåâ~ē

~á 5
A9&AĒ65Ē+&)%)$6+4
9I')Ē1&11%6Eē ~á 5

²ÇþÇ¬³À¤³¤²¦m³¨«³¢³¤¾c³¤Ë³¬Ą³£Â i³Á¾µ³µ£q«Ë³¬¤² ¾ «¶Æ  ³Ë³¦²³¤¦µ ¾¢±¨²q
¾ «¶Æ³Ë³¦²³¤¦µ¾¢±¨²q ¿¦±¾ «¶Æ³Ë³¦²³¤¦µ¾¢±¨²q À¤³¤À¤Â i³¦²³¿«
®³µ£q¿¬mþÇ±m¨£¦¤µ¢³¢¦¡³¨±¿¦±¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±Ân¾µĀ¢·Ç®¶¾|Ë³¨³
z¹²¤µª²®£ºm¤±¬¨m³³¤µ³¤³¾n³¤m¨¢À¤³¤¦o³¾¤¸®¤±¡³«¢²¤Á³¢¢³¤³®¤±¾©Â£ 7KDLODQG
9ROXQWDU\(PLVVLRQ5HGXFWLRQ3URJUDP79(5 ²²ÇÀ£®q³¤¤µ¬³¤²³¤o³¾¤¸®¤± ® ¾¸Æ®Ë³¾µ³¤
n³³¤q® ¹¤µÇq Á¬n¾|Â³¢¢³¤³¢³£µĀ·Ç
¬¢³£¾¬¹ n®¢º¦¤µ¢³¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±²¦m³¨n³n £²Â¢mÂnm³³¤¨«®n®¢º¦³ºn¶ÆÂn¤²³¤·Ç
±¾¶£³®¬¤¸®¾¶£¾m³
AĎ6/%6&ē66' 56'6')Ē1&Ĕ6A'é1'4 

¨²¹¤±«q¾¸Æ®¾|«m¨¬·ĀÁ³¤¢¹m«¤n³«²¢³¤q®ËÆ³¡³£Á®q¤
²¶¶Ç¨²¤µª²«³¢³¤¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±Á¬m¨Àm¹m³®¹¤µÂn¦¦®£m³m®¾ÿĀ®¾¢¸Æ®Ë³¨¾|«²«m¨
¾¶£²dm®¬n³À£¦¦®£m³n®£¤n®£¦±¾|nÂ
6'Aē6'Ē+%C ' 6'®¿²Áµ²²®¿

(&)¤±¬²¶¨m³zè¬³À¦¤n®¿¦±¨³¢¿¤¤¨®«¡³®³³©Áz¹²
¸®¨m³¾|zè¬³Á¬èmÁ¤±²À¦¶Æ¹¡³«m¨n®Á¬n¨³¢«Ë³²è¿¦±¤m¨¢¢¸®²
¿nzè¬³²¦m³¨·¾|¾¬¹¦«Ë³²è¶ÆË³Á¬n¤µª²¾n³¤m¨¢À¤³¤u&DUHWKH
%HDUv®³¾¸Æ®¢¹m¬¨²Á¬n®q¤¿¦±²³¹¢¶«m¨¤m¨¢Á³¤¿nzè¬³
¡³¨±À¦¤n®¿¦n¨ ¤µª²£²¢¶¾i³¬¢³£¶Æ±²³µ¤¤¢m³ Ä ®¹¤µ
¶Æ¾¶Æ£¨n® ®³µ ³¤¦µ¦µ¡²q ³¤«m ³¤¦³ ³¤²¸Ç®¨²¹µ
Á¬n«®¦n®²¿¨µ¶Æ±m¨£¿nzè¬³¡³¨±À¦¤n®¾¸Æ®¾|¿¨³«ºm³¤
Ë³ ¾µ  ³®£m ³ £²Ā  £¸  m ® Â ³³¤¾n ³ ¤m ¨ ¢µ  ¤¤¢²  ¦m ³ ¨ ¾n ³ ¤m ¨ ¢¾¢¸Æ ®
¤³¢ «m¦Á¬n¤®d¶Æ¢³¤µª²«³¢³¤¦¤µ¢³³¤q® ¹
¤µÇq ÂnË³¨NJ&2H¾¶£¾m³²³¤º²&2d ®nÂ¢n
n À£µ¤¤¢«m¨Á¬èm¶Æ¾µ·Ç¸® ³¤²¤±¹¢m³¤º¿®®Â¦q¡³£Á
®q¤ ·Ām¨£¦³¤¾µ³À£Án¾¸Ç®¾¦µ ®«µ¦ «m¦m®³¤¦¤µ¢³
³¤q® ¹¤µÇq¦Ân

092

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

B+6 6'858A"õI16'=B)'5-6.8ö B+)ē1%1 'æ-5
C ' 6' ¼¹®¿¼¼³Á¼½

¤µª²Ân¢¶³¤µ²Ç6RODU5RRIWRS¬¦²³À¤³¶Æ²Ç®£ºm®¿¦¤±£®À£¢¶³Ë³¦²³¤¦µÂ¢m¾µN:K
¾¸Æ®Án¡³£ÁÀ¤³·Ām¨£¦n¹³¤¦µÁn³m³Ánm³£¦²³Â i³¿¦±m¨£¦³¤¦m®£o³¾¤¸®¤±³³¤Án
Â i³·ĀÀ¤³¤¿¦n¨¾«¤Å«³¢³¤¦µÂ i³Ân¾Å¢Ë³¦²²Ç¿md³¾µ¢d¤µª²¢¶m³Ánm³£n³Â i³®£ºm¶Æ
¦n³³¬¦²³¢¶³¤µ²Ç¿À¦m³¤q¾¦¦qm³Ánm³£n³Â i³Ád¤²¦¦¢³®£ºm¶Æ¦n³³¾¢¸Æ®¾¶£²
d¦¦¤n®£¦±·Ā¾|¦¢³³³¤µ²Ç6RODU5RRIWRS²ÇþÇ ÁdÀ¤³¤6RODU5RRIWRS«³¢³¤
m¨£¦m³Â i³Ân¢³¨m³¦n³³¬¤¸®µ¾|¤n®£¦±®¤µ¢³³¤ÁnÂ i³²Ç¬¢®¤µª²
²¨m³³¤µ²ÇÀ¦m³¤q¾¦¦q¸®¾|¹¾¤µĀ¢n¨³¢«Ë³¾¤Å®¤µª² ¶Æn®³¤±¢¹m¾nÂ¶Æ³¤¦m³Ánm³£n³¤²£³¤
Ân¾|®£m³¶®³³¤Ë³¾µ³¤²¦m³¨±¾|¦¶Án³³¤¦¡³¤±m³Ánm³£®¤µª²¿¦n¨£²«m¦¶m®«µĀ¿¨¦n®¢
¾ÿĀ®³À¦m³¤q¾¦¦q¸®¾|¦²³¤µ«¹µÊ¤±¾¡¬·Ā¶ÆÂ¢m«m¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢¤n®¢²þÇ¤µª²£²¢¶À£³£¬³³
m®£®³¤Ë³¬Ą³£³¤q®¾¤µ³À¤³¤²¦m³¨Á¤º¿®Ë³¨¬Ą¨£o³¾¤¸®¤±¶Æ«³¢³¤¦¦Ân ¾¸Æ®
Ë³¬Ą³£¾|¤³£ÂnÁ¬n²¤µª²m®Â
6' )8 =Ē%;16''41.8 ē6C&Dē'46-A''ç EA 8)B'46-A'9

³¤¦µºm¢¸®¤±®«µn³¢¶¨³¢Ë³¾|¶Æ¤µª²±n®²Ë³ ¿¦±¤±¨³¤²Ç®þÇ³¤µª²¢¶¨³¢Ë³¾|±n®Án
¤±³ª¾|¨²¹µ¶Æ«Ë³²èË³¨¢³ ¤µª²·ÂnË³¤±³ª¾¤¤¶Â¾µ¦¢³ÁnÁ¤±¨³¤²¦m³¨ ¾¸Æ®¿³¤Án
¤±³ª$¾¤¶·Ā¾|³¤m¨£¦³¤²nÂ¢n¾¸Æ®¦µ¤±³ª®¶²Ç£²¾|³¤¦n¹Á¤±¨³¤¦µÁ¬n¿m¤µª²
«³¢³¤µ¾|Ë³¨n¹¶Æ¦¦Ân¤±¢³¦n³³m®d
¤¨¢·z¹²¤µª²Ân¢¶¨³¢£³£³¢¶Æ±¦³¤Án¤±³ª ¾¸Æ®¾|³¤¦¦¤±m®«µĀ¿¨¦n®¢³¤±¨³¤¦µ
¤±³ª À£³¤Án¨µ¶µ¢qºm¢¸®¤±®«µn³¦¦m®«µn³ ¿m¨µ¶þÇ£²¢¶n®Ë³²¾ÿĀ®³±«³¢³¤ÁnÂnÁ¤þ¶Æ
¦µ¡²q²¦m³¨¢¶²Ç®³¤¤±®¶ÆÂ¢m£¹m£³¿¦±²n®¾µÂ
6'Dē+5.<'4A$°¼¿¶²»±¹Æ

¤µª²Ân¢¶³¤¾¦¶Æ£¿¦³¤Án¨²«¹¤±¾¡(GJH%DQGLQJ¬¤¸®¦³«µ«Ë³¬¤²c®Â¢n³¾µ¢Án¨²«¹¶Æ¦µ³39&
¢³¾|¦³«µ¶Æ¾|¢µ¤²«µĀ¿¨¦n®¢¬¤¸®¾¤(FR)ULHQGO\·Ā¾|¦³«µ¶Æ«³¢³¤£m®£«¦³£Ân ¾¸Æ®¦³¤
Ë³¦³£«µĀ¿¨¦n®¢

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

093

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

)6'Dē.6'A %9 D'4+6' )8

¤±¨³¤¦µ¾ ®¤qµ¾®¤q³Â¢n¾¶£¢®³µ¾mÂ¢n¤±¾¡³¤qµ¾µ¦®¤q·Ā±¢¶¤±¨³¤®²¾¸Æ®Á¬nÂ¢n£·¾³±²²
²Ç·¢¶¨³¢Ë³¾|n®Án¾¤µ¾|«m¨«¢ À£¾¤µ±¢¶«m¨¤±®®«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q¬³¢¶m³¾µ¢³¤³±¾|
®²¤³£m®ºnÁnÀ£ÂnË³¬¢³¤³³¤¨²m³«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q¬¤¸®(XURSHDQIRUPDOGHK\GHHPLVVLRQVWDQGDUGVÀ£
¿m®®¾|«m¨¬¦²ÄÀ£¾¤µĀ¢³u(v¤±²¶Æ¾|®²¤³£²ºnÁn¾¤³±¢¶³¤¦m®£«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q«º¨m³Ë³¬
u(v±¢¶«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q Â¢m¾µSSP¿¦±«Ë³¬¤²u(v¾|¢³¤³²Ç«º¶Æ®²¾¤·Ç¢³³(À£¾ ®¤qµ¾®¤q
¶Æ±m³²ÇþÇ±¢¶«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q Â¢m¾µ SSP ·ĀÁ¹¡³«m¨À£¾³±®£m³£µĀ¡³³¤¦µË³¦²Ë³¾µ³¤¿¦±
²³¾¸Æ®Á¬n¢³¤³²¦m³¨¤®¦¹¢®¹«³¬¤¤¢¾ ®¤qµ¾®¤qÀ¦Á®³m®Â
²ÇþÇ¾¸Æ®¾|³¤¦¦¤±¶Æ¾µm®²ÇºnÁn¿¦±«µĀ¿¨¦n®¢z¹²¤µª²¾¦¸®ÁnÂ¢n¤±¾¡(·Ā¨m³¢¶«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q
ËÆ³¨m³ ( ¢³· PJO ¬¤¸®«³¢³¤¦«³¤ ®¤q¢³¦¶Â¯q³³¤Án¨²«¹Ân¢³·¤n®£¦± ®³¾|¦¶m®
«µĀ¿¨¦n®¢m®ºnÁn«µn³¿¦±m®«¹¡³®²³¿¦n¨£²¾|¦¶Á¿m®³¤m¨£¦n¹Á¤±¨³¤¦µµ¾|
Ë³¨n¹¶Æ¦¦Ân¢³·¦n³³m®d
6'A)9I&Dē/)1E#$6&DC' 6

¡³£ÁÀ¤³Á«m¨®h³£¦µ¨m³¡³£Á¸Ç ¶Æ ®¤±¨³¤¦µ¢¶¨³¢Ë³¾|±n®µ²Ç ¬¦®Â Ë³¨¨m³¨
·Ā  z  ¹ ²  ³¤µ ª²  Ân ¾ ¤µĀ ¢ £®£¾¦¶Æ £ ¬¦®Â ²  ¦m ³ ¨¢³¾|   ¬¦®Â ¿ /(' ¾ÿĀ ® ³¬¦®Â ¿ /('
¢¶¹«¢²µÁ¾¤¸Æ®®³¤Á¬n¿««¶³¨¶Æ¿n¤µ¢¶m³®¹¬¡º¢µ«¶¶ÆÁ¦n¾¶£²¿«³¤¤¢³µ·Ë³Á¬n«³£³®¢«³£³
¢¶®³£¹³¤Án³m®n³³¤±¬£²m³Â i³¨m³¬¦®Â i³¿µ¿¦±¶Æ«Ë³²è³¤Án¬¦®Â /('²Ç¾|¢µ¤m®«µĀ
¿¨¦n ® ¢ ¾ÿĀ ® ³³¤¦µ  ¬¦®Â ¿ ¦º ® ®¾¤«¾q  ±¤±®n ¨ £«³¤À¦¬±¬²   ¾m   «³¤¤® ·Ā  ¾|  µ ª ² 
«µĀ¿¨¦n®¢Á±¶Æ¬¦®Â /('±Â¢m¢¶«m¨¤±®®À¦¬±¬²¶Æ¾|®²¤³£¿¦±¶Æ«Ë³²è¨²«¹¶Æ¦µ«³¢³¤Ë³¦²
¢³¤¶Â¾µ¦Ânm®Â
6'A)9I&/)5 6'æA+"õJ9IC' 6D/ēAę/)5 6BC'Ē B.

¤µª²Ân¢¶³¤¾¦¶Æ£¬¦²³¤µ¾¨À¤³ ³¾µ¢¶Æ¾|¬¦²³¿· z¹²Ân¾¤µĀ¢¾¦¶Æ£¢³¾|¬¦²³À¤m¿« À£
®®¿¸Ç¶Æ³¹¡³£ÁÀ¤³ ¾¸Æ®Án¿««¨m³³¤¤¢³µ¾n³m¨£ ·Ā±m¨£¦³¤Án¿««¨m³³¦²³Â i³Ân
¾|®£m³¶
6'N6A CC)&9%6Dē D6')6'Dē'46-D.N65 6

¤µª²®£ºm¤±¬¨m³³¤²³¤±$SSOLFDWLRQ¾¸Æ®¤®¤²¿¦±®Ë³¨£¨³¢«±¨«Ë³¬¤²³³£¿¦±Á¬n¤µ³¤¦ºn³³¤¤¨
«®«Å®«µn³¶Æ¤¨¾¤Å¨³¤Ë³¾«®¦µ¡²qm³$SSOLFDWLRQ®³þÇÁ«m¨®³³¤¦µ«µn³«µĀ¶ÆÂnË³¾µ³¤
¿¦n¨¸®¤µª²ÂnË³·Ç¤±&ORXG«Ë³¬¤²³¤¾Å¤¨¤¨¢¿¾ ®¤qµ¾®¤q Á¬n¤n¨¤®¦¹¢¹¤±¾¡¶Æ¤µª²¾|ºn
¦µ ¿¦±Ë³¬Ą³£ ¾¸Æ®¾|³¤®Ë³¨£¨³¢«±¨¿m¦ºn³²ÇÁ¤±¾©¿¦±m³¤±¾© ¦¤±£±¾¨¦³³¤Ë³³®h³£
®®¿¿¦±²³¦µ¡²q¿¦±m¨£¦³¤Án¤²£³¤¤±³ªÁ³¤Ë³³ 3DSHUOHVVV\VWHP ®¶n¨£
6' 5B&&4Ú"+A'6Ē+&)C)'ē1Û'=ē8÷ '=ē 5B&'=ē < Ē6

z¹²¤µª²ÂnË³¬¿¨³«Ë³¬¤²²³ Á³¤¨¹¢¿¦±²³¤®¾«¶£¶Æ¾µ³³¤Ë³¾µµ¤¤¢ À£¿m£±
®®¾|¤±¾¡²þÇ
 ²£±¾d£ «¶¾¶£¨ «Ë³¬¤²£±¾d£¾m¾©ª®³¬³¤¾©ª²¾©ª¦Â¢n¾|n
 ²£±¿¬n «¶¾¬¦¸® «Ë³¬¤²£±¿¬n¾mµĀÂ¢nÁÂ¢n¤±³ªË³¤±¾|n
 ²£±¶Â¤¾µ¦ «¶ËÇ³¾µ  «Ë³¬¤²£±¤¶Â¾µ¦ ¾m ¤±³ª ¦m®¤±³ª ¾©ªÀ¦¬± ¤±k®¾¤¸Æ®¸Æ¢ ¨ ¿n¨
¦³«µm³Ä¾|n
 ²£±®²¤³£ «¶¿ «Ë³¬¤²£±®²¤³£¾mm³Â ³£¿¾®¤¶ÆÀ¤©²q¦²¬¢·¾|n

094

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

®³þÇ¾¸Æ®¾|³¤¤±¹nÁ¬n¾µ³¤¤±¬²·³¤Án¤²£³¤¤¤¢³µÁ¬n¾µ¤±À£q«º«¹¤µª²·Ânµi³£n®¨³¢
¾¸®Á¤µ¾¨m³ Ä ¾m ³¤µi³£n®¨³¢¾¸®¾¤¸®Æ ³¤Án¤±³ªË³¤±Á¬n®Ë³Ç  ³¤µi³£n®¨³¢¤¤q³¤¤±¬£²Ë³Ç 
¤±¬£²Â i³¤µ¾¨o®ËÇ³¬¤¸®«¨µq Â ¡³£Á¸Ç¶Æ®³³¤«Ë³²³¾¸Æ®«¤n³µ«Ë³·Á³¤¦³¤Án¤²£³¤¤¤¢³µ
Á¬n¾µ·Ç¿m²³®®q¤·ĀÀ£³£²¦m³¨¾¬Å¦Ân³m³Ánm³£m³Â i³¶Æ¦¦
À£¶Æ ³m ¢³·z¹² ¤µª² Â¢m¾£Ân¤² n®¤n®¾¤¶£¬¤¸®¢¶®n µ³²¹¢Á¸Ç ¶Æ ¤µ¾¨Á¦n¾¶£²À¤³¬¤¸®¸Ç ¶Æ ¶ÆÁn
Á³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²Á¤±¾Å¶Æ¾¶Æ£¨²«µĀ¿¨¦n®¢¬¤¸®¦¤±³¤±¨³¤¦µ®¤µª²¿m®£m³Á
ãä 6' 56'ē6 +6%&5I &;D%88.5 %
ãäáC&6&B)4B+858ē6.5 %

 ¤µª²¢¶¨³¢¢¹m¢²ĀÁ³¤Ë³¾µ¹¤µn¨£¨³¢¤²µ®m®«²¢¤¨¢·¹¢Á¸Ç¶Æm³Ä²Ç¶Æ®£ºmÁ¤µ¾¨¸Ç¶Æ¬¤¸®
Â¢m®£ºmÁ¤µ¾¨¸Ç¶Æ¶Æ¤µª²¾n³ÂË³¾µ¹¤µ²ÇÀ£³¤¬¤¸®³®n®¢À£¢¹m¾n³¤¢¶«m¨¤m¨¢Á³¤²³¹¢¾¬¦m³²Ç
Á¬n¢¶¨³¢¾n¢¿Å¾ÿĀ®³¤µª²¢¶¨³¢¾¸Æ®¨m³u¹¢¾n¢¿Å¤µª²¢²Āv²ÇþÇ ³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²²Ç®£ºm¡³£Án¬¦²
¤¤¢³¡µ³¦À¤mÁ««³¢³¤¤¨«®Ân µ²µ³¢n®Ë³¬¬¢³£m³Ä¶Æ¾¶Æ£¨n®¤¨¢²Ç³¤¢¶¹¤¤¢¤µ£¤¤¢
¾³¤¬¦²«µµ¢¹ª£Ë³··¦¤±¶Æ¢¶m®«²¢¹¢À£¤®¤¨¢·¦¤±À£q®ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¹h³£¤µª²·Ân
¢¶³¤Ë³¬À£³£¨³¢¤²µ®m®«²¢·Ç¢³¾¸Æ®¾|¤®Á³¤Ë³¾µ¹¤µ²þÇ
 Ë³¾µ¹¤µÀ£Ë³··¿¨³³¤²³¤®£m³¢¶¨³¢¤²µ®Á³¤µ²µm®²³m®¦ºn³m®ºmn³m®¹¢¿¦±
«²¢¾¸®Æ ¦¦¤±¶®Æ ³±¾µ·Ç ³³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª² ¾¸®Æ Á¬n¤¹ µ®¤µª² ¾¤µè¾µÀ®£m³¢²Ā ¿¦±£²Ā £¸
 Ë³¾µµ¤¤¢n³¨³¢¤²µ®m®«²¢ À£¢¹m ¾n³¤¢¶«¨m ¤m¨¢¿¦±«²«¹¹¢®q¤¡³¤²¿¦±¾®¶¢Æ «¶ ¨m Ân¾«¶£
Á³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²²ÇÀ£³¤¿¦±³®n®¢
 «²«¹³¤¢¶«m¨¤m¨¢®²³Á¤µª²¿¦±¦ºzm³µ£¢n³³¤¢¶µ«³³¤±Á¬n¾µ¾|¨²¤¤¢®q¤
 Ë³¾µ³¿¦±Á«mÁÁ¬n¨³¢«Ë³²è¾¤¸Æ®¨³¢¦®¡²£Á³¤µ²µ³¿¦±¤µ¬³¤²³¤Á¬n«m¦¤±m®«²¢ ¿¦±¹¢
n®£¶Æ«¹
 Ë³¨³¢¤ºn¤±«³¤q¿¦±¨³¢¾¶£Æ ¨³è®¹¦³¤Á¤µª² ¤¨¢·«²«¹¾¤¸Æ®¢¸®¾¤¸Æ®Ánm³Ä¾¸Æ®m¨£¾¬¦¸®¿¦±
²³«²¢¿¦±¹¢
 ¬³À®³«Á³¤«¤n³¸Ç¶Æ²Ç¡³£Á«³¶Æµ²µ³®¤µª²¬¤¸®¸Ç¶Æ¡³£®¶Æ¤µª²²¬³¾¸Æ®«¤n³«³³¤¤±À£q
¬¤¸®À®³«Á³¤£¤±²¹¡³¶¨µm®¹¢Á¤µ¾¨Á¦n¾¶£

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

095

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

CONTENTS

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

'4AHē6.5 %9IA9I&+ē1 B)4B+858
'4AHē6.5 %
9IA9I&+ē1
6'858Ē1"5 6

+6%'5 81Ē1)= ē6

6''æ/6' 56' =Ē ē6

6'"56<%B)4.5 %

096

ėe/6ē6.5 %

B+858B+6 6''æ/6' 56'

ėe/66')4A%8.88%<-&

6'N6/C&6&B)4B+858ē6.88%<-&B)4%9
'4+6''+ .1D/ē%I5D +Ē6%96'858Ē1"5 6
B)4B' 61&Ē6 Aę''%E%Ē%96')4A%8.88%<-&)1
/Ē+ CĒ1ġ6

ėe/6 +6%E%ĒAĒ6A9&%5B)4
6'A); 1 8 5 8

6'A 6'".88%<-&C& N6: : +6%A.%1$6
B)4 +6%/)6/)6&

+6%E%Ē)1$5&ē6.<$6"16%5&
B)4 +6%)1$5&D.69IN6 6

6'N6/C&6&B)4B+858ē6 +6%)1$5&
169 + 16%5 & B)4.$6"B+)ē1 %D6'N 6 6

"5 665-4 +6%'=ē
+6%.6%6'D6'N6 6N6D/ē
6B' ÿ D D6'N6 66C16.
D6'"56!Ċ%;1ē6B' 6

6'N6/C&6&6'"56< )6'

ėe/66'.=eA.9& +6%.6%6'
D6'BĒ 51 <'8 9I E%Ē.6%6'
'55+D/ē1C &Ė +6%ē1 6'
1 )= ē69IA)9I&B) 1&Ē6 '+A'H+

6'"56 +6%"ô "1D 1 )= ē6B)4.'ē6 +6% ="5
D'4&4&6+

ėe/66')4A%8.881 =ē'æC$ B)4
6'6 æ.N6:D6' )8B)4
6''æC$ 1&Ē6 %9 +6%'5 81

• 6')6B)46'6&9IAę''%
• 6''5'=B1 )8$5Ė'' þ$5Ė/'é1C%A)<'8
A"õI11C &Ė +6%ē1 6'1 )= ē6

ėe/66'N6A8 61 =Ē ē6
9I6 +6%'5 81

• 6''æ/6' 56'/Ē+ CĒ1ġ61&Ē6 &5I &;
• 6'"56B+ 86' 5;J1 5 ē6 .9Aç&+D/ēA8èJ 'æ

ėe/6 +6%5B&ē '4/+Ē6 <%B)4
<'8 15A;I1 %6 6 )'4
6'N6A8 61 <'8 9IĒ1D/ēA8
+6%A;1'ē1BĒ<%B)4.5 %

• 6''æ/6' 56' )'4 66'N6A8 6A"õI1
Ď1 5 +6%5B&ē 5<%
• 6'"56 <$6"9+æ1 D<%D/ē.6%6'
"ôI "6A1 Eē1&Ē6 &5I &;
• 6'%9.Ē+'Ē+%.'ē6 .'' Ė.5 %9IĒ61&=Ē'Ē+%5

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

6'N65=Bการกำำ
)8 6'
�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

AĎ6/%6&6' 56'ē6.5 %

¤µª²ÂnË³¬¾i³¬¢³£³¤²³¤n³«²¢¶Æ«®¦n®²¦£¹q³¤Ë³¾µ¹¤µ²ÇÁ¤±£±«²Ç¿¦±¤±£±£³¨²þÇ
 Â¢mm®Á¬n¾µzè¬³³¤¦±¾¢µ«µµ¢¹ª£Â¢m¢¶³¤Án¿¤³¾Å¿¦±¢¶³¤Án¿¤³®£m³º¬¢³£
 Â¢mm®Á¬n¾µ¨³¢Â¢m¾m³¾¶£¢²¿¦±³¤¾¦¸®µ²µ
 Â¢m¢¶¤±¨³¤¦µ¶Æ®³«¤n³¦¤±m®¹¢¿¦±«²¢
 ¢¶¢³¤³¤¶Æ«Ë³²è¾¸Æ®º¿¦n³¨³¢¦®¡²£ ®³¶¨®³¢²£ ¿¦±«¡³¿¨¦n®¢Á³¤Ë³³Á¬n¾µ·ÇÁ¶ÆË³³ ¤¨¢·
¹¢¶Æ®£ºm¿¨¦n®¢«³¤±®³¤
 «m¾«¤µ¢Á¬n¾µ³¤²³²ª±n³¿¤³ m³À£³£³¤²³¹¦³¤Á¬n¾µ·Ç®£m³m®¾ÿĀ®¿¦±Ë³¾µÂ®£m³
¢¶¤±«µµ¡³¿¦±«m¾«¤µ¢Á¬n¹¦³¤®¤µª²¾|¶Æ¢¶¹¡³²Çm®®q¤¿¦±«²¢
 ³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²«³¢³¤«¤n³¨³¢·®ÁÁ¬n²¦ºn³¿¦±«¤n³¨³¢º²Á¬n¾µ·ÇÂnÁ¤±£±£³¨
 ¤µª²¢¶³¤Ë³¾µ³n³³¤¦³¿¦±³¤³£¶Æ¾|¤¤¢
 ¤µª²¢¶¿¨µ³¤¤²¤¹¤º¿®¦µ¡²q ¤¤¹¡²q ¬¤¸®À¢¾¦¹¤µ¾¸Æ®®À£q¨³¢n®³¤®¦ºn³Á¬n¾µ
·ÇÂn®£m³¾|¤º¤¤¢¿¦±¾|Â®£m³¢¶¤±«µµ¡³
 ³¤Ë³¾µ³®¤µª²Â¢mm®Á¬n¾µ¨³¢²¿£n²¹¢
 ¤µª²«³¢³¤²³¹¡³¶¨µ®Á¹¢Á¬n«³¢³¤·Ā³¾®Ân®£m³£²Ā£¸
 ¤µª²¢¶«m¨¤m¨¢Á³¤«¤n³«¤¤q«²¢¶ÆĄ³®£ºm¤m¨¢²
z¹²¤µª²ÂnË³¬¿¨µ²µ¬¤¸®¿¨³³¤²³¤¹¤µ®£m³£²Ā£¸n³«²¢À£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
6'A 6'"ē6.88%<-&

«µµ¢¹ª£ +XPDQ5LJKWV ¬¢³£·«µµ²Ç ¸Ç ³¶¢Æ ¹ª£q¹ Ân¤² ³¤¤²¤®¬¤¸®¹¢n ¤®Á¬nÂ¢mº ¾¦¸®µ² ¾µ ¶£¾¤³±
¨³¢¿m³³n³¤m³³£µÁ¾¸Ç®³µ«²è³µ©³«³¾©¡³ª³®³£¹«¶µ¨³¤©·ª³«³±³«²¢¬¤¸®¾¤¸Æ®®¸ÆÁ
³¢¬¢³£®¿m¦±¤±¾©±Ë³¬
Á³¤Ë³¾µ¹¤µ²Ç £m®¢¬¦¶¾¦¶£Æ Â¢mÂn¨³m n®¾¶£Æ ¨n®²uv²Ç ³¤¿¦±³®n®¢²Ç ¿m²³®¤µª² ²³®
ºmn³Á¹¢¤®n³¬¤¸®¹Â¦¶Æ¤µª²Ân¢¶À®³«¾n³Â¾¶Æ£¨n®n¨£³¤º¿¦¾¤¸Æ®«µµ¢¹ª£®¹¤µ·¾|¾¤¸Æ®¶Æ
n®Á¬n¨³¢«Ë³²è¶ÆÂ¢mÁm¿m¾¤¸Æ®®u«µµv¾m³²Ç¿m¤®¦¹¢·³¤¶Æ¹¦±Ân¤²³¤µ²µ®£m³¢¶¾¶£¤µ¿¦±©²µÊ©¤¶®
¨³¢¾|¢¹ª£q¨n £²²Ç ¤µª² ·ÂnË³¬¤®¿¨³Á³¤Ë³¾µ¹¤µÁ¬n«®¦n®²¬¦²³¤¹¢n ¤®«µµ¢¹ª£¦®
¬m¨Àm®¹³Ân¿m²³ºmn³¿¦±¦ºn³·ÂnË³¬¿¨³µ²µ·Ç²þÇ
 Á¬n¨³¢¾³¤m®«µµ¢¹ª£À£Â¢m¢¶³¤¿m¿£µĀË³¬¾¸Ç®³µ¾©®³£¹«¶µ¨©³«³³±³µ¤±º¦³¤©·ª³
¬¤¸®«³±®¸ÆÁ¶Æ¢µÂn¢¶¨³¢¾¶Æ£¨n®¿¦±«m¦¤±m®³¤µ²µ³ À£Á¬n¾¶£¤µ·Ā²¿¦±² ¿¦±µ²µm®²®£m³
¾m³¾¶£¢
 ³¤µ³¤³m³£m³¿¤³¿¦±m³n³n¨£¨³¢¾|¤¤¢ ¿¦±Á¹ Ä d ¤µª²±²Á¬n¢¶µ¤¤¢¤±¹¢¤±Ë³d ·Ā¨²
²¦m³¨²³±Ân¾n³¿¦±¤²¤³·À£³£³¤Ë³¾µ¹¤µ¶Æ±¾µ·ÇÁ¤®d²ÇÄ¤¨¢·n®µ¬¦²³¤Ë³³
¬¦²³¤Án¶¨µ³ºn¤µ¬³¤¤µª²¤¨¢·³¤²µ¤¤¢¾¸Æ®¾«¤µ¢«¤n³¨³¢¤²¨³¢«³¢²¶¡³£Á®q¤
 «¤n³À®³«¿¦±«m¾«¤µ¢Á¬n²³Á¹¤±²²Ç Ân¢À¶ ®³«Á³¤²³²ª±n³¿¤³e®¤¢¿¦±²³©²£¡³¾¸®Æ
£¤±²¢³¤³³¤Ë³³Á¬n¾µ·Ç
 ²³Á¹¤±²±Ân¤²³¤¹n¢¤®«µµn³¨³¢¦®¡²£«m¨¹¦Á³¤µ²µ³ ³¤¢¶«³¶ÆË³³¶Æ«±®³
¦®¡²£¿¦±º«¹¦²ª±
 ³¤Á¬n«µµ¾«¤¶¡³¾¸Æ®«µµ³³¤¾¢¸®¿m²ÇþÇ±n®Â¢m¿®®n³¨³¢¾|²³¬¤¸®Ë³¤²£q«µ®¹¤q ¬¤¸®¾¤¸Æ®
¢¸®ÁÄ®¤µª²ÂÁn¾¸Æ®¤±À£qÁ³¤Ë³¾µ³¤ÁÄ¶Æ¾¶Æ£¨n®²³³¤¾¢¸®·Ā¤µª²¢¶À£³£¾|¦³³³¤
¾¢¸®À£±Â¢mÁ¬n³¤«²«¹¬¤¸®¤±Ë³³¤®²¾|³¤zÁh¤¤³¤¾¢¸®Á¤¤³¤¾¢¸®¬·Ā
 ¤µª²±¾n³Ë³¾µ³¤¿nÂzè¬³¨³¢²¿£n¶Æ®³±¾µ·Ç³¢¬¦²µµ¤¤¢
 ¤µª²Â¢m¢¶À£³£³¤Án¿¤³¾ÅÀ£Â¢mµ³¤³¤²¹¦¶Æ¢¶®³£¹ËÆ³¨m³d¾n³Ë³³
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 «®«m®º¿¦¾¤¸®Æ ³¤¾³¤«µµ¢¹ª£Â¢m¦±¾¦£¬¤¸®¾µ¾£¾¢¸®Æ ¾¬Å³¤¤±Ë³¶¾Æ n³m³£¦±¾¢µ«µµ¢¹ª£¶¾Æ ¶£Æ ¨n®
²³¤Ë³¾µ³®¤µª²À£±n®¤³£³Á¬nºn²²²è³¬¤¸®¹¦¶Æ¤²µ®¤³¿¦±Á¬n¨³¢¤m¨¢¢¸®Á³¤¤¨
«®n®¾Å¤µm³Ä¬³¢¶n®««²£¬¤¸®n®²³¢Á¬n¤·ª³²ºn²²²è³¬¤¸®¹¦¶Æ¤²µ®m³m®³m³Ä¶Æ
Ë³¬Â¨n
 ºn ¤±Ë³³¤¦±¾¢µ«µµ¢¹ª£¾|³¤¤±Ë³µ¤¤£³¤¤®¤µª² ·Ā ±n®Ân¤² ³¤µ³¤³Àª³¨µ£² ³¢¤±¾¶£
¶Æ¤µª²Ë³¬Â¨n®³þÇ®³±Ân¤²Àª³¢¬¢³£¬³³¤¤±Ë³²¦m³¨²Çµ¬¢³£n¨£
 ¦ºn³®¤µª²±Ân¤²¨³¢¹n¢¤®¿¦±³¤µ²µ¶Æ¶³¹¡³«µn³¿¦±³¤Á¬n¤µ³¤®¤µª²
B+6 6' 56'<'8 1&Ē6 &5I &;9IA9I&+ē1 5"5 6

À£³£³¤¾³¤«µµ¢¹ª£À£´··¨³¢¾«¢®¡³¿¦±¨³¢¬¦³¬¦³£
¤µª² ¢¶À£³£¶Æ ±Â¢m¾¦¸®µ² µ ³¨³¢¿m³³¾©«¶¨µ ¾¸®Ç ³µ ©³«³¬¤¸®«³±³«²¢m³³¤¾³¤«µµ¢¹ª£
À£Ë³··¨³¢¾«¢®¡³¿¦±¨³¢¬¦³¬¦³£·Ā Â¢m¾¶£¿m±¦¨³¢¾«¶£Æ n³³¤µ² µ ³¢¤±¾¶£¬¤¸®À®³«Á³¤¾µ
n®µ³¾¤¸Æ®«µµ¢¹ª£ ¿m£²«³¢³¤²³¨³¢º²®²³¶Æ¢¶m®®q¤¿¦±±m¨£·º¹¦³¤¶Æ¢¶©²£¡³Á¬n
«Á¢³¤m¨¢³²®q¤ ·Ā ±Ë³Â«ºm ³¤¦¨³¢¾«¶£Æ Á³¤³¿¦¹¦³¤¿¦±¦n¹Á³¤e®¤¢¿¦±²³²³Á¬¢m
¾¸Æ®¿²³¶Æ¦³®®¤¨¢·³¤²³¤±«µµ¡³¿¦±¤±«µµ¦Á³¤Ë³³·Ā¾¶Æ£¨n®À£¤²©²£¡³Á³¤
¿m²¿¦±³¤¾µÀ®¹¤µ®£m³£²Ā£¸
À£³£m³®¿¿¦±«¨²«µ³¤²³
¤µª²¢¶À£³£µ³¤³m³®¿®²³¿¦±¦ºn³ À£µ³¤³³®²¤³³¤¾µÀ®¦³¤Ë³¾µ³Á¿m¦±d
¾|«Ë³²èm®¢³±µ³¤³³¤¤²¾µĀ¢·Ç®®²¤³m³®¿Á¬n¤®¦¹¢¾µ¾ i®Á¿m¦±d ¿¦±±µ³¤³³¤¤²¾µĀ¢·Ç
¾|¤³£¹¦³³¢¤±²¨³¢¢¶®¹«³¬±²ÇÁ¹m¢¾¿¦±¨³¢«³¢³¤Á³¤µ²µ³¾|¦Ë³²m®¢³m³³¤²Ë³¿
¤±¾¢µ¦³¤µ²µ³³¢¶Æ¬Ą¨£³¤²£³¤¹¦ÂnË³¬ËÇ³¬²Á¿m¦±¬²¨n®®³¤¤±¾¢µ¾¸Æ®¤³¦±¿m³
¾¦¶Æ£¶Æ²³¿m¦±±Ân¤²À£±µ³¤³¤®¦¹¢®³µ n³³¤µ²µ³¢¤±¾¶£¨µ²£¶Æ¤µª²Ë³¬Â¨n ³¦³¢³
«³£¥µ¤¤¢¹¦³¤²³Á¾ÿÇ®¬³³¨³¢µ«¤n³«¤¤q¦«Ë³¾¤Å®³¾|n²ÇþÇ³³¤¶Æ¦m³¨·³¤µ³¤³
Án³n²Ç ¦n¨¿m²Ç ®£ºm ¬¦²¨³¢¾|¤¤¢¾¸®Æ ¤²ª³¿¦±«¤n³¿¤ºÁÁ³¤Ë³³Á¬n¾µ¤±«µµ¡³¿¦±¤±«µµ¦®£m³
m®¾ÿĀ®
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¤µª² Á¬n¨³¢«Ë³²è²³¤²³¹¦³¤¾¸®Æ ¾µ¢Ā ¨³¢«³¢³¤¿¦±¤±«µµ¡³Á³¤Ë³³À£Ë³¬¿³¤²³¹¦³¤
®£m³²¾¿¦±«¢ËÆ³¾«¢® ¾¸Æ®¾|¿³¤±Ë³d«Ë³¬¤²³¤®¤¢¾¸Æ®¾µĀ¢²ª±Á³¤Ë³³ ²Ç³¤®¤¢¡³£Á¤µª²¿¦±
«m¾n³¤²³¤®¤¢Á¬¦²«º¤®¬Ą¨£³¤³³¤¿¦±¾®¶Æ¾¶Æ£¨n®²³¤Ë³³ ®³þÇ ¤µª²£²Ân²Á¬n¢¶«¨²«µ³¤
Á¬n² ¹¦³¤¾¸®Æ «¤n³¨²è¿¦±Ë³¦²ÁÁ³¤Ë³³À£¢¶³¤¨¾¸®Æ ¤²¤¹«µµ¤±À£q³m ÄÁ¬n¾¬¢³±«¢®£m³m®¾ÿ®Ā 
²ÇþÇ¤µª²¢¶¾i³¬¢³£³¤²³¹¦³¤¶Æ¾|¸Ç³«Ë³²è¸®
 ¤µª²«m¾«¤µ¢Á¬n¤¤¢³¤¿¦±ºn¤µ¬³¤®¤µª²¾n³¤²³¤®¤¢«²¢¢³Á¬¦²«º¤¶Æ¾¶Æ£¨n®¿¦±¾¬¢³±«¢¾¸Æ®Á¬n¾µ
³¤²³¨³¢¤ºn¨³¢¾n³ÁÁ³¬n³¶Æ¿¦±¨³¢¤²µ®Á³±¤¤¢³¤¤µª²¿¦±ºn¤µ¬³¤®£m³m®¾ÿĀ®
 ³¤Á¬n²³¾|º¢n «¶ ¨m ¤m¨¢Á³¤Ë³¬¿¨³³¤Ë³³Áh³£³®¾®Ë³¾«®¨³¢µ¾¬Å¢¹¢¢®Á³¤Ë³³
¾¸Æ®²³³¤Ë³³³¤º¿¾µ¢ÄÁ¬n¢¶¤±«µµ¡³¿¦±¤±«µµ¦¾µĀ¢¢³·Ç
 «¤n³¤¤£³³©Á³¤Ë³³Á¬n¹¢¶«m¨¤m¨¢Á¨³¢«Ë³¾¤Å®®q¤ ¿¦±±µ³¤³³¤Á¬n¦®¿¿m¹¦³¤²Ç
³¦«Ë³¾¤Å®®q¤À£¤¨¢¿¦±¨³¢¢¹m¢²Ā¹m¢¾Á³¤Ë³³À£¾³±¶Æ²¨¹¦
 «m¾«¤µ¢Á¬n²³«¤n³¨³¢¤ºn ³³¤µ² µ ³³¤²Ë³º¢m ®¸ ³¤µ² µ ³¶¢Æ ¶ ³¤¤²¤¹Á¬n«®¦n®²³¤Ë³³¤µ
¶Æ¾¦¶Æ£¿¦Â¦®¾¨¦³
 «m¾«¤µ¢Á¬n¢¶³¤¾µ³¾¸Æ®¾n³¤m¨¢³¿««µn³²ÇÁ¤±¾©¿¦±m³¤±¾© ¾¸Æ®Á¬n²m®«³³¤qn³³¤¦µ
n³³¤²³«µn³³¤¦³¤¨¢·¾¤¶£¤ºn ®m ¥µ¤¤¢®ºn ¤µÀ¡¶¢Æ ¶ ³¤¾¦¶£Æ ¿¦®£ºm ¦®¾¨¦³²Ç þ¾Ç ¸®Æ ±ÂnË³¢³
¤²ÁnÁ¤±¨³¤Ë³³®¤µª²Á¬n¢¶¨³¢²«¢²£¿¦±«³¢³¤¤²²¨Ân²m®¹Ä«³³¤qÁ¡³¨±®¹«³¬¤¤¢
¾ ®¤qµ¾®¤q¶Æ¢¶³¤¾¦¶Æ£¿¦
 «m¾«¤µ¢Á¬n¾µ³¤²³¾¸Æ®«¤n³¢º¦m³¾µĀ¢ 9DOXH$GGHG Á¬n¾µ·ÇÁ¦µ¡²q¶Æ³¤µª²¾|ºn¦µ¿¦±Ë³¬Ą³£¾¸Æ®
«¤n³³¤¾µÀ¶Æ£²Ā£¸¿¦±«¤n³³¤¤²¤ºn¿¦±¨³¢¾|¶Æn®³¤®ºn¤µÀ¡Á¬n¾µ·Ç®£m³m®¾ÿĀ®
 «m¾«¤µ¢³¤²³¿¦±¤±¹n¾¸Æ®Á¬n¹¦³¤¡³£Á®q¤¢¶²©µm®³¤Ë³³ ¶Æ±n®«¤n³³¤²³¿¦±¨³¢¾¤µè
n³¨¬n³Á³¤Ë³³Á¬n¾µ·Ç®£m³m®¾ÿĀ®®³µÁ¤±¨³¤¦µ±n®¶·Ç®£m³m®¾ÿĀ®³¤¦³±n®«¤n³¤³£Ân
³³¤³£«µn³Á¬n¾µÀ·Ç®£m³m®¾ÿĀ®h³£³¶Æ¨¹¢m³Ánm³£®¤µª²±n®¢¶³¤¤µ¬³¤²³¤Á¬n«²«m¨n¹
¿¦±m³Ánm³£¦¦®£m³m®¾ÿĀ®Á±¶Æ±n®¤µ¬³¤²³¤Á¬n¾µ¤±«µµ¡³«º«¹
B+6 6'858

 h³£¤²£³¤¹¦¢¶¬n³¶Æ¤²µ®Á³¤¤±¾¢µ¨³¢n®³¤¨³¢Ë³¾|Á³¤²³¹¦³¤®¤µª²¿¦±Ë³¬
·Ç¾|¿²³¤±Ë³d ¤n®¢²Ç²Ë³¤±¢³m³Ánm³£Á¬n¾«¤Å«µÇ À£¿²³¹¦³¤±n®«®¦n®²
¨³¢n®³¤ ¨³¢Ë³¾|¶Æ¿n¤µ³¢¿³¤²³®¤µª²¿¦±±n®Ân¤²³¤®¹¢²µ³ºn²²²è³ À£Á¿m¦±
¿±n®«m¿³¤²³¤±Ë³dÁ¬n²h³£¤²£³¤¹¦¦m¨¬n³¾«¢®
 h³£¤²£³¤¹¦±n®®£µ³¢¿³¤e®¤¢ ¬³¢¶¨³¢Ë³¾|n®¾¦¶Æ£¿¦¬¤¸®¤²¾¦¶Æ£¿³¤²³
À£±n®¿nh³£¶Æ¾¶Æ£¨n®¾¸Æ®¤³
 h³£¤²£³¤¹¦±n®¨¹¢¤±¢³Á³¤²³Á¬n®£ºmÁ¿¤±¢³¶ÆÂnË³¬Â¨n
 h³£¤²£³¤¹¦±Ë³¾µ³Á³±¶¾Æ |ºn ¿º ¦¤²µ®³¤e®¤¢ À£¹h³£¶Æ ±²e®¤¢±n®Á¬n¨³¢¤m¨¢¢¸®
¿¦±¤±«³³²h³£¤²£³¤¹¦Á¾¤¸Æ®®¨µ£³¤¨²¾¨¦³«³¶Æ «¸Æ®³¤¾¤¶£³¤«®¤¨¢·®¹¤qm³Ä
¶Æ±n®Án¾|n
 h³£¤²£³¤¹¦¾|ºn¤²µ®Á³¤¤±¾¢µ¿¦±µ³¢¦®¬¦²«º¤m³Ä¶ÆÂn²Â¿¦n¨
®³þÇ±¤¤¢³¤ÂnË³¬Á¬n¢¶¿«¸®Ë³¿¬Ą 6XFFHVVLRQ3ODQ  ¾¸Æ®¾|³¤¾¤¶£¢«¸®Ë³¿¬Ą¤¤¢³¤
ºn ² ³¤¿¦±ºn ¤µ¬³¤¤±²«ºÀ£±¤¤¢³¤«¤¤¬³Ânµ ³¤³¿¦±¨³À£³£¾¶£Æ ¨²¿³¤«¸®³ 6XFFHVVLRQ3ODQ 
¾¸Æ®¾¤¶£¢¨³¢¤n®¢Á¤þ¶Æºn¤µ¬³¤Â¢m«³¢³¤µ²µ³Ân ¾¸Æ®Á¬n³¤Ë³¾µ³®¤µª²£²m®¾ÿĀ® ¿¦±¾|Â®£m³
¢¶¤±«µµ¡³À£Ân¨³¿³¤«¸®Ë³¿¬Ą³Á¬n³¶Æ ³m ÄÀ£¹¦³¤¶¢Æ ¶ ¨³¢¤ºn ¨³¢«³¢³¤¿¦±¤±«³¤q¾¸®Æ
Á¬n«³¢³¤µ²µ³¿Ë³¿¬Ą¶Æ¨m³¦Ân®£m³m®¾ÿĀ®¬¤¸®¾¸Æ®³¤n³¨«ºmË³¿¬Ą¶Æ«º·ÇÀ£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
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 ²Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¦Â¢¶À®³«ÂnË³³¤m¨¢²ºn¤µ¬³¤¤±²«ºÁ«³£³¶Æ²¨¾®¢¶³¤²µ®³¤Ân¾n³¤m¨¢
¤² z³¤¤±¹¢Á¤±²¶Æ¾|³¤¢®¬¢³£À£³£³ºn¤µ¬³¤¤±²«º
 ²¾¤¶£¢Á¬n¢¶ ¹ ¦³¤¶¢Æ ¶ ¨³¢«³¢³¤¾³±³Á¬n¢¶ ¨³¢«³¢³¤¤µ¬³¤³n³®¸Æ Ä¾µ¢Ā ¢³·Ç ¨m³¾µ¢¾¸®Æ ¾¤¶£¢¤®¤²
Á¤±²Ë³¿¬Ą³¶Æ«º·Ç
 Ë³¬Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¶Æ¢¶©²£¡³¾|ºn«¸®Ë³¿¬Ą³
 ¾cÀ®³«Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¢¶À®³«Ân¾n³¤²³¤®¤¢¿¨µ¾¶Æ£¨²³¤¾|ºnË³®q¤ ³¤«¤n³µ«Ë³·Á¤±²
¨³¢¤²µ®¿¦±¨³¢¸Æ®«²£qm®®q¤¤¨¢·¿¨³¤µ¬³¤³¹¦³¤Á«³£³¶Æ²¨¾®¾|ºn¤²µ®
 ²³Á¬nºn¤µ¬³¤³¤±²¤®¢¶À®³«ÂnË³¾«®¿³¿¦±¦³¤µ²µ³m®ºn ¤µ¬³¤¤±²«º
 ²Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¦Â¢¶À®³«ÂnË³³¤m¨¢²ºn¤µ¬³¤¤±²«ºÁ«³£³¶Æ²¨¾®¢¶³¤²µ®³¤Ân¾n³¤m¨¢
¤² z³¤¤±¹¢Á¤±²¶Æ¾|³¤¢®¬¢³£À£³£³ºn¤µ¬³¤¤±²«º
 ²¾¤¶£¢Á¬n¢¶ ¹ ¦³¤¶¢Æ ¶ ¨³¢«³¢³¤¾³±³Á¬n¢¶ ¨³¢«³¢³¤¤µ¬³¤³n³®¸Æ Ä¾µ¢Ā ¢³·Ç ¨m³¾µ¢¾¸®Æ ¾¤¶£¢¤®¤²
Á¤±²Ë³¿¬Ą³¶Æ«º·Ç
 Ë³¬Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¶Æ¢¶©²£¡³¾|ºn«¸®Ë³¿¬Ą³
 ¾cÀ®³«Á¬nºn¤µ¬³¤¤±²¤®¢¶À®³«Ân¾n³¤²³¤®¤¢¿¨µ¾¶Æ£¨²³¤¾|ºnË³®q¤ ³¤«¤n³µ«Ë³·Á¤±²
¨³¢¤²µ®¿¦±¨³¢¸Æ®«²£qm®®q¤¤¨¢·¿¨³¤µ¬³¤³¹¦³¤Á«³£³¶Æ²¨¾®¾|ºn¤²µ®
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À£¹«¢²µ®¾¦³¹³¤¤µª²¤³³¢¾®«³¤¿
¬²¨¬n³³¤¨«®¡³£Á¬¤¸®ºn¤¨«®¡³£Á¶Æ¨m³n³³¡³£®
«Ë³¬¤²³¤Ë³¾µ³¤¾¶Æ£¨²³¤¨¹¢¡³£Á®¤µª² ¤µª²¢¶±¤¤¢³¤¤¨«®·ĀË³¬n³¶Æ«®³Á¬n¤µª²¢¶¤±
¨¹¢¡³£Á¿¦±³¤¤¨«®¡³£Á¶¾Æ ¬¢³±«¢¾¶£®¿¦±¢¶¤±«µµ¡³À£±¤¤¢³¤¤¨«®±«®³¨³¢¾¶£
®®¤±¨¹¢¡³£Á¿¦±¤±³¤µ² µ ³®¤µª² ¤m¨¢²º«n ®²è¶ºn ¤¨«®¡³£Á¿¦±ºn ¤µ¬³¤¤µª² ¾¸®Æ Á¬n³¤
µ²µ³®¤µª²¾|Â³¢¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q ¿¦±¬¢³£¶Æ
¾¶Æ£¨n®²³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²
¤µª²Ân¢¶³¤²²Ç¬Ą¨£³¤¨«®¡³£Á¾¸Æ®Ë³¬n³¶ÆÁ¤µª² ¿¦±¾n³¤m¨¢¤±¹¢²±¤¤¢³¤¤¨«®¾¸Æ®¤³£³
¦³¤¤¨«®¡³£Á¶Æ¾µ·ÇÂn¿m³«³¨µ¢q¤Ë³Â¹è±±¤m¨¢²³¤¨m³n³®¨ºm²·Ā¤µª²Ân¨m³n³¤µª²
¿®¦²«®²¦¿qË³²À£¢¶³«³¨¨¤¤³¾¢¦¸®q ¤¤¢³¤ºn²³¤¤µª²¿®¦²«®²¦¿qË³² ¾|
¬²¨¬n³¬Ą¨£³¤¨«®¡³£Á¾¸®Æ Ë³¬n³¶Æ ¤¨«®¿¦±²Ë³¤±¤¨«®³¤¨¹¢¡³£Á®¤µª² ¾¸®Æ ¾µ¢Ā ³¤¤¨
«®¿¦±m¨¹¦Á³¤µ²µ³®¹h³£³·Ā¤µª²¾¤µĀ¢¨m³n³¤µª²¿®¦²«®²¦¿qË³²²Ç¿mÂ¤¢³«¶Æ®
d
®³þÇ±¤¤¢³¤¤¨«®£²¢¶¨³¢¾¬Å¨m³ ÂnË³²º¿¦Á¬nºnË³¤Ë³¿¬Ą¬²¨¬n³³¤¨«®¡³£Á¢¶¨¹µ³¤©·ª³
¤±«³¤q³¤®¤¢¶Æ¾¬¢³±«¢¾¶£®²³¤µ²µ¬n³¶Æ²¦m³¨¿¦n¨
À£¹«¢²µ®¬²¨¬n³³¤¨«®¡³£Á¬¤¸®ºn¤¨«®¡³£Á¶Æ¨m³n³³¡³£®¤³³¢¾®«³¤¿
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¤µª² ¢¶³m ®¿®º«n ®²è¶«Ë³²³«®²è¶¿¦±¤µª² Á¾¤¸®«Ë³¬¤²¤µª² ¿¦±¤µª² £m®£À£¢¶¤³£¦±¾®¶£²þÇ
 m³«®²ç¶ $XGLW)HH
 «Ë³¬¤²d¤µª²Ân¨m³n³ºn«®²è¶Ân¿m³£®²¤¾¾¦¶Æ£«¹¦ºn«®²è¶¤²®¹è³¾¦±¾¶£¿¬m
¤µª²¾®Å¢®³¤q¿®q¿®«Àµ¾®Ë³²¾|ºn«®²è¶®¤µª²¿¦±¤µª²£m®£Á¤®dÀ£¢¶m³«®²è¶¤±Ë³
d¾|Ë³¨¾µ¤¨¢³ ¬·Ā¦n³¿¿«¬n³¬¢¸Æ³n¨
Ádºn«®²è¶®¤µª²¸®³£®²¤¾¾¦¶Æ£«¹¦ºn«®²è¶¤²®¹è³¾¦±¾¶£³¤µª²¾®Å¢®³¤q
¿®q ¿®«Àµ¾®Ë³²·Ā®£ºmÁ¤³£¸Æ®ºn«®²è¶¶ÆÂn¤²¨³¢¾¬Å®³«Ë³²³±¤¤¢³¤Ë³²¬¦²¤²£q¿¦±
¦³¬¦²¤²£q¢¶¨³¢¾|®µ«¤±¿¦±Â¢m¢¶ ¨³¢«²¢²q¬¤¸®¢¶«m¨Ân¾«¶£¤±¬¨m³ºn«®²è¶²¤µª²¤µª²£m®£ºn¸®¬¹n
¤³£Á¬èmºn¤µ¬³¤¤¨¢·ºn¶Æ¾¶Æ£¨n®²¹¦²¦m³¨¿m®£m³Á
 m³¤µ³¤®¸Æ¶Æ®¾¬¸®³³«®²ç¶ 1RQ$XGLW)HH
 µ¾|Ë³¨¾µ³ ¿¿««¶Æ¬¢¸Æ³n¨ 
 m³¤µ³¤Á®¾³¤µ³¤®¸Æ¶Æ®¾¬¸®³³«®²ç¶ 1RQ$XGLW6HUYLFH
 Â¢m¢¶

¤¨¢¾|Ë³¨¾µ«Ë³¬¤²m³®¿®ºn«®²è¶ «Ë³²³«®²è¶ ¿¦±¤µª²Á¾¤¸®«Ë³¬¤²¤µª²¿¦±¤µª²£m®£¤±Ë³d
¾m³²³ «®¦n³¬¿«¾n³¬¢¸Æ³n¨
ä/Ē+& 6N65=B)6'858 61 'æ-5z¼º½¹¶®»°²¢»¶Á{



¬Ą¨£³Ë³²º¿¦³¤µ²µ³ &RPSOLDQFH8QLW ®¤µª²¢¶¬n³¶Æ¨³¢¤²µ®²þÇ
 ²Ë³¿³¤¤¨¤±¾¢µ¨³¢«®¦n®®¬¢³£¿¦±¤±¾¶£n®Ë³¬m³Ä®¬Ą¨£³¤³³¤¬¤¸®
¬Ą¨£³Ë³²º¿¦¶Æ¾¶Æ£¨n®²³¤Ë³¾µ¹¤µ¬¤¸®³¤Ë³¾µ³®¤µª² ¤¨¢²Ç¤¤£³¤¤¹¤µ &RGHRI
&RQGXFW ¿¦±¢³¤³¤³¤Ë³¾µ³¤m®n³³¤¹¤µ®¤q¤²²¤±Ë³d
 Ë³²º¿¦«®³¾¸®Æ Á¬n¢²Ā ÁÂn¨³m ¤µª² Ân¢¶ ³¤µ² µ ³¢¬¢³£n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q¬¤¸®¤±¾¶£
®¬Ą¨£³¤³³¤®£m³ºn®
 Á¬n¨³¢¾¬Å³¬¢³£¿m±¤¤¢³¤¤µª² ¿¦±h³£²³¤¾¸®Æ Á¬n³¤¤±®¹¤µ®¤µª² µ² µ ³¢¬¢³£
n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q° ¬¤¸®¤±¾¶£®¬Ą¨£³¤³³¤ ¦®µ³¢h³£²³¤Á¬n¤±²³¤¤±Ë³
¤³£³¤Á¬¤¸®³¤¤±Ë³ÁÄ¶Æ®³h³f¬¢³£n®Ë³¬¬¤¸®¤±¾¶£²¦m³¨
 «®³¬¦²³¤þ¢¶n®««²£¨m³¢¶¤³£³¤¬¤¸®³¤¤±Ë³ÁÄ¶Æ®³h³f¬¢³£¬¤¸®n®Ë³¬®¦³¬¦²
¤²£q°¬¤¸®¤±¾¶£®¬Ą¨£³¤³³¤·Ā ¢¶¬¤¸®®³¢¶¦¤±m®³±³¤¾µ¿¦±¦³¤Ë³¾µ³®¤µª² 
®£m³¢¶²£«Ë³²è
 ¤±«³³²¬²¨¬n³³¤¨«®¡³£Á ¿¦±±¤¤¢³¤¤¨«®¡³£Á ¾¸Æ®«®³¬¤¸®¤m¨¢²¬³¿¨³
µ²µÁ¬n¤µª²¢¶¤±³¤¨¹¢¡³£Á ,QWHUQDO&RQWURO ¿¦±¤±³¤¤¨«®¡³£Á ,QWHUQDO$XGLW ¶Æ¾¬¢³±«¢
¿¦±¢¶¤±«µµ¡³
 ³¤¾n³¤m¨¢Á³¤µ³¤³Ë³¬¿¦±Á¬nË³¿±Ë³¾¶Æ£¨²¨³¢¾¬¢³±«¢ Á²Ç®³¤µ²µ³®¤µª² ¾¸Æ®Á¬n
¢²ĀÁÂn¨m³µ²µ³¢À£³£¿¨³¾q¬¤¸®n®·µ²µ¶ÆË³¬À£¬¢³£®£m³ºn®
 ¾|©º£q¤¨¢¿¦±¾£¿¤m®n ¢º¦¦®Á¬n¨³¢¤ºn¿¦±Ë³¤·ª³¿m¬Ą¨£³m³Ä¡³£Á¤µª² ¾¶Æ£¨²¨µ¶µ² µ³
¾¸Æ®Á¬n«®¦n®²¬¢³£¤±¾¶£¿¦±¬¦²¾q¶Æ·n®µ²µm³Ä
 ¤±¾¢µ¨³¢¾«¶Æ£¶Æ¾µ³³¤¾¦¶Æ£¿¦®¬¢³£n®²²m³Ä¶Æ±¢¶¦¤±¶Æ®³¾µ·Ç²¿¨³³¤
µ²µ³®¤µª²¤n®¢²Ç¬³¿¨³¾¸Æ®¬¦¶¾¦¶Æ£¦¤±
BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
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 Á¤®d³¤¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª²¤²Ç¶Æ¾¢¸Æ®¨²¶Æ¹¢¡³²qÂn¢¶¢µµ³¤³¨¨µ«²£
²©q¨²¹¤±«q¦£¹qÁ³¤Ë³¾µ³m³µ£¢®q¤¿¦±¾i³¬¢³£³¢¤³£¦±¾®¶£®À£³£³¤Ë³²º¿¦µ³¤¤±Ë³
d®¤µª²®¶«qÀ«q¾ ®¤qµ¾Ë³² ¢¬³ À£±¤¤¢³¤¢¶À£³£¤µ¾¤µĀ¢¢¶«m¨¤m¨¢Á³¤²Ë³¿¦±Á¬n¨³¢
¾¬ÅÁ¤³£¦±¾®¶£®À£³£¿¦±ÂnË³¾µ³¤®®¢µ®¹¢² µ À£³£³¤Ë³²º¿¦µ³¤®£m³¾|¦³£¦²ªq®² ª¤²¦m³¨À£
ÂnË³¬¿¨³µ² µÁ¬n¾|Â³¢¬¦²³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ ¶ ³¢¬¦²¾q¬¤¸®¿¨µ² µ ¾¶Æ ¶£Æ ¨n®¶ÆÂnº Ë³¾«®Â¨nÀ£
¬Ą¨£³Ë³²º¿¦¾¸®Æ ¾«¤µ¢«¤n³Á¬nµ³¤¢¶¨³¢À¤mÁ«Á³¤Ë³¾µ³Á¹¤±²²Ç ²Ç Á«m¨®²³¤±²µ² µ³¤
ºn¤µ¬³¤ ¦®±¤¤¢³¤ ²ÇþÇ ¾¸Æ®¾|¾¤¸Æ®¢¸®Á³¤¾µĀ¢©²£¡³¿¦±¨³¢«³¢³¤Á³¤¿m² ¾¸Æ®¾«¤µ¢«¤n³³¤
¾µÀ¶Æ£²Ā£¸Á¬n¨³¢«Ë³²èm®¹¢«²¢¿¦±«µĀ¿¨¦n®¢®²±Ë³¢³·Ā¤±À£qÁ¤±£±£³¨¿mºn¢¶«m¨Ân¾«¶£¹h³£¦®
¬m¨Àm³¤Ë³¾µ¹¤µ
®³þÇÁ¤®d¶Æm³¢³±¤¤¢³¤¢¶³Á³¤µ³¤³·³¤¾n³¦¹³¤¤²¾¦¶Æ£À¤«¤n³¿¦±³¤Ë³¾µ³
®¦¹m¢¤µª²À£Á¤®d¶Æm³¢³Ân¢¶¢µ®¹¢²µ³¤±¾¶£²²Ç¤µª²£m®£¿¬mÁ¬¢m·Ç¾|Ë³¨¤¨¢¿¬m¸®
¤µª²À¾¢¨m³¦³m³Ë³²¾¸Æ®«¤n³À®³«³¤Ë³¾µ¹¤µn³®®Â¦q¿¦ ®¤q¢¿¦±¨³µ©³¶Æ±«¤n³¾«¤µ¢³¤Ë³¾µ
¹¤µ®³¤¾|ºn¦µ¿¦±²Ë³¬Ą³£¾ ®¤qµ¾®¤qÁ¬n¾µÀ®£m³m®¾ÿĀ®¿¦±®¶¤µª²¸®¤µª²¨¶¨¶ ¤µË³²¾¸Æ®Ë³¾µ
¹¤µ³¤¾|ºn¾³±¦º¿¦±²Ë³¬Ą³£¸¦³³¤¾ª¤·Ā±þÇ£²®£ºm¤±¬¨m³Ë³¾µ³¤±¾¶£²²Ç®³þÇ¤µª²
£²Ân¾µĀ¢¤º¿³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª² ®¶¶¾®  À¯¦µÇ«q Ë³² Á³±¤µª²£m®£³¾µ¢¶Æ¾|ºn²Ë³¬Ą³£¦µ¡²q
¾ ®¤qµ¾®¤qÁ¬n²¤µª²À£Ân¾µĀ¢®¾³¤Ë³¾µ¹¤µn³¾¬¢¸®¹«¹¦¾µµµ²¦ &U\SWRFXUUHQF\PLQLQJ À£³¤¤²
¿¦±¾µ¢Ā À¤«¤n³³¤Ë³¾µ³®¦¹¢m ¤µª² ²¦m³¨¾|Â¾¸®Æ Á¬n«®¦n®²¨µ«£² ²©qÁ³¤Ë³¾µ¹¤µ¶Æ ®n ³¤±m®£®
Â£²¹¤µ®¸ÆÄ¶Æ¢¶À®³««¤n³³¤¾µÀ¿¦±¨³¢£²Ā£¸Á¬n²®q¤
¿¦±Ád¤µª² Ân² Ë³À£³£¿¦±¿³¤¤µ¬³¤¨³¢¾«¶£Æ ®¤µª² ²Ë³·Ç ¾¸®Æ Á¬nºn ¤µ¬³¤²³®¤µª² «³¢³¤
Ë³ÂÁnÁ³¤®«®¿¦±µ²µ³Á«¡³¨±¨µ¥µ¬¤¸®¾¬¹³¤qm³ Ä ®²®³«m¦Á¬n®q¤Â¢m«³¢³¤µ²µ³Ân®£m³
m®¾ÿĀ® ¬¤¸®®³±«m¦m®¡³¤¨¢¦¤±®³¤ ¿¦±¦³¤Ë³¾µ³®¤µª² ¾¸Æ®Á¬n¤µª²«³¢³¤µ²µ³Ân®£m³
m®¾ÿ®Ā ¢¶¤±«µµ¡³¦¦¤±¨³¢¾«¶£¬³£¬¤¸®¨³¢«ºè¾«¶£¶®Æ ³±¾µ·Ç ¾¸®Æ Á¬n³¤Ë³¾µ³¾|Â®£m³¢¶¤±«µµ¡³
¿¦±¾|¤±¤¨¢·±¤¤¢³¤¤µ¬³¤¨³¢¾«¶£Æ ±¾|º¤n ³£³m®±¤¤¢³¤¤µª² ·³¤µ³¤³z²£¨³¢¾«¶£Æ ¶®Æ ³
±¾µ·Ç m®³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª² ¤¨¢·¿¨³³¤i®²¨³¢¾«¶£Æ ®£m³m®¾ÿ®Ā ¤¨¢·±¤¤¢³¤£²Ân¢¶ ³¤µ³¤³
¿¦±¨À£³£¿¦±¾i³¬¢³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā£¸À£Ë³··¨³¢«®¦n®²µ©³¿¦±¦£¹q³¤Ë³¾µ¹¤µ
¡³£Án¨² ¹¤±«qu³¤Ë³³®q¤Á¬n¢¶ ³¤²³¿¦±¾µÀ®£m³£²Ā £¸n¨£¨³¢¤²µ®m®«²¢«µĀ ¿¨¦n®¢¿¦±¢¶³¤Ë³²
º¿¦µ³¤¶Æ v¶ ¾¸®Æ «±n®·¾³¤¢q¿¦±¨³¢¢¹m ¢²Ā ¶Æ ±²¾¦¸®Æ ¹¤µÀ£Ë³··¤±¾Ån³³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ ¶ ¤¨¢
·n³«µĀ¿¨¦n®¢n³«²¢¶Æ¤®¦¹¢m®³¤Á¬n¨³¢«Ë³²èn³³¤¾³¤«µµ¢¹ª£²ÇþÇ¾¸Æ®¾|¿¨³Á³¤Ë³¾µ
³¿¦±¾¸Æ®«¤n³¨³¢¾n³Ám®ºn¢¶«m¨Ân¾«¶£
¤µª²Á¬n¨³¢«Ë³²è²³¤²¤±³¤¨¹¢¡³£Á ²ÇÁ¤±²ºn¤µ¬³¤¿¦±¤±²µ²µ³¤¾¸Æ®Á¬n¾µ¤±«µµ¡³¿¦±
¤±«µµ¦Á³¤µ² µ ³Á¹¤±²²Ç ·Ā ¶Æ ¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª² ¤²Ç ¶Æ ¾¢¸®Æ ¨²¶Æ ¹¢¡³²q¢¶¤¤¢³¤
¤¨«®¾n³¤m¨¢¤±¹¢¤¹m³Ân¤±¾¢µ¨³¢¾¶£®®¤±¨¹¢¡³£Á®¤µª²³¢¿¤±¾¢µ¨³¢¾¶£®
®¤±¨¹¢¡³£Á¤¨¢ n³ Ân¿m ³¤¨¹¢¡³£Á®q¤ &RQWURO(QYLURQPHQW  ³¤¤±¾¢µ¨³¢¾«¶Æ£ 5LVN
$VVHVVPHQW  ³¤¨¹¢³¤µ²µ³ &RQWURO$FWLYLWLHV  ¤±«³¤«¾©¿¦±³¤«¸Æ®«³¤n®¢º¦ ,QIRUPDWLRQDQG
&RPPXQLFDWLRQ ¿¦±¤±³¤µ³¢ 0RQLWRULQJ$FWLYLWLHV À£±¤¤¢³¤¤¨«®¢¶¨³¢¾¬Å¨m³¤µª²¢¶¤±¨¹¢
¡³£Á¾¤¸Æ®³¤Ë³¹¤¤¤¢²ºn¸®¬¹n¤³£Á¬èm ¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¬¤¸®ºn¶Æ¾¶Æ£¨n®²¹¦²¦m³¨®£m³¾¬¢³±«¢¿¦±¾¶£®
²³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²¿¦n¨
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 Á¿m¦±d ±¤¤¢³¤«¤¤¬³·Ā¤±®n¨£¤±³¤¤¢³¤«¤¤¬³¿¦±¤¤¢®µ«¤±m³¿¦±¤¤¤¢³¤«¤¤¬³®¶
m³¤¨¢m³±¾|ºn¢¶¬n³¶Æ²¾¦¸®¤¤¢³¤¤µª²·Ā±µ²µ³¢¬¦²¾qÁ³¤²¾¦¸®¤¤¢³¤Á¬¢mÀ£m®³¤Ë³
¾«®¤³£¸Æ®m®¶Æ¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª² ±¤¤¢³¤«¤¤¬³±¾|ºnÁ¬n¨³¢¾¬Å À£³¢¤³£¸Æ®¶ÆË³¾«®±n®¾|ºn¶Æ¢¶
¹«¢²µ¤n¨ ³¢¤±¤³²èè²µ¤µª²¢¬³Ë³² © ¤±³©®±¤¤¢³¤Ë³²¬¦²¤²£q¿¦±
¦³¬¦²¤²£q±¤¤¢³¤Ë³²¦³¹¿¦±¤±³©®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£¶Æ¾¶Æ£¨n®Ë³¬Â¨n¤¨¢·³¤
Án³n®¢º¦¤¤¢³¤'LUHFWRU3RRO ³«¢³¢«m¾«¤µ¢«³²¤¤¢³¤¤µª² Â£,2' ¢³¾|n®¢º¦¤±®³¤«¤¤¬³¤¤¢³¤Á¬¢m
¤¨¢²Ç ¤³£¸Æ®¶ÆË³¾«®±n®¾|ºn¢¶¨³¢¤ºn¨³¢«³¢³¤¹m¢¾¿¦±¢¶²ª±¤±«³¤qn³³¤¤µ¬³¤³Á¹¤µ¬¦²¤¨¢
·¹¤µ®¸ÆÄ¶Æ¤µª²Ân¾n³Â¦¹¾|®£m³¶ ®³þÇÁ³¤«¤¤¬³¤¤¢³¤±n®Ë³¾µÂ®£m³«®¦n®²¦£¹qÁ
³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²n¨£¾m¶Æm³¢³¤µª²Ân¢¶³¤¾n³¦¹Á¹¤µn³¦²³¾µĀ¢·Ç³±¤¤¢³¤«¤¤¬³·Ân
µ³¤³²¾¦¸®¤¤¢³¤¾n³Á¬¢m ¶Æ¢¶¹«¢²µ¿¦±¤±«³¤q ¿¦±¾|ºn¶Æ¢¶¨³¢¤ºn ¨³¢¾¶Æ£¨³èn³¦²³¾n³¢³ ¾¸Æ®
¾«¤µ¢©²£¡³Á¬n²¡³¤¨¢®±¤¤¢³¤¤µª²¾|n
  ¤¤¢³¤®µ«¤±¤¤¤¢³¤¤¨«®
 ¤¤¢³¤®µ«¤±¤¤¢³¤¤¨«®®¤µª² ±n®¾|¤¤¢³¤¤µª² ·Ā Ân¤² ³¤¿m²Ç ³±¤¤¢³¤¤µª² ¿¦±¾¬Å
®À£ºn¸®¬¹n®¤µª² ¿¦±¢¶¹«¢²µ³¢¶Æ¬¢³£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q ¤¨¢·¤±³© n®²² ¿¦±¬¤¸®
¤±¾¶£®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£Ë³¬À£¢¶Ë³¨Â¢mn®£¨m³²ÇþÇ¤¤¢³¤¤¨«®®£m³n®£n®
¾|ºn¢¶¨³¢¤ºnn³³¤²è¶¿¦±³¤¾µ¤¨¢·³¤¢¶¹«¢²µ®¤¤¢³¤®µ«¤±³¢Ë³µ£³¢¤¤¢³¤®µ«¤±®¤µª²
²ÇþÇ¤¤¢³¤®µ«¤±³¢¹«¢²µn³n ®³Ân¤²¢®¬¢³£³±¤¤¢³¤¤µª² Á¬n²«µÁÁ³¤Ë³¾µµ³¤®¤µª²
¤µª²Á¬èm¤µª²£m®£¤µª²¤m¨¢¤µª²£m®£¦Ë³²¾¶£¨²ºn¸®¬¹n¤³£Á¬èm¬¤¸®ºn¢¶®Ë³³¨¹¢À£¢¶³¤²«µÁÁ¤º¿
®q± &ROOHFWLYH'HFLVLRQ Ân


¹«¢²µ¤¤¢³¤¤¨«®
• Ân¤² ¿m²Ç ³±¤¤¢³¤¬¤¸®¶Æ ¤±¹¢ºn ®¸ ¬¹n ®¤µª² Á¬n¾|¤¤¢³¤¤¨«®
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¤³£³¦³¤¤¨«®¤±¨¹¢¡³£Ám®¶Æ¤±¹¢±¤¤¢³¤®¤µª²£m®£¤µª²¤m¨¢¾|¤±Ë³n¨£
• ¤¤¢³¤¿¦±ºn¤µ¬³¤®¤µª²£m®£±n®¾c¾£ ¿¦±Ë³«mn®¢º¦«m¨Ân¾«¶£®¿¦±¹¦¶Æ¢¶¨³¢¾¶Æ£¨n®¿n
¤³m®±¤¤¢³¤®¤µª² ¾¸Æ®Á¬n¤³·¨³¢«²¢²q ¿¦±³¤Ë³¹¤¤¤¢²¤µª²Á¦²ª±¶Æ®³m®Á¬n¾µ
¨³¢²¿£n³¦¤±À£q ¿¦±±n®¬¦¶¾¦¶Æ£³¤Ë³¤³£³¤¶Æ®³m®Á¬n¾µ¨³¢²¿£n³¦¤±À£q²¤µª²
¬¤¸®¤µª² £m®£À£±¤¤¢³¤®¤µª² £m®£¢¶¬n³¶¿Æ n¾¤¸®Æ ²¦m³¨Á¬n±¤¤¢³¤®¤µª² ¤³¡³£ÁË³¬
¾¨¦³¶Æ¤µª²Ë³¬¾¸Æ®¾|n®¢º¦¤±®³¤µ³¤³²«µÁ¬¤¸®®¹¢²µË³¾µ³¤Á Ä ·Ā³¤µ³¤³²Ç±Ë³·
·¤±À£qÀ£¤¨¢®¤µª² ¿¦±¤µª² £m®£¾|«Ë³²è¤¨¢·³¤µ² µÁ¬nº n®³¢¬¢³£¾q¿¦±¤±¾¶£
n®²²³¢¶Æ¬Ą¨£³Ë³²º¿¦¶Æ¾¶Æ£¨n®Ë³¬Â¨n ²ÇþÇ¤¤¢³¤®¤µª²£m®£n®Â¢m¢¶«m¨¤m¨¢®¹¢²µÁ¾¤¸Æ®¶Æ
¾®¢¶«m¨Ân¾«¶£¬¤¸®®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q²Ç³¤¿¦±³®n®¢n¨£
• ³¤Ë³¹¤¤¤¢¤±¬¨m³¤µª²£m®£²¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¬¤¸®¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q ±n®Ë³¬¦²
¾q®³¤Ë³¤³£³¤¶Æ¾¶Æ£¨À£³¢¶Æ¬Ą¨£³Ë³²º¿¦ÂnË³¬Â¨n¾n³¢³µ³¤³n¨£
• ¤¤¢³¤ ºn¤µ¬³¤ ¬¤¸®¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q ±¤±Ë³¹¤¤¤¢²¤µª²£m®£Ânm®¾¢¸Æ®¹¤¤¤¢
²¦m³¨Ân³m ³¤µ³¤³®¹¢² µ ³±¤¤¢³¤®¤µª² ·Ā ±n®Â¢m¤¨¢·¤¤¢³¤º¢n «¶ ¨m Ân¾«¶£¬¤¸®¶Æ ¤±¹¢
ºn ®¸ ¬¹n ®¤µª²  ³¢¿m³¤³£³¤¶Æ ³Ë ¨Ân ¿¦n¨¿m¤þ  À£Ë³¬¦²¾q³¤Ë³¨¤³£³¤³¢¶Æ ³Ë ¬Â¨n
Á¤±³©®±¤¤¢³¤Ë³²¦³¹¿¦±¤±³©±¤¤¢³¤¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£³¢¤±³©¬¦²
¾q¤³£³¤¶¾Æ ¶£Æ ¨À£²¿¦±¬¤¸®¤±³©¶¿Æ nÂ¾µ¢Ā ¾µ¢¶ÆÁn² ²®£ºmÁ±²Ç ¢³²²Án¾¨n¿m¾|³¤Ë³¹¤¤¤¢
¶Æ¾|n®¦³³¤n³Á¦²ª±¾¶£¨²¶Æ¨µèrº±·¤±Ë³²ºm«²èè³²Ā¨ÂÁ«³³¤q¾¶£¨² n¨£®Ë³³
m®¤®³³¤n³¶Æ ¤³©³®µµ¦Á³¤¶Æ ¢¶«³±¾|¤¤¢³¤ºn ¤µ¬³¤¬¤¸®¹¦¶®Æ ³¢¶¨³¢¾¶£Æ ¨n®¿¦n¨¿m
¤þ¿¦±¾|n®¦³³¤n³¶ÆÂn¤² ®¹¢² µ ³±¤¤¢³¤®¤µª² ¬¤¸®¾|Â³¢¬¦²³¤¶Æ ±¤¤¢³¤®
¤µª²Ân®¹¢²µÂ¨n¿¦n¨
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¬n³¢¢µÁ¬n¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤²³¦ºn³¬¤¸®ºn¤²¢®¬¢³£®¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢¤¨¢·ºm«¢¤«¬¤¸®ºn¶Æ
®£ºm µ n¨£²²q«³¢¶¡¤¤£³¿¦±¹¤¶£Æ ² Â¢m¤¤¦¹µ ¡µ ³¨±®¹¦²¦m³¨Án®n ¢º¦¡³£Á®¤µª² ¿¦±®¤µª²
£m®£¬¤¸®¤µª²¤m¨¢²Ç¶ÆÂn¢³³³¤¤±Ë³³¢¬n³¶Æ¬¤¸®Á³®¸ÆÁ¶Æ¢¶¬¤¸®®³¢¶¦¤±¾|²£«Ë³²èm®¤µª²
¤µª²£m®£¬¤¸®¤µª²¤m¨¢¬¤¸®¤³³¬¦²¤²£q®¤µª²¾¸Æ®¤±À£qm®¾®¿¦±ºn®¸ÆÂ¢m¨m³³¤¬¤¸®³®n®¢
¿¦±Â¢m¨m³±Ân¤²¦®¿¬¤¸®Â¢m
±¤¤¢³¤¤µª²£m®£ ¤µª²¤m¨¢±n®º¿¦Á¬n¢¶³¤¾c¾£n®¢º¦³¤Ë³¤³£³¤®¸Æ¶Æ«Ë³²è Ân¿m ³¤¾µĀ¢¹
¦¹³¤¾¦µ¤µª²£m®£¾|n¾¸Æ®¿n¤³m®¶Æ¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª²

 À£³£³¤¨¹¢n³³¤¾µ®¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢
• ¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢¢¶¬n³¶ÆË³«m¦³¤Ë³¾µ³¤³£¾¸® ³¤¾µ ²«®³ ¿¦±²¤¨«® À£
º«n ®²è¶¤³£Â¤¢³«¿¦±¤³£d³¢¦Ë³²¦®n®¢º¦¶ÆÁn¤±®³¤²Ë³³¤¾µ²¦m³¨®¤µª² £m®£¿¦±
¤µª² ¤m¨¢Á¬n²¤µª² ¤n®¢£µ£®¢Á¬n¤µª² Án®n ¢º¦²¦m³¨¾¸Æ®¤±®³¤²Ë³³¤¾µ¤¨¢¬¤¸®¤²¤ºn³¢¨µ¶«m¨
Ân¾«¶£¿¦n¨¿m¤þ
• ¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢¢¶¬n³¶Æ²Ë³¤±¢³³¤Ánm³£ ³¤¦¹ ¿¦±¦³¤Ë³¾µ³ ¿¦±«¤¹¾¤¶£¾¶£
¤±¬¨m³²¨¾¦¶Æ³³¤q Â¨n®¤±¢³³¤Ánm³£ ³¤¦¹ ¿¦±¦³¤Ë³¾µ³ ²²¨¾¦¶Æ¾µ·Ç¤µm®¶Æ
¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª² ¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢¾¸Æ®¤²¤³ ¤¨¢·µ³¢¦³¤Ë³¾µ³Á¬n¾|Â³¢¿
³¶Æ¨³Â¨n¾¸Æ®¤³£³m®¤µª²
• ¤µª²£m®£¿¦±¤µª²¤m¨¢¢¶¬n³¶Æ¤³£³¤±¾Åzè¬³³³¤¾µ¶Æ¢¶²£«Ë³²èm®¤µª² ¾¢¸Æ®¤¨ ¬¤¸®Ân¤²³¤
¤n®®³¤µª²Á¬nË³¾µ³¤¤¨«®¾¸Æ®¬³«³¾¬¹¿¦±¤³£³
 À£³£³¤²´«²çç³¤±¬¨m³ºn¸®¬¹n 6KDUHKROGHUVt$JUHHPHQW ¬¤¸®¤º¿®«²èè³®¸Æ¶Æ¢¶«³¤±«Ë³²èÁ¦n¾¶£²
±¤¤¢³¤¤µª² ±º¿¦Á¬n¢¶ ³¤²Ë³«²èè³²¦m³¨Á¤þ¢¶Æ ¶ ³¤¾n³¤m¨¢¦¹Áµ³¤®¸Æ ®£m³¢¶£² «Ë³²èÀ£¢¶«² «m¨
³¤¸®¬¹n¶Æ¢¶«µµ®®¾«¶£²Ç¿m¤n®£¦±  ¿mÂ¢m¾µ¤n®£¦±  ¾¸Æ®¤±¹n®¦Á¬n¾µ¨³¢²¾¾¶Æ£¨²®Ë³³Á³¤
¤µ¬³¤²³¤¿¦±³¤¢¶«¨m ¤m¨¢Á³¤²«µÁÁ¾¤¸®Æ «Ë³²è³¤µ³¢¦³¤Ë³¾µ³¾¸®Æ «³¢³¤Án¾|n®¢º¦Á³¤²
Ë³³¤¾µ®¤µª²Ân³¢¢³¤³¿¦±²³¢Ë³¬¾¨¦³
²ÇþÇÁ«m¨³¤¾n³¦¹Á¤µª²¤m¨¢Ân¿m¤µª²¤¶¾®µ¤q³¨¾¨®¤q Â£¿¦q Ë³²·Ā³¤µª²®¶¶¾® ³¨¾¨®¤qË³²
Á³±¤µª²£m®£¾|ºn¾n³¸®¬¹nÁ*(3µ¾|«²«m¨¤n®£¦±Á¤±¬¨m³ºn¸®¬¹nÂn¢¶³¤²Ë³«²èè³¤±¬¨m³ºn¸®¬¹nÀ£
¢¶¤³£¦±¾®¶£¾¸Æ®Â¶Æ«Ë³²è²þÇ
 *(3¿¦±*(30\DQPDU¢¶À£³£³¤m³£¾µz¦Á®²¤³«m¨¤n®£¦±®Ë³Â¤«¹µ¬¦²¬²0DQGDWRU\3UHSD\PHQW
033 Á®²¤³«m¨¤n®£¦±¿¦±m³Ánm³£¤²¤¹¤±Ë³d¶Æ¾µ·ÇÁ¤®d²ÇÄ¿¦n¨
 ¡³£¬¦²³¶Æ*(3®£ºm¤±¬¨m³³¤¾¤¶£¢²¨¾¸Æ®¾n³¾|¤µª²±¾¶£Á¦³¬¦²¤²£q°¿¦±Ân¢¶³¤¿m²Ç¤¤¢³¤
®µ«¤±¾n³ÁÀ¤«¤n³±¤¤¢³¤®*(3³(&)3RZHU±¢¶«µµ¾«®¸Æ®¤¤¢³¤Ë³¨·Ā±Ë³¤Ë³¿¬Ą
¨m³±«µÇ«¹¤±£±¾¨¦³  d ¬¦²³¨²¶Æ¾¤µĀ¢Ë³¾µ³¤Ë³¬Ą³£Â i³¾µ³µ£q®¾ «¶Æ  ¤n¨ ¬¤¸®¾¢¸Æ®
(&)3RZHUÂn³£¬¹n²Ç¬¢Á¬n¿m¹¦®¸Æ ¿¦n¨¿m¤þÁ¾µ·Çm®
 Á¤þ¶Æºn³£n®³¤±³£¬¹nÁ*(3Á¬n¿m²¦¹®¸Æ(&)3RZHU¢¶«µµ²²Á¬nºn³£Ë³¬¹n®(&)3RZHUÂ
³£¿m²¦¹²¦m³¨Án®¦¾¶£¨²¤n®¢²n¨£ 7DJ$ORQJ5LJKW
 ¬³ºn ®¸ ¬¹n ¤³£ÁÁ*(3n®³¤³£¬¹n Á¬n¿m¹ ¦¡³£®n®Á¬n«µ µÁ³¤¸®Ç ¬¹n ²ºn ®¸ ¬¹n ¤³£®¸Æ ¹¤³£m® 5LJKW
RI)LUVW5HIXVDO ²ÇþÇºn¸®¬¹n¿m¦±¤³£«³¢³¤À®¬¹nÁ¬n¿m¤µª²Á¾¤¸®ÂnÀ£Â¢mn®®¨³¢£µ£®¢³ºn¸®¬¹n¤³£®¸Æ
 ¨m³±«µÇ«¹¤±£±¾¨¦³d ¬¦²³¨²¶Æ¾¤µĀ¢Ë³¾µ³¤Ë³¬Ą³£Â i³¾µ³µ£q®¾ «¶Æ·¤n¨¤µª²n®
®Ë³³¨¹¢Á¤µª² À£«²«m¨³¤¸®¬¹n ®³£³¦¶«¹«¨²«µÊ ³£®³¤²ªq«¹«¨²«µÊ ¿¦±³«³¨µ¨¤¤«¹«¨²«µÊ
¤¨¢²Â¢mËÆ³¨m³¤n®£¦±¿¦±«²«m¨³¤¾|ºn¸®¬¹nÁ¬èm«¹ 6LQJOH/DUJHVW6KDUHKROGHU ¿¦±¤µª²n®¢¶®Ë³³
¨¹¢Á(&)3RZHUÂ¢m¨m³³¤¬¤¸®³®n®¢
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 (&)3RZHU ¢¶«µµ²n³ 9HWR  «Ë³¬¤²¾¤¸Æ®¶Æ«¨Â¨n 5HVHUYHG0DWWHUV  À£¢¶¤³£¦±¾®¶£³¢¶Æ¤±¹Â¨nÁ«²èè³
¤±¬¨m³ºn¸®¬¹n
 n®Ë³¬¬n³¢ (&)3RZHU Ë³³¤¿m²Á¤±¾©¾¢¶£¢³¤q 1RQ&RPSHWLWLRQLQ0\DQPDU  Ë³¬¨m³ ³
(&)3RZHU®¤²¤®¨m³±Â¢m¢¶¤µª²Á¦¹m¢Â¢m¨m³±¾|¤º¿³¤¾n³¦¹¿²Ç¬¢¬¤¸®³«m¨¤m¨¢²¹¦®¸Æ
¤¨¢·Á³¢«m¨²¨¬¤¸®¿m²Ç ²¨¿¾¸®Æ ¾n³¤µ¬³¤²³¤¬¤¸®¦¹Á¹¤µÀ¤Â ³i ¦²³¿«®³µ£qÁÄÁ¤±¾©¾¢¶£¢³¤q
¾¨n¿m±Ân¤² ¬²«¸®£µ£®¢¾|¦³£¦²ªq®² ª¤³ºn ®¸ ¬¹n ¦¹¢m %¬¤¸®1REOH3ODQHW3WH/WGm®
áä6'86%D/ē%96'8586%C&6&B)4B+858 D6'N65=B)8 6'

  ¤µª²Á¬n¨³¢«Ë³²èÁ¾¤¸Æ®³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶ À£ÂnË³¬À£³£¿¦±¿¨µ²µ¶Æ¾¶Æ£¨n®Â¨nÁÀ£³£³¤
Ë³²º¿¦µ³¤®¤µª²¿¦±¤¤£³¤¤¹¤µ ¤n®¢²Ç«m¾«¤µ¢Á¬n¾µ³¤µ²µ®£m³¿n¤µ¾¸Æ®«¤n³¨³¢¾¸Æ®¢²Ām®ºn¢¶
«m¨Ân¾«¶£¹¦¹m¢
Á¤®d¶Æm³¢³¤µª²Ân¢¶³¤µ³¢¾¸Æ®Á¬n¾µ³¤µ²µ³¢³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶¤®¦¹¢¾¤¸Æ®³¤m®n³³¤¹¤µ
®¤q¤²²·ĀÁ¤®d¶Æm³¢³¤µª²Ân¾n³¾|¿¨¤m¨¢µ²µÀ£¦³¢ÁË³¤±³©¾³¤¢q¿¦±£¸Æm®«¢³¢
«m¾«¤µ¢«³²¤¤¢³¤¤µª²Â£ ,2' Á³±¾¦³¹³¤±¤¤¢³¤À¤³¤¾|¶Æ¾¤¶£¤n®£¿¦n¨¿¦±³±¤¤¢³¤
¤µª²±Ë³²º¿¦Á¬n¢¶³¤£¸Æ¾®«³¤¾¸Æ®®Ë³¤²¤®Á¬n¿¦n¨¾«¤Å¡³£Á¤±£±¾¨¦³¶ÆË³¬m®Â ·Ā¤µª²ÂnË³¾µ³¤²Ë³
À£³£³¤m®n³®¤q¤²²¿¦±ºm¢¸®¤µ¬³¤¨³¢¾«¶Æ£n³³¤¹¤µ®¤q¤²²·Ç¢³¾|¶Æ¾¤¶£¤n®£¿¦n¨
®³þÇ£²Ân¢¶³¤²Ë³À£³£¿¦±¿³¤¤µ¬³¤¨³¢¾«¶Æ£·Ç¾¸Æ®Á¬nºn¤µ¬³¤ ²³®¤µª² «³¢³¤Ë³ÂÁnÁ³¤
®«®¿¦±µ² µ ³Á«¡³¨±¨µ¥µ¬¤¸®¾¬¹³¤q³m Ä®²®³«m¦Á¬n®q¤Â¢m«³¢³¤µ² µ ³Ân®£m³m®¾ÿ®Ā ¬¤¸®®³
±«m¦m®¡³¤¨¢¦¤±®³¤¿¦±¦³¤Ë³¾µ³®¤µª² ¾¸®Æ Á¬n¤µª² «³¢³¤µ² µ ³Ân®£m³m®¾ÿ®Ā ¢¶¤±«µµ¡³
¦¦¤±¨³¢¾«¶£¬³£¬¤¸®¨³¢«ºè¾«¶£¶®Æ ³±¾µ·Ç ¾¸®Æ Á¬n³¤Ë³¾µ³¾|Â®£m³¢¶¤±«µµ¡³¿¦±¾|¤±¿¦±³
±¤¤¢³¤¤µ¬³¤¨³¢¾«¶Æ£Ân¾µĀ¢¬²¨n®³¤¤µ¬³¤²³¤¨³¢¾«¶Æ£n³¾ÀÀ¦£¶«³¤«¾©¾µĀ¢¾µ¢ ¾¸Æ®Ë³²º¿¦¾¸Æ®Á¬n
h³£¤µ¬³¤²Ë³¿¦±¤±¬²·¿¨³³¤i®²¨³¢¾«¶Æ£®£m³¾|¤º¤¤¢m®Â
¿¦±Á¤®d¶Æm³¢³¤µª²ÂnË³¾µ³¤²Ë³¿«®³¢¾¤¸Æ®«µµ¢¹ª£ «Ë³¬¤²¦ºn³¿¦±²³·Ç¾¸Æ®±¬³¤±¾¢µ
¿¨³µ²µ¶Æ±Â¢m¦±¾¢µ«µµ¢¹ª£m®¦ºn³¿¦±²³®¤µª²·Ā¬³£²n®¤m®Á¤±¾ÅÁ¤µª²±Ân¬³
¿¨³µ²µ¾¸Æ®i®²¿¦±¤²¤¹Á¬n¢¶¨³¢¤n¨Á¹¤±¾Åm®Â
¤¨¢·¤µª² Ân¨¿¦±¤²¤¹À£³£³¤²³¤n³¨³¢£²Ā £¸À£Ë³··¨³¢«®¦n®²µ©³¿¦±¦£¹q³¤Ë³¾µ
¹¤µ¡³£Án¨²¹¤±«qu³¤Ë³³®q¤Á¬n¢¶³¤²³¿¦±Ë³Â¤¶Æ¾µÀ®£m³£²Ā£¸n¨£¨³¢¤²µ®m®«²¢«µĀ¿¨¦n®¢
¿¦±¢¶³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶vÀ£«³¢³¤©·ª³¤³£¦±¾®¶£¾µĀ¢¾µ¢³¢¶ÆÂn¾c¾£Â¨nÁ«m¨¶Æ¬²¨n®¶Æ³¤²¾¦¸Æ®¹¤µ
¾¸Æ®¨³¢£²Ā£¸
«Ë³¬¤²¤±¾Å®¸ÆÄ¶Æ«Ë³²è¤µª²Ânµ³¢¾¸Æ®Á¬n¾µ³¤µ²µ³¢³¤Ë³²º¿¦µ³¤¶Æ¶®¶¤±¾Å²þÇ
á 6'Ď1 5 +6%5B&ē 6 )'4C&Ė

 ±¤¤¢³¤¤µª²ÂnË³¬À£³£¶Æ¬n³¢¢µÁ¬n¤¤¢³¤ ºn¤µ¬³¤ ¿¦±²³ÁnÀ®³«³³¤¾|¤¤¢³¤ ºn¤µ¬³¤
¬¤¸®²³®¤µª² ¿«¨¬³¦¤±À£q«¨m À£ÂnË³¬¾|À£³£¿¦±¿¨³µ² Âµ ¨nÁ¤¤£³¤¤¹¤µ®¤µª² 
¤¨¢·¤³£¦±¾®¶£³¤µ³¢º¿¦Á¬n¢¶³¤µ²µ³¢¤¤£³¤¤¹¤µ²¦m³¨
«Ë³¬¤²¤³£³¤¤±¬¨m³²¶Æ®³¾µ·ÇÁ®³²Ç¤¤¢³¤±n®µ²µ³¢¤±¾¶£m³Ä¶ÆÂnË³¬·Ç¿¦±¤¤¢³¤±n®
Â¢m®¹¢²µ¤³£³¤Á Ä ¶Æ¬¤¸®¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£qÁ¦²ª±®¸ÆÁ²¤µª² ¿¦±±n®¾c¾£¤³£³¤
²¦m³¨·Ā¤µª²±n®µ²µÁ¬n¾|Â³¢¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q ¿¦±n®²² ¤±³© Ë³«²Ā ¬¤¸®
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n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£¤¨¢·³¤µ² µ ³¢n®Ë³¬¶¾Æ ¶£Æ ¨²³¤¾c¾£n®¢º¦³¤Ë³¤³£³¤¾¶£Æ ¨À£²
¿¦±³¤Ân¢³¬¤¸®Ë³¬Ą³£Â·Ā ¤²£q«µ ®¤µª² ¬¤¸®¤µª² £m®£¿¦±³¢¢³¤³²è¶¶Æ Ë³¬À£¾¤m¤²®³þÇ ¤µª²
±Â¢mË³¤³£³¤¤±¬¨m³²²¤µª² ¶¾Æ ¶£Æ ¨n®¶ÆÂ¢mÁm³¤Ë³¾µ¹¤µ³¢µ®¤µª² ¿¦±Ë³¬Á¬n¤¤¢³¤¤³£³³¤¢¶«¨m 
Ân¾«¶£®£m³n®£m®³¤µ³¤³¨³¤±³¤¤±¹¢±¤¤¢³¤ ¿¦±²·Â¨nÁ¤³£³³¤¤±¹¢±¤¤¢³¤ À£Á¤þ¶Æ
¤¤¢³¤¤³£²¦m³¨Â¢m«³¢³¤Á¬n¨³¢¾¬ÅÂn®£m³¾|®µ«¤±±®¨³¢¤m¨¢¢¸®³¤¤¢³¤m³²Ç ¾¸®Æ ¾¨n³³¤¢¶«¨m ¤m¨¢
Á³¤¤±¹¢¿¦±®®¾«¶£¾¸Æ®µ³¤³®¹¢²µÁ¨³¤±²Ç
·ĀÁ¤®d¶Æm³¢³¤µª²ÂnË³¾µ³¤¤²¤¹¿ ®¤q¢¤³£³³¤¢¶«m¨Ân¾«¶£¿¦±n®¢º¦¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n«Ë³¬¤²
¤¤¢³¤ ºn¤µ¬³¤ ¿¦±ºn¢¶®Ë³³¨¹¢ ²¤²¤¹Á¬¢m¾¸Æ®¤®¦¹¢¤³£¦±¾®¶£m³ Ä Á¬n¢³·Ç¨m³¾µ¢ ²ÇþÇ¤¤¢³¤
¤µª²¿¦±ºn¤µ¬³¤±n®¤³£³³¤¢¶«m¨Ân¾«¶£®¾®¿¦±¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£nm®¤µª²¾|¤±Ë³¹¤®d
«Ë³¬¤²n®¢º¦¤³£³¤¤±¬¨m³²®¤µª²²¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n¶Æ¾µ·ÇÁ¤®d¶Æm³¢³±¤¤¢³¤¤¨«®
Ân¤³£³¨³¢¾¬Å¶Æ¢¶m®±¤¤¢³¤¤µª²¨m³¤³£³¤¤±¬¨m³²¶Æ¾µ·Ç¾|¤³£³¤¶Æ«¢¾¬¹«¢¦£¹µ¤¤¢¿¦±¾|Â³¢
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¤²¢®¬¢³£³±¤¤¢³¤¤µª²n¨£¨³¢¤®®À¤mÁ«¿¦±¾|¤¤¢¤¨¢²ÇÂn¢¶³¤¤²¤¹¿¨³³¤Ë³¾µ³Á¬n
¤®¦¹¢«®¤²³¢À£³£¿¦±¦£¹qÁ³¤Ë³¾µ¹¤µ®¤µª²¤¨¢²Ç¤±¬²·¤±À£q«º«¹®ºn¸®¬¹n¿¦±ºn¢¶«m¨
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• µ³¤³¿m²Ç ¤¤¢³¤¿¤¤¢³¤¶Æ ¤¨³¤±À£Án®n ¢º¦¾¸®Æ ¤±®³¤µ³¤³²¾¦¸®¹¦¶¢Æ ¶ 
¹ «¢²µ ¤n¨
¿¦±¾¬¢³±«¢³¢¬¢³£n®²²®¤µª² ¤¨¢·¤±¤³²èè²µ ¤µª² ¢¬³Ë³²©¤±³©®±¤¤¢³¤
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E:I .8'5"&Ė1 'æ-5D16 

¢³¤³¤¿¦±²Ç®³¤®¹¢²µ³¤´¤³£³¤¤±¬¨m³²
¤þ¢¶Æ ¤¶ ³£³¤¤±¬¨m³²®¤µª² ¬¤¸®¤µª² £m®£²¹¦¶¢Æ ¶ ¨³¢¾¶£Æ ¨n® ¹¦¶®Æ ³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q ¢¶«¨m Ân
«m¨¾«¶£ ¬¤¸®®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£qÁ®³·Ā¾|n®¦³³¤n³Á¦²ª±¾¶£¨²¶Æ¨µèrº±·¤±Ë³²
ºm«²èè³²Ā¨ÂÁ«³³¤q¾¶£¨²n¨£®Ë³³m®¤®³³¤n³¶Æ¤³©³®µµ¦Á³¤¢¶«³±¾|¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¬¤¸®
¹¦¶Æ¢¶¨³¢¾¶Æ£¨n®¿¦±¢¶¾¸Æ®Â³¤n³µ¬¤¸®¤³³¦³¡³£Án¾¸Æ®Â¶Æ«¢¾¬¹«¢¦«³¢³¤¤¨«®Ân ¿¦±Â¢mm®
Á¬n¾µ³¤m³£¾¦¤±À£q h³£¤µ¬³¤®¤µª²«³¢³¤Ë³¾µ³¤Ân³¢µ¡³£Án¬¦²³¤¶Æ³±¤¤¢³¤¤µª²Ân
µ³¤³®¹¢²µ¿¦±Á¬n²Ë³¤³£³«¤¹¾¸Æ®¤³£³m®±¤¤¢³¤¤¨«®¤³¹Â¤¢³«
«Ë³¬¤²Á¤þ¢¶Æ ¤¶ ³£³¤¤±¬¨m³²¶ÆÂ¢m¾|¤³£³¤³³¤n³µ¤µª² ±²Á¬n¢¶ ¨³¢¾¬ÅÀ£±¤¤¢³¤¤¨«®¾¶£Æ ¨²
¨³¢Ë³¾|¿¦±¨³¢¾¬¢³±«¢®¤³£³¤²Ç  Á¤þ¶Æ ±¤¤¢³¤¤¨«®Â¢m¢¶ ¨³¢Ë³³èÁ³¤µ³¤³¤³£³¤¤±¬¨m³²
¶®Æ ³¾µ·Ç ¤µª² ±µ³¤³Á¬nºn ¤±¾¢µ¤³³®µ«¤±º¾n ¶£Æ ¨³è®µ«¤±¾³±n³¬¤¸®ºn ¤¨«®²è¶¾|ºÁn ¬n¨³¢¾¬Å¾¶£Æ ¨²
¤³£³¤¤±¬¨m³²²¦m³¨m®±¤¤¢³¤¤¨«® ¾¸®Æ Á¬n±¤¤¢³¤¤¨«®ÁnÁ³¤¤±®³¤²«µÁ¿¦±Á¬n¨³¢¾¬Å
m®±¤¤¢³¤¤µª²¬¤¸®ºn¸®¬¹n³¢¿m¤þ ¾¸Æ®®¹¢²µ¤³£³¤²¦m³¨m®³¤¾n³Ë³¤³£³¤²ÇþÇ ¤µª²±¾c¾£¤³£³¤
¤±¬¨m³²Â¨nÁ¬¢³£¾¬¹¤±®³¤¾µ¶ÆÂn¤²³¤¤¨«®³ºn«®²è¶®¤µª² ¿¦±±¾c¾£¤³£³¤¤±¬¨m³²
²¦m³¨Â¨nÁ¿¿«¤³£³¤n®¢º¦¤±Ë³d ¿ 2QH5HSRUW  ³¢¬¦²¾q¿¦±¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±
¦³¬¦²¤²£q ²ÇþÇ ³¤µ³¤³®¹¢²µ³¤Ë³¤³£³¤¤±¬¨m³²²¦m³¨ n®µ²µÁ¬n¾|Â³¢¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q
¿¦±¦³¬¦²¤²£q¿¦±n®²²¤±³©Ë³«²Ā¬¤¸®n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£·Āºn¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n
¬¤¸®¢¶«m¨Ân¾«¶£Á³¤Ë³¤³£³¤¤±¬¨m³²±Â¢m¢¶«µµ®®¾«¶£¦¢µÁ³¤Ë³¤³£³¤¤±¬¨m³²²ÇÄ
À£³£¬¤¸®¿¨Àn¢³¤´¤³£³¤¤±¬¨m³²Á®³
Á®³¬³¤µª² ¢¶¨³¢Ë³¾|n®Ë³¤³£³¤¤±¬¨m³²²¹¦¶®Æ ³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q² ¤µª² ¤µª² ±Ë³¬
¾¸®Æ Âm³ÄÁ¬n¾|Â³¢¦²ª±³¤Ë³¾µ³¤n³µ¿¦±¾|¤³³¦³·Ā «³¢³¤®n³®µ¾¤¶£¾¶£Ân² ¾¸®Æ Â¬¤¸®¤³³
¶¾Æ µ·Ç ²¹¤µ¤±¾¡¾¶£¨²¶Æ ¤µª² ¤±Ë³²¹¦¡³£® ²Ç þÇ ¤µª² ±Á¬n±¤¤¢³¤¤¨«®¾|ºÁn ¬n¨³¢¾¬Å¾¶£Æ ¨²
¤³³®²¤³m³®¿¤¨¢²Ç¨³¢Ë³¾|¿¦±¨³¢¾¬¢³±«¢®¤³£³¤¤±¬¨m³²²¦m³¨Á¤þ¶Æ±¤¤¢³¤¤¨«®
Â¢m¢¶¨³¢Ë³³èÁ³¤µ³¤³¤³£³¤¤±¬¨m³²¶Æ®³¾µ·Ç¤µª²±µ³¤³Á¬nºn¤±¾¢µ¤³³®µ«¤±ºn¾¶Æ£¨³è®µ«¤±¾³±
n³¬¤¸®ºn«®²è¶®¤µª² ¾|ºnÁ¬n¨³¢¾¬Å¾¶Æ£¨²³¤Ë³¤³£³¤¤±¬¨m³²²¦m³¨ ¾¸Æ®Á¬n±¤¤¢³¤¤¨«®ÁnÁ
³¤¤±®³¤²«µÁ¿¦±Á¬n¨³¢¾¬Åm®±¤¤¢³¤¤µª² ¬¤¸®ºn ®¸ ¬¹n ³¢¿m¤þ ²Ç þÇ ¤µª² ±¾c¾£¤³£³¤¤±¬¨m³²
Â¨nÁ¬¢³£¾¬¹¤±®³¤¾µ¶ÆÂn¤²³¤¤¨«®³ºn«®²è¶®¤µª² ¿¦±±¾c¾£¤³£³¤¤±¬¨m³²²¦m³¨Â¨nÁ
¿¿«¤³£³¤n®¢º¦¤±Ë³d ¿2QH5HSRUW ³¢¬¦²¾q¿¦±¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q¿¦±
n®²²¤±³©Ë³«²Ā¬¤¸®n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£
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¤³£³¤¤±¬¨m³²¶®Æ ³¾µ·Ç Á®³²Ç ¤¤¢³¤±n®µ² µ ³¢¤±¾¶£m³Ä¶ÆÂnË³¬·Ç ¿¦±¤¤¢³¤±n®Â¢m®¹¢² µ
¤³£³¤Á Ä ¶Æ¬¤¸®¹¦¶Æ®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£qÁ¦²ª±®¸ÆÁ²¤µª² ¿¦±±n®¾c¾£¤³£³¤²¦m³¨
·Ā¤µª²±n®µ²µÁ¬n¾|Â³¢¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q ¿¦±n®²²¤±³©Ë³«²Ā¬¤¸®n®Ë³¬
®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£¤¨¢¦®·³¤µ² µ ³¢n®Ë³¬¶¾Æ ¶£Æ ¨²³¤¾c¾£n®¢º¦³¤Ë³¤³£³¤¾¶£Æ ¨À£²
¿¦±³¤Ân¢³¬¤¸®Ë³¬Ą³£Â·Ā¤²£q«µ®¤µª²¬¤¸®¤µª²£m®£ ¿¦±³¢¢³¤³²è¶¶ÆË³¬À£À£¾¤m¤² ®³þÇ
¤µª²±Â¢mË³¤³£³¤¤±¬¨m³²²¤µª²¶Æ¾¶Æ£¨n®¶ÆÂ¢mÁm³¤Ë³¾µ¹¤µ³¢µ®¤µª²
â 6'1<%58 D/)56'A9I&+5ē1) 6 6' ē69I%9A éI1E6' ē6C&5I+ED6'N6<'''%'4/+Ē6 'æ-5B)4'æ-5
&Ē1&5''%6' =ē'æ/6'/'é1< )9I%9 +6%A9I&+ē1

 z¹² ¤µª² ¿¦±¤µª² £m®£¢¶¤³£³¤¤±¬¨m³²²¹¦¶¾Æ ¶£Æ ¨n®·Ā Á®³¤µª² ¿¦±¤µª² £m®£®³¢¶¤³£³¤¤±¬¨m³
²²¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¬¤¸®¹¦¶Æ¢¶¨³¢¾¶Æ£¨n®¾µĀ¢¾µ¢·Ā¤µª²«³¢³¤Ë³¹¤¤¤¢²¦m³¨Ân¬³¹¤¤¤¢²Ç¢¶n®¦
³³¤n³Á¦²ª±¾¶£¨²¶¨Æ èµ rº±·¤±Ë³²º«m è² è³²¨Ā ÂÁ«³³¤q¾¶£¨²n¨£®Ë³³m®¤®³³¤n³¶Æ ¤³©³
®µµ¦Á³¤¶Æ¢¶«³±¾|¤¤¢³¤ºn¤µ¬³¤¬¤¸®¹¦¶Æ¢¶¨³¢¾¶Æ£¨n®²ÇþÇ¶Æ¤±¹¢±¤¤¢³¤¤µª²¤²Ç¶Æ
¬¦²¿¤«¡³ ¾¢¸Æ®¨²¶Æ¹¦³¢¢¶¢µ®¹¢²µÁ¬¦²³¤¾¶Æ£¨²n®¦³³¤n³¶Æ¢¶¾¸Æ®Â³¤n³À£²Ā¨ÂÁ³¤
Ë³¹¤¤¤¢¤±¬¨m³¤µª²²¹¦¾¶Æ£¨À£¾¸Æ®Án¾|¿¨³Á³¤Ë³¾µ³¤Á®³
ã %6'6' <ē% '1 =ē) <

 ¾¸®Æ ¾|³¤¹¢n ¤®º¦n ¹Á®³n³¢¶¤³£³¤¤±¬¨m³²®¤µª² ¾µ·Ç ²¹¦¶®Æ ³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q
¢¶«m¨Ân«m¨¾«¶£ ¬¤¸®®³¢¶¨³¢²¿£n³¦¤±À£q Á®³ ¤µª²±²Á¬n¢¶³¤Ë³¾«®¤³£³¤²¦m³¨m³¶Æ¤±¹¢
±¤¤¢³¤¶¢Æ ¶ ¤¤¢³¤¤¨«®¾n³¤m¨¢¤±¹¢ ²Ç þÇ ¾¸®Æ º¿¦Á¬n¤³£³¤¤±¬¨m³²¾|Â®£m³£¹µ ¤¤¢¿¦±¢¶À£³£³¤Ë³¬
¤³³¶Æ¾¬¢³±«¢ À£±¤¤¢³¤¤µª²±n®µ²µ¬n³¶ÆÁ¬n¾|Â³¢¬¢³£¨m³n¨£¬¦²¤²£q¿¦±¦³¬¦²¤²£q ¿¦±
n®²²¤±³©n®Ë³¬®¦³¬¦²¤²£q¿¬m¤±¾©Â£¤¨¢·³¤µ²µ³¢n®Ë³¬¾¶Æ£¨²³¤¾c¾£n®¢º¦³¤
Ë³¤³£³¤¶Æ¾¶Æ£¨À£²¿¦±³¤Ân¢³¬¤¸®Ë³¬Ą³£Â·Ā¤²£q«µ®¤µª²¬¤¸®¤µª²£m®£m®Â
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 '6& 61 =ē.15e9'51<e6

Á° ¼o º°®»o Â¨³³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r·Á Îµ´ (¤®µ)

ªµ¤Á®È

µo ¡ÁoµÅo¦ª°µ¦Á·¦ª¤ °¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r ·Á Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ (v¨»n¤¦· ¬´ w) ¹É 
¦³°oª¥Âµ³µ¦Á·¦ª¤ª´¸É´ªµ¤ŚŝŞŜÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Âµ¦Á¨¸É¥Â¨
n ª °¼o º °®» o¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ· ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´Á¸ ¥ª´Â¨³®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤¹É 
¦ª¤¹®¤µ¥Á®»¦» Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´°µ¸Ê µo ¡Áoµ¥´Åo¦ª°µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ °¦· ¬´ °¸r
ÃrÁ¢°¦r·Á Îµ´ (¤®µ)¹É ¦³°oª¥Âµ³µ¦Á· Á¡µ³·µ¦ª´¸É´ªµ¤ŚŝŞŜÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È Á¡µ³·µ¦Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °¼o º°®» o Á¡µ³·µ¦ Â¨³¦³ÂÁ·Á¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´Â¨³®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¹É ¦ª¤¹®¤µ¥Á®»¦» Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´

µo ¡ÁoµÁ®Èªnµµ¦Á·¦ª¤ µo o¸ÊÂµ³µ¦Á·¦ª¤ °¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r·Á Îµ´ (¤®µ)Â¨³¦· ¬´
¥n°¥  ª´¸É   ´ªµ¤ ŚŝŞŜ Â¨³¨µ¦ÎµÁ· µ¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ·¦ª¤Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´ Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ µo o¸Ê Âµ³µ¦Á· °¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r ·Á Îµ´ (¤®µ)  ª´¸É  ´ªµ¤
ŚŝŞŜ Â¨³¨µ¦ÎµÁ· µÂ¨³¦³ÂÁ· Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´Á¸ ¥ª´Ã¥¼o°µ¤¸É ª¦Äµ¦³Îµ´µ¤
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·

Ár Äµ¦Âªµ¤Á®È

µo ¡ÁoµÅo· ´ · µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸  ªµ¤¦´ ·° ° µo ¡ÁoµÅo¨nµªÅªoÄª¦¦ vªµ¤
¦´·° °¼o °´¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦wÄ¦µ¥µ ° µo ¡Áoµ µo ¡Áoµ¤¸
ªµ¤ÁÈ °·¦³µ¨»n¤¦· ¬´ µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦ °¼o ¦³°ª·µ¸ ¡´¸ ¸ÉµÎ ®Ã¥£µª·µ¸ ¡´¸ Ä
n ª¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´µ¦¦ª°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦ Â¨³ µo ¡ÁoµÅo·´ · µ¤ªµ¤¦´·°
oµ¦¦¥µ¦¦°ºÉÇ¹É ÁÈ Åµ¤ °o Îµ®Á®¨nµ¸Ê  µo ¡ÁoµÁºÉ °ªnµ®¨´µµ¦°´¸ ¸É µo ¡ÁoµÅo¦´Á¡¸¥¡°Â¨³
Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÄoÁÈ ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ
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Á¦ºÉ °Î µ´Äµ¦¦ª°

Á¦ºÉ °Îµ´Äµ¦¦ª°º ° Á¦ºÉ °n µÇ ¸É ¤¸´¥Îµ´¸É »µ¤» ¨¥¡··Á¥¸É¥¼o ¦³°ª·µ¸ ¡ ° µo ¡ÁoµÄµ¦
¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´ª´ »´  µo ¡ÁoµÅoµÎ Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê ¤µ¡·µ¦µÄ¦· 
°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ã¥¦ª¤Â¨³Äµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ´Ê¸Ê  µo ¡Áoµ
Å¤nÅoÂªµ¤Á®ÈÂ¥nµ®µÎµ®¦´Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê

ªµ¤¼o °¦o ªÂ¨³¦ª´¸ °¦µ¥Åo µµ¦ µ¥· o µ °¦· ¬´

Îµ°· µ¥Á¸É¥ª´ªµ¤Á¸É ¥

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµÁÈ µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬·Ä¦¼  °¦³Â¦´Á µo °· ¦´¡¥r¸ÉÁ·µ£µ¦³¸É
o°·´ · °¦· ¬´ Ã¥µ¦Ã°· oµÄ®oÂn¨¼oµ¹É Á¸É¥ª °o ´·¦¦¤®¨´µ» ¦· °¦· ¬´ ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥¤¸
´¥Îµ´Ã¥¦n°¨µ¦ÎµÁ·µ °¦· ¬´ Â¨³¤¸µÎ ªÁ·¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´n°µ¦Á· °µ¸Ê µ¦ µ¥· oµ
°¦· ¬´ ÄÂn¨³¸ ¤¸¦· ¤µ¦µ¥µ¦ÁÈ Îµª¤µÃ¥nµn°µµ¦ µ¥¸É®¨µ®¨µ¥Â¨³¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ
Ä¸ ŚŝŞŜ ´ÊÁ¡·É¤ Ê ¹µ¸ ŚŝŞś °¸oª¥ ¹o°¤¸ªµ¤ÁºÉ°¤´É Åoªµn ¦µ¥µ¦ µ¥· oµ °¦· ¬´ ´Ê¼´¹´¸ Åªo°¥nµ
¼o°¦oªÂ¨³¦ª´¸

´Ê¸Ê Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´Â¨³ °o ¤¼¨°ºÉÁ¸É¥ª´¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµÁ· Á¥ÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o
śÂ¨³ °o Š

µ¦°°n °ªµ¤Á¸É ¥

µo ¡ÁoµÅoÄoª·¸µ¦¦ª°´¸¸ÉµÎ ´´n°Å¸ÊÄµ¦°°n°ªµ¤Á¸É ¥¸É¤¸¥´ Îµ´¸ÉÅo¦³»Â¨³¦³Á¤·Åªo
Á¡ºÉ°¦· ®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥´¨nµªÄ®o°¥¼nÄ¦³´¸É Á®¤µ³¤Â¨³¥°¤¦´Åo Â¨³Å¤nn°Ä®oÁ· µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n°
°o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´Äµ¦Á·

¾
µ¦°nµ °µ¤Â¨³Îµªµ¤Á µo ÄÁ¸É¥ª´ª¦¦µ¥ÅoÂ¨³Ã¥µ¥µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ °¦· ¬´ 
¾
µ¦°Â¨³¦³Á¤· ¨ªµ¤¤¸ ¦³· · £ µ¡¦³· ·  ¨Â¨³µ¦ÁºÉ °º °Åo °µ¦°°ÂÂ¨³µ¦
·´ ·µ¦ °¦³ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ª¦¦µ¥Åo
¾
µ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦¸ ¥Á¸¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ
¾
µ¦°ÄÁºÊ °®µµ¦³ °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ Án µ¦¦ª°Á°µ¦¦³°¦µ¥µ¦ µ¥· oµ
Â¨³µ¦¦ª´¥° µ¥´Ên°Â¨³®¨´ª´·Ê ¸ ªnµ´¹Åªo¼o°¦ª´¸®¦º °Å¤n
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o °¤¼¨°ºÉ


¼o ¦· ®µ¦ÁÈ ¼¦o ´·°n° °o ¤¼¨°ºÉ °o ¤¼¨°ºÉ¦³°oª¥ °o ¤¼¨¹É ¦ª¤°¥¼nÄÂÂ¦µ¥µ¦ °o ¤¼¨¦³Îµ¸ Â¨³
¦µ¥µ¦³Îµ¸ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Â¨³¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áoµ¸É¦ª¤°¥¼n
ÄÁ°µ¦®¦º °¦µ¥µÁ®¨nµ´Ê µo ¡Áoµµªnµ °o ¤¼¨°ºÉ´¨nµª µo o³¼´Á¦¸ ¥¤Ä®o µo ¡Áoµ£µ¥®¨´ª´¸ÉÄ¦µ¥µ
°¼o °´¸Ê ¸

ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµn°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·µ¦Å¤n¦°¨»¤¹ °o ¤¼¨°ºÉÂ¨³ µo ¡ÁoµÅ¤nÅoÄ®oªµ¤
ÁºÉ°¤´É n° °o ¤¼¨°ºÉ

ªµ¤¦´·° ° µo ¡Áoµ¸É Á¸É ¥ªÁºÉ °´µ¦¦ª°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦º ° µ¦°nµÂ¨³
¡·µ¦µªnµ °o ¤¼¨°ºÉ¤¸ªµ¤ ´ Â¥o¸É ¤¸µ¦³Îµ´´µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦ ®¦º °´ªµ¤¦¼ o¸ÉÅo¦´
µµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ®¦º °¦µªnµ °o ¤¼¨°ºÉ¤¸µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤n

Á¤ºÉ° µo ¡ÁoµÅo°nµ °o ¤¼¨°ºÉ´¨nµª µo o®µ µo ¡Áoµ¦» Åoªnµ¤¸µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´
µo ¡Áoµo°ºÉ °µ¦Á¦ºÉ °´¨nµª´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨Á¡ºÉ°Ä®o¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨¦´¦µÂ¨³´Ä®o¤¸µ¦
ÂoÅ °o ¤¼¨¸ÉÂ ´ n° °o ÁÈ¦· µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤

ªµ¤¦´·° °¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤®¸ o µ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨n °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¼o ¦· ®µ¦¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦´ÎµÂ¨³ÎµÁ°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·µ¦Á®¨nµ¸Ê Ã¥¼o°µ¤¸É
ª¦µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·   Â¨³¦´·°Á¸É¥ª´µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É¼ o ¦· ®µ¦¡·µ¦µªnµÎµÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o
µ¤µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸É¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´
Å¤nªµn ³Á·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ

Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¼o ¦· ®µ¦¦´·°Äµ¦¦³Á¤·ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤¦· ¬´
Äµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°µ¦Á· Á¥Á¦ºÉ °¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ °µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³µ¦ÄoÁrµ¦´¸
Îµ ®¦´ µ¦Îµ Á· µn ° ÁºÉ ° ÁªoÂn ¼o ¦· ®µ¦¤¸  ªµ¤´ÊÄ¸É ³Á¨·  ¨»n ¤¦· ¬ ´ ®¦º ° ®¥» Îµ Á· µ®¦º ° Å¤n  µ¤µ¦
ÎµÁ·µn°ÁºÉ°n°ÅÅo

¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨¤¸®oµ¸ÉÄµ¦°n °¼Â¨¦³ªµ¦Äµ¦´Îµ¦µ¥µµµ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´ 
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ªµ¤¦´·° °¼o°´¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦


µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°Ä®oÅoªµ¤ÁºÉ °¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨ªnµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³
·µ¦Ã¥¦ª¤¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤n Å¤nªnµ³Á· µµ¦»¦· ®¦º °
°o ·¡¨µ Â¨³Á°¦µ¥µ °¼o °´¸ É ¹ ¦ª¤ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ°¥¼nªo ¥ ªµ¤ÁºÉ °¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨º °
ªµ¤ÁºÉ °¤´É Ä¦³´¼ ÂnÅ¤nÅoÁÈ µ¦¦´¦³´ªnµµ¦·´ · µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸ ³µ¤µ¦
¦ª¡ °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´¸É¤¸°¥¼nÅoÁ¤°Å °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °µÁ·µµ¦»¦· ®¦º °
°o ·¡¨µÂ¨³º°ªnµ¤¸µ¦³Îµ´Á¤ºÉ°µµ¦rÅo°¥nµ¤Á®»¤¨ªnµ¦µ¥µ¦¸É ´ n° °o ÁÈ¦· Ân¨³¦µ¥µ¦®¦º °»
¦µ¥µ¦¦ª¤´³¤¸¨n°µ¦´· ÄµÁ«¦¬·  °¼Äo oµ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦µµ¦Äo
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á®¨nµ¸Ê


Äµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµµ¤¤µ¦µµ¦°´¸  µo ¡ÁoµÅoÄo»¨¥¡··Â¨³µ¦´ÁÂ¨³´¥Á¥¸É¥¼o ¦³°
ª·µ¸¡¨°µ¦¦ª°µ¦·´ ·µ ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹


µ¦¦³»Â¨³¦³Á¤·ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´Äµ¦Á· ¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ °°ÂÂ¨³· ´ · µµ¤ª·¸µ¦¦ª°Á¡ºÉ°
°°n°ªµ¤Á¸É ¥Á®¨nµ´Ê Â¨³Åo®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÁ¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÁÈ ÁrÄµ¦Â
ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµªµ¤Á¸É ¥¸ÉÅ¤n¡ °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´¹É ÁÈ ¨¤µµµ¦»¦· ³¼ 
ªnµªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ·µ °o ·¡¨µÁºÉ °µµ¦»¦· °µÁ¸É¥ª´µ¦¤¦¼ o¦nª¤·µ¦¨°¤Â¨Á°µ¦®¨´µ
µ¦´ÊÄ¨³Áªoµ¦Â °o ¤¼¨µ¦Â °o ¤¼¨¸ÉÅ¤n¦µ¤ °o ÁÈ¦· ®¦º °µ¦Â¦Âµ¦ª»¤£µ¥Ä

¾



µ¦Îµªµ¤Á oµÄÄ¦³µ¦ª» ¤£µ¥Ä¸É Á¸É ¥ª °o ´ µ¦¦ª° Á¡ºÉ °°°Âª·¸µ¦¦ª°¸É
Á®¤µ³¤´µµ¦r ÂnÅ¤nÄnÁ¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn°ªµ¤¤¸¦³· · ¨ °µ¦ª»¤
£µ¥Ä °¨»n¤¦· ¬´ 

¾



µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸ ¸É¼ o ¦· ®µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤¤Á®»¤¨ °¦³¤µµ¦µ´¸
Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É ´Îµ Ê ¹Ã¥¼o ¦· ®µ¦

¾



µ¦¦» Á¸É ¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦ÄoÁrµ¦´¸ Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· µn °ÁºÉ ° °¼o ¦· ®µ¦Â¨³µ
®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÅo¦´ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸É¤¸µ¦³Îµ´¸ÉÁ¸É¥ª´Á®»µ¦r®¦º °µµ¦r¸É°µÁÈ 
Á®»Ä®oÁ· °o ´¥°¥nµ¤¸¥´ Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ Äµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °®¦º °Å¤noµ µo ¡ÁoµÅo
°o ¦» ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn °¸É ¤¸µ¦³Îµ´ µo ¡Áoµo°¨nµªÅªoÄ¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡ÁoµÃ¥Ä®o
°o ´Á¹µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o  ®¦º °oµµ¦Á· Á¥´¨nµª
Å¤nÁ¡¸¥¡° ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ³Á¨¸É¥Â¨Å °o ¦»  ° µo ¡Áoµ Ê ¹°¥¼n´ ®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÅo¦´
¹ª´¸ÉÄ¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áoµ°¥nµÅ¦Èµ¤Á®»µ¦r®¦º °µµ¦rÄ°µ°µÁÈ Á®»Ä®o
¨»n¤¦· ¬´ o°®¥»µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°

¾
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µ¦¦³Á¤·µ¦ÎµÁ°Ã¦¦oµÂ¨³ÁºÊ °®µ °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ã¥¦ª¤¦ª¤¹µ¦
Á· Á¥ °o ¤¼¨ªnµµ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦Â¦µ¥µ¦Â¨³Á®»µ¦rÄ¦¼ Â¸É µÎ Ä®o¤¸µ¦
ÎµÁ° °o ¤¼¨Ã¥¼o°µ¤¸Éª¦®¦º °Å¤n


¾

µ¦Åo¦´®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¸É ¥ª´ °o ¤¼¨µµ¦Á·  °· µ¦£µ¥Ä¨»n¤®¦º °
·¦¦¤µ»¦·£µ¥Ä¨»n¤¦· ¬´ Á¡ºÉ°Âªµ¤Á®Èn°µ¦Á·¦ª¤ µo ¡Áoµ¦´·°n°µ¦Îµ®Âªµ
µ¦ª»¤¼Â¨Â¨³µ¦·´ ·µ¦ª°¨»n¤¦· ¬´  µo ¡ÁoµÁÈ ¼¦o ´·°ÂnÁ¡¸¥¼Áo ¸¥ªn°ªµ¤Á®È °
µo ¡Áoµ


µo ¡ÁoµÅoºÉ°µ¦´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ÄÁ¦ºÉ °nµÇ ¸É µÎ ´¹É ¦ª¤¹ °Á Â¨³nªÁª¨µ °µ¦¦ª°
µ¤¸É ÅoªµÂÅªo ¦³ÁÈ¸É ¤¸¥´ Îµ´¸É ¡µµ¦¦ª°¦ª¤¹ °o ¡¦n °¸É ¤¸¥´ Îµ´Ä¦³µ¦ª»¤
£µ¥Ä®µ µo ¡ÁoµÅo¡Ä¦³®ªnµµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ
µo ¡ÁoµÅoÄ®oµÎ ¦´¦°Ân¤¼ o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ªnµ µo ¡ÁoµÅo·´ ·µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ªµ¤
ÁÈ °·¦³Â¨³ÅoºÉ°µ¦´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨Á¸É ¥ª´ªµ¤´¤¡´rÊ ´ ®¤¨°Á¦ºÉ °°ºÉ¹É  µo ¡ÁoµÁºÉ °ªnµ¤¸
Á®»¨¸É»¨£µ¥°°µ¡·µ¦µªnµ¦³n°ªµ¤ÁÈ °·¦³ ° µo ¡ÁoµÂ¨³¤µ¦µ¦¸É µo ¡ÁoµÄoÁ¡ºÉ°o °´Å¤nÄ®o
µo ¡Áoµ µªµ¤ÁÈ °·¦³


µÁ¦ºÉ °¸É ÅoºÉ°µ¦´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ µo ¡ÁoµÅo¡·µ¦µÁ¦ºÉ °nµÇ ¸É ¤¸¥´ Îµ´¸É »Äµ¦¦ª°
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Äª´»´ Â¨³Îµ®ÁÈ Á¦ºÉ °Îµ´Äµ¦¦ª° µo ¡ÁoµÅo°· µ¥Á¦ºÉ °
Á®¨nµ¸Ê Ä¦µ¥µ °¼o °´¸ ÁªoÂn®¤µ¥®¦º ° °o ´´Å¤nÄ®oÁ· Á¥n°µµ¦³Á¸É ¥ª´Á¦ºÉ °´¨nµª®¦º °Ä
µµ¦r¸É¥µ¸É ³Á·  Ê ¹ ¹É  µo ¡Áoµ¡·µ¦µªnµÅ¤nª¦ºÉ °µ¦Á¦ºÉ °´¨nµªÄ¦µ¥µ ° µo ¡ÁoµÁ¡¦µ³µ¦¦³Îµ
´¨n µªµ¤µ¦µµ¦r Åo°¥nµ¤Á®»  ¨ªnµ ³¤¸  ¨¦³Äµ¨¤µªnµ ¨¦³Ã¥r¸É³¤¸ n° n ª ÅoÁ ¸ ¥
µµ¦³µµ¦ºÉ °µ¦´¨nµª




(µ¥°´¦ÁÁ¨¸É¥»¨)
¼o °´¸¦´°»µ
Á¨ ³Á¸¥
¦· ¬´ Á°È¤°µ¦rÂ°rÂ°Ã· Á° Îµ´
¦» Á¡¤®µ¦
ŚŜ »¤£µ¡´r
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· ¦´¡¥r

·¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¨¼®¸Ê µ¦oµ
- ¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
- ¦· ¬´ °ºÉ - » ·
¨¼®¸Ê µµ¦ µ¥· · nª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
¨¼®¸Ê °ºÉn°Îµ¦³n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
- »¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
- »¨°ºÉ
· oµÁ®¨º° - » ·
Á·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÂnÂ¨³°Á¸Ê¥oµ¦´µ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÂn» ¨°ºÉ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
- °Á¸Ê¥oµ¦´
- Á·¤´ÎµºÊ°ª´»·Â¨³· oµ
- nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµ
- ¨¼®¸Ê £µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤
- °ºÉÇ (» ·µnµÁº°É ¨ µ»oµÁ¦·Îµª 3,997,141 µ
Ä¸ 2564 Â¨³ 2563)
¦ª¤· ¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
¨¼®¸Ê µµ¦ µ¥· · - »·
¨¼®¸Ê °ºÉn°Îµ¦³ - »·
- »¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
- »¨°ºÉ
Á· µµµ¦¸É¤¸ °o Îµ´Äµ¦Äo
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥¹É´¹Ã¥ª·¸¦µµ»
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤¹É ´¹Ã¥ª·¸nªÅoÁ¸ ¥
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - »·
· ¦´¡¥r·· µ¦Äo - »·
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´  - » ·
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
- Á·¤´Îµµ¦Á µo «¹¬µÃ¦µ¦¨»
- Á·nµ¥¨nª®oµnµºÊ°Á·¨»
- Á·¤´ÎµÂ¨³Á·¦³´
- °ºÉÇ - »·
¦ª¤· ¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
¦ª¤· ¦´¡¥r
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê
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®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤ 2564 31 ´ªµ¤ 2563

µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤ 2564 31 ´ªµ¤ 2563

22,409,668

187,143,750

11,930,436

12,763,230

4, 5
5
5

8,441,010
445,983,778
37,000,000

7,554,917
323,753,862
36,000,000

52,354,704
430,131,702
37,000,000

38,609,356
310,157,778
36,000,000

4, 7
7
6
4
32

5,954,749
11,909,479
1,314,471,404
30,000,000
99,000,000

5,550,000
11,100,000
1,370,207,622
39,000,000

5,954,749
11,909,479
1,312,877,570
13,715,364
35,000,000

5,550,000
11,100,000
1,369,772,706
189,707,397
35,000,000

11,046,814
9,988,294
9,265,932
7,924,717

5,556,793
25,611,809
8,526,146
11,076,370

8,399,910
9,988,294
9,130,438
5,578,672

5,277,560
25,611,809
8,523,864
9,556,825

7,238,465
2,020,634,310

4,687,759
2,035,769,028

7,139,390
1,951,110,708

4,597,132
2,062,227,657

4

5

-

12,000,000

-

12,000,000

4, 7
7
8
9
4, 10
4, 11, 14, 19
12
13
24

51,950,061
823,866,135
613,960,316
12,158,600
1,349,779
8,694,960

5,559,749
11,119,479
51,822,579
672,120,881
521,509,501
5,334,216
1,250,680
5,834,932

51,950,061
961,406,930
591,739,278
12,158,600
1,286,275
8,694,960

5,559,749
11,119,479
51,822,579
703,276,950
517,586,851
5,334,216
1,185,347
5,834,932

34
34
4, 10, 19

100,000,000
58,000,000
65,588,845
1,735,568,696

100,000,000
70,000,000
52,344,904
58,374
1,508,955,295

100,000,000
58,000,000
36,126,645
1,821,362,749

100,000,000
70,000,000
29,282,595
774
1,513,003,472

3,756,203,006

3,544,724,323

3,772,473,457

3,575,231,129
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®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o 

®¸Ê · ®¤»Áª¸¥
Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµµ¦ µ¥· · Á¦¸ ¥¦o°Ä¨¼®¸Ê µ¦oµ
Áoµ®¸Êµ¦oµ
Áoµ®¸Ê°ºÉ - ¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¼¥o º¤¦³¥³´ÊµÂ¨³°Á¸Ê¥oµnµ¥Ân» ¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦°ºÉ
Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µªn ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
®»o¼o n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
®¸Ê ·µ¤´µÁnµn ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
£µ¬¸Á·Åoµo nµ¥
nµÄonµ¥oµnµ¥Â¨³®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤®¸Ê · ®¤»Áª¸¥
®¸Ê ·Å¤n®¤»Áª¸¥
Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µª - » ·
®»o¼o - » ·
®¸Ê ·µ¤´µÁnµ - » ·
®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
®¸Ê ·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ
¦ª¤®¸Ê · Å¤n ®¤»Áª¸¥

®¤µ¥Á®»
8, 11, 14
5

¦ª¤®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o 

µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤ 2564 31 ´ªµ¤ 2563

704,970,398
77,620,305
216,717,930
257,814,881
77,009,939
287,424,847
2,844,728
2,323,644
66,926,620
1,693,653,292

601,834,706
87,460,976
215,152,727
54,178,113
210,078,200
40,372,434
379,024,689
2,318,268
8,032,020
74,601,537
1,673,053,670

704,970,398
77,620,305
216,457,373
130,332,392
227,814,881
77,009,939
287,424,847
2,844,728
852,117
62,854,265
1,788,181,245

601,834,706
87,460,976
212,063,029
6,726,142
82,746,223
210,078,200
40,372,434
379,024,689
2,318,268
1,117,341
70,283,034
1,694,025,042

158,501,453
555,272,694
5,273,071
2,570,492
14,320,659
735,938,369

45,599,452
571,163,847
1,289,092
2,222,293
11,614,301
631,888,985

158,501,453
555,272,694
5,273,071
2,570,492
14,320,659
735,938,369

45,599,452
571,163,847
1,289,092
2,222,293
11,614,301
631,888,985

2,429,591,661

2,304,942,655

2,524,119,614

2,325,914,027

21

287,846,277

299,161,547

287,846,277

299,161,547

21
21

239,871,897
768,342,356

239,871,889
768,342,199

239,871,897
768,342,356

239,871,889
768,342,199

22

28,950,000
468,332,252
1,505,496,505
(202,268,218)
1,303,228,287
23,383,058
1,326,611,345

28,950,000
430,840,442
1,468,004,530
(235,503,587)
1,232,500,943
7,280,725
1,239,781,668

28,950,000
428,581,386
1,465,745,639
(217,391,796)
1,248,353,843
1,248,353,843

28,950,000
429,544,810
1,466,708,898
(217,391,796)
1,249,317,102
1,249,317,102

3,756,203,006

3,544,724,323

3,772,473,457

3,575,231,129

4
4
15
11, 19
17
20
4, 16

11, 19
17
20
24
18

¦ª¤®¸Ê · 
n ª °¼oº°®»o
»³Á¸¥ - ®» oµ¤´ 1,151,385,108 ®» oÄ¸ 2564 Â¨³
1,196,646,188 ®» oÄ¸ 2563 ¤¼¨nµ®» o¨³ 0.25 µ
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª - ®» oµ¤´ 959,487,590 ®»oÄ¸ 2564 Â¨³
959,487,557 ®» oÄ¸ 2563
n ªÁ·¤¼¨nµ®» o
ÎµÅ¦³¤
- ´¦¦ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥
- ¥´Å¤nÅo´ ¦¦
¦ª¤
°r¦³°°ºÉ °nª¼o º°®» o
¦ª¤n ª °¼oº°®»o ¦·¬´ Ä®n
n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
¦ª¤n ª °¼oº°®»o 

µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤ 2564 31 ´ªµ¤ 2563

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê
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«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±

µ
µ¦Á·¦ª¤
¦µ¥Åo
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ - »·
¦µ¥Åo°ºÉ
- µ¥ª´»Â¨³Á«¬µµµ¦¨·
- °Á¸Ê¥¦´
- ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
- °ºÉ Ç
ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É ¥
¦ª¤¦µ¥Åo
n µÄo nµ¥
o» µ¥
o»Äµ¦´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
nµÄonµ¥°ºÉ
¦ª¤n µÄo nµ¥

®¤µ¥Á®»

2564

2563

2564

2563

4, 28

1,549,405,798

1,384,485,110

1,522,979,354

1,363,675,799

28,639,830
7,564,182
6,578,318
8,615,112
1,600,803,240

11,994,600
7,656,367
6,171,006
4,759,768
560,772
1,415,627,623

28,639,830
6,742,569
5,274,546
8,618,560
1,572,254,859

11,994,600
12,460,338
4,724,423
571,460
1,393,426,620

1,237,048,762
62,208,460
133,967,511
1,433,224,733

1,077,228,060
61,608,355
136,642,753
18,128,063
1,293,607,231

1,226,971,078
53,820,113
122,853,320
1,403,644,511

1,069,056,386
48,549,136
127,297,890
1,244,903,412

167,578,507

122,020,392

168,610,348

148,523,208

4
10
4

4, 6, 18
4, 11, 13, 18, 23, 35
9

ÎµÅ¦µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· ·Á¦¸¥¦o °Ä¨¼®¸Ê µ¦o µÂ¨³· ·Ä¦µ·o µ
o »µµ¦Á·
¨´¦µ¥µ¦ µ» ( µ») µµ¦o °¥n µ °¨¼®¸Ê µ¦o µ
n ªÂn ÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤

5

ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê
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-

18,796,156

-

18,796,156

4, 20

(134,924,899)

(132,918,147)

(144,518,477)

(134,307,064)

3, 5, 35

(12,483,100)

2,407,766

(11,431,649)

3,052,181

10

32,416,552

35,141,738

52,587,060

45,447,905

12,660,222

36,064,481

(1,668,637)

(13,795,295)

(265,120)

(5,609,640)

50,918,423

31,652,610

12,395,102

30,454,841

ÎµÅ¦n °n µÄo nµ¥£µ¬¸Á·Åo
n µÄo nµ¥£µ¬¸Á·Åo

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

24, 27

-

-
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«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±

µ
µ¦Á·¦ª¤
ÎµÅ¦ ( µ») ÁÈÁ¦È °ºÉ Îµ®¦´ ¸
¦µ¥µ¦¸É³Å¤n ¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n Åªo ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Ä£µ¥®¨´
- µ»µµ¦ª´¤¼¨nµ¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r
¦³´£´¥ °®¸Ê ·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ
(» ·µ¨¦³£µ¬¸Á·ÅoµÎ ª 341,271 µÄ¸ 2564)
¦µ¥µ¦¸É³¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n Åªo ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Ä£µ¥®¨´
- n ªÂnÎµÅ¦ ( µ») ÁÈÁ¦È °ºÉµ¦· ¬´ ¦n ª¤
ÎµÅ¦ ( µ») ÁÈÁ¦È °ºÉ Î µ®¦´ ¸

®¤µ¥Á®»

2564

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

2563

18, 24

(1,365,085)

10

44,328,702
42,963,617

ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Î µ®¦´ ¸

2564

-

2563

(1,365,085)

-

(13,954,078)
(13,954,078)

(1,365,085)

-

93,882,040

17,698,532

11,030,017

30,454,841

µ¦Ân ´ ÎµÅ¦ ( µ»)
n ª¸ÉÁÈ  °¦· ¬´ Ä®n
n ª¸ÉÁÈ  °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
ÎµÅ¦Î µ®¦´ ¸

50,850,336
68,087
50,918,423

41,160,421
(9,507,811)
31,652,610

12,395,102
12,395,102

30,454,841
30,454,841

µ¦Ân ´ ÎµÅ¦ ( µ») ÁÈÁ¦È ¦ª¤
n ª¸ÉÁÈ  °¦· ¬´ Ä®n
n ª¸ÉÁÈ  °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Î µ®¦´ ¸

93,813,953
68,087
93,882,040

27,206,343
(9,507,811)
17,698,532

11,030,017
11,030,017

30,454,841
30,454,841

ÎµÅ¦n °®»o Ê ´¡ºÊµ

25

0.0530

0.0429

0.0129

0.0317

ÎµÅ¦n °®»o¦´ ¨

25

0.0530

0.0429

0.0129

0.0317
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9
9

21
26

22
26
9

®¤µ¥Á®»

239,871,897

»¸É°°
Â¨³Îµ¦³
Â¨oª
239,871,889
239,871,889
8
-

768,342,356

nªÁ·
¤¼¨nµ®»o
768,342,199
768,342,199
157
-

28,950,000

49,485,251
468,332,252

ÎµÅ¦³¤
´¦¦
ÁÈ »Îµ¦°
¥´Å¤nÅo
µ¤®¤µ¥
´¦¦
27,400,000
407,253,316
1,550,000
(1,550,000)
(16,023,295)
41,160,421
28,950,000
430,840,442
(11,993,441)

(217,391,796)

nªÁ·»
µµ¦¦ª¤»¦·
£µ¥Äoµ¦
ª»¤Á¸¥ª´
(217,391,796)
(217,391,796)
-

44,328,702
27,552,624

(11,093,333)
(12,429,046)

µ
µ¦Á·¦ª¤
°r¦³°°ºÉ °nª °¼o º°®»o
µ»µµ¦
nªÂn
Á¨¸É¥Â¨
µ»
´nªµ¦¨»
ÁÈÁ¦È °ºÉ
Ä¦· ¬´ ¥n°¥
µ¦· ¬´ ¦n ª¤
(2,822,000)
(1,335,713)
(13,954,078)
(16,776,078)
(1,335,713)
-

(11,093,333)
44,328,702
(202,268,218)

¦ª¤°r
¦³°°ºÉ
°nª °
¼o º°®»o
(221,549,509)
(13,954,078)
(235,503,587)
-

(11,093,333)
93,813,953
1,303,228,287

¦ª¤nª °
¼o º°®»o
¦· ¬´ Ä®n
1,221,317,895
(16,023,295)
27,206,343
1,232,500,943
165
(11,993,441)

11,093,333
4,940,913
68,087
23,383,058

nªÅoÁ¸ ¥
¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ
ª»¤
20,367,032
(3,578,496)
(9,507,811)
7,280,725
-

10

4,940,913
93,882,040
1,326,611,345

¦ª¤
nª °
¼o º°®»o
1,241,684,927
(16,023,295)
(3,578,496)
17,698,532
1,239,781,668
165
(11,993,441)
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

¥°Á®¨º°o ¸  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
´¦¦ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥
nµ¥Á·´¨¦³®ªnµµ¨
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤¨¨
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
¥°Á®¨º°·Ê¸  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Á·¦´µµ¦ÄoÄÎµ´Â· ·
nµ¥Á·´¨
nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µµ¦ª»¤Á¡·¤É Ê ¸
µµ¦Á¡·¤É »Â¨³Á¨¸É¥Â¨´nª
µ¦¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Á¡·¤É Ê ¹
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
¥°Á®¨º°·Ê¸  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2564

¦· ¬´ °¸r Ãr Á¢°¦r ·Á Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦· ¬´ ¥n °¥
Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °¼oº°®»o
Î µ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2564 Â¨³ 2563

«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±

&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
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21
26

22
26

®¤µ¥Á®»

n ªÁ·
¤¼¨nµ®»o
768,342,199
768,342,199
157
768,342,356

´¦¦
ÁÈ »Îµ¦°
µ¤®¤µ¥
27,400,000
1,550,000
28,950,000
28,950,000
¥´Å¤nÅo´ ¦¦
416,663,264
(1,550,000)
(16,023,295)
30,454,841
429,544,810
(11,993,441)
11,030,017
428,581,386

ÎµÅ¦³¤

µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¦ª¤
1,452,277,352
(16,023,295)
30,454,841
1,466,708,898
165
(11,993,441)
11,030,017
1,465,745,639

°r¦³°°ºÉ °
nª °¼o º°®»o
nªÁ·»µµ¦
¦ª¤»¦·£µ¥Äo
µ¦ª»¤Á¸¥ª´
(217,391,796)
(217,391,796)
(217,391,796)

11

¦ª¤nª °
¼o º°®»o
1,234,885,556
(16,023,295)
30,454,841
1,249,317,102
165
(11,993,441)
11,030,017
1,248,353,843
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

¥°Á®¨º°o ¸  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
´¦¦ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥
nµ¥Á·´ ¨¦³®ªnµµ¨
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
¥°Á®¨º°·Ê¸  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Á·¦´µµ¦ÄoÄÎµ´Â· ·
nµ¥Á·´ ¨
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
¥°Á®¨º°·Ê¸  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2564

»¸É°°
Â¨³Îµ¦³
Â¨oª
239,871,889
239,871,889
8
239,871,897

¦·
¢°¦r I·Á+9/ý
 Îµ´%@I#V
(¤®µ)
¬´ ¥n°¥
&/è¬5´ =#°¸9Ar Ã6r
!ýKÁ6#ý
>=Â¨³¦·
-7>%¬ªJ1<&/è
5=#.ù9.
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼oº°®»o
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2564 Â¨³ 2563
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«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±

µ
µ¦Á·¦ª¤
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸
¦´¦» oª¥
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÁºÉ °¤¦µµÂ¨³nµÄonµ¥´´¸
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· · Á¦¸ ¥¦o°Ä¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³· ·Ä¦µ· oµ
µ» (¨´¦µ¥µ¦ µ») µµ¦o°¥nµ °¨¼®¸Êµ¦oµ
nµÄonµ¥¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ
µ»µµ¦¨¤¼¨nµ °· oµ
µ»µµ¦´nµ¥· oµÁ®¨º°Á¡ºÉ°Á¥µ¦Á¨¤ °¨¼oµ
nªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
µ» (ÎµÅ¦) ¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹ µµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦µµ¦°»¡´ r
µ» (ÎµÅ¦) ¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹ µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥°»¦r
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
µ»µµ¦´Îµ®nµ¥· ¦´¡¥r
°Á¸Ê¥¦´
°Á¸Ê¥nµ¥
· ¦´¡¥rµÎ Á·µ¨¨ (Á¡·É¤ Ê ¹ )
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Êµµ¦ µ¥· ·
· oµÁ®¨º°
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
®¸Ê·ÎµÁ·µÁ¡·É¤ Ê ¹ (¨¨)
Áoµ®¸Êµ¦oµ
Áoµ®¸Ê°ºÉ - ¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
nµÄonµ¥oµnµ¥Â¨³®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦³ÂÁ·»·Åo¤µµµ¦ÎµÁ·µ
nµ¥£µ¬¸Á·Åo
¦³ÂÁ·» ·Åo ¤µµ·¦¦¤ÎµÁ·µ
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2564

2563

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2564
2563

50,918,423

31,652,610

12,395,102

30,454,841

1,668,637
44,426,418
12,483,100
1,000,002
211,018
7,845,431
(32,416,552)
188,306
361,836
(114,678)
30,898
(7,564,182)
134,924,899

13,795,295
44,046,590
(18,796,156)
(2,407,766)
926,911
453,833
(31,974,367)
4,043
(112,519)
(6,171,006)
18,436,272
(7,656,367)
132,918,147

265,120
43,567,001
11,431,649
1,000,002
162,136
7,845,431
188,306
346,181
(114,678)
30,898
(6,742,569)
144,518,477

5,609,640
43,885,527
(18,796,156)
(3,052,181)
926,911
453,833
4,043
(124,727)
70,070
(12,460,338)
134,307,064

(135,642,023)
11,000,000
47,679,769
15,551,934
(2,771,875)

(85,027,227)
7,000,000
8,711,993
(6,959,863)
(5,653,062)

(145,193,836)
11,000,000
48,887,569
16,353,603
(2,398,276)

(100,816,312)
7,000,000
8,618,207
(6,147,114)
(5,644,953)

1,565,203
(13,545,180)
137,801,384
(9,585,296)
128,216,088

62,117,380
5,803,774
161,108,515
(7,525,215)
153,583,300

4,394,345
(6,726,142)
(13,283,377)
127,926,942
(2,700,903)
125,226,039

59,027,682
6,726,142
2,512,662
152,554,841
(6,009,077)
146,545,764
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µ
µ¦Á·¦ª¤
2564

2563

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2564
2563

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
Á· µµµ¦¸É¤¸ °o Îµ´Äµ¦Äo¨¨ (Á¡·É¤ Ê ¹ )
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¨¨ (Á¡·É¤ Ê ¹ )
¦´Îµ¦³Á·µ¨¼®¸Ê°ºÉn°Îµ¦³
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨°ºÉÁ¡·É¤ Ê ¹
Á·¨»´ªÉ ¦µª¨¨ (Á¡·É¤ Ê ¹ )
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥Á¡·É¤ Ê ¹
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Á¡·É¤ Ê ¹ Ä¦· ¬´ ¥n°¥Â®nÄ®¤n
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Á¡·É¤ Ê ¹
Á·nµ¥¨nª®oµnµºÊ°Á·¨»¨¨
Á·nµ¥¨nª®oµnµ®»o ¨¨ (Á¡·É¤ Ê ¹ )
°µµ¦Â¨³°»¦rÁ¡·¤É Ê ¹
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ Á¡·É¤ Ê ¹
Á·¦´µµ¦ µ¥· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
¦´Á·´¨
¦´°Á¸Ê¥
¦³ÂÁ·» ·Äo ÅÄ·¦¦¤¨»

(127,482)
(30,000,000)
15,465,000
(60,000,000)
500,000
(75,000,000)
12,000,000
(149,949,888)
(453,840)
2,074,160
(285,492,050)

42,058,129
13,760,134
24,975,018
(39,000,000)
9,978,684
(230,355,222)
25,000,000
(99,979,655)
233,882,006
11,393,824
3,798,689
(4,488,393)

(127,482)
170,400,000
15,465,000
(258,129,980)
12,000,000
(124,825,220)
(453,840)
9,212,252
(176,459,270)

42,058,129
(149,000,000)
24,975,018
(35,000,000)
9,978,684
25,000,000
78,375,000
(99,979,657)
3,725,755
(99,867,071)

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Á·Á·´¸ Â¨³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Á¡·É¤ Ê ¹
Áoµ®¸Êµµ¦ µ¥· · Á¦¸ ¥¦o°Ä¨¼®¸Êµ¦oµ¨¨
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦°ºÉÁ¡·É¤ Ê ¹ (¨¨)
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Á¡·É¤ Ê ¹
®¸Ê·µ¤´µÁnµÁ¡·É¤ Ê ¹
nµ¥Îµ¦³®¸Ê·µ¤´µÁnµ
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªÁ¡·É¤ Ê ¹
nµ¥Îµ¦³ºÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª
°°®»o ¼o
Ån°®»o ¼o
nµÄonµ¥Äµ¦°°®»o ¼o
Á·¦´µµ¦ÄoÄÎµ´Â· ·Êº°®»o
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Á¡·É¤ Ê ¹ (¨¨)
nµ¥Á·´¨Â¨³Á·´ ¨¦³®ªnµµ¨
nµ¥°Á¸Ê¥
¦³ÂÁ·» ·Åo ¤µµ (Äo ÅÄ) ·¦¦¤´®µÁ·

103,047,422
(9,840,671)
45,000,000
(53,500,000)
8,139,600
(3,629,161)
205,490,000
(55,950,493)
565,000,000
(670,750,000)
(12,591,800)
165
4,440,914
(11,993,441)
(120,320,655)
(7,458,120)

79,558,387
(20,738,370)
15,346,278
53,500,000
(2,779,346)
50,000,000
(33,484,857)
581,100,000
(609,800,000)
(14,375,445)
(3,578,496)
(16,023,295)
(124,736,566)
(46,011,710)

103,047,422
(9,840,671)
15,000,000
41,752,000
8,139,600
(3,629,161)
205,490,000
(55,950,493)
565,000,000
(670,750,000)
(12,591,800)
165
(11,993,441)
(123,273,184)
50,400,437

82,349,516
(20,738,370)
35,346,278
32,300,000
(2,779,346)
50,000,000
(30,969,268)
581,100,000
(609,800,000)
(14,375,445)
(16,023,295)
(125,849,511)
(39,439,441)
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«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±

µ
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2564
2563
(832,794)
7,239,252

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·Á¡·¤É ¹Ê (¨¨) - » ·

2564
(164,734,082)

2563
103,083,197

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·  ª´o ¸

187,143,750

84,060,553

12,763,230

5,523,978

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·  ª´·Ê¸

22,409,668

187,143,750

11,930,436

12,763,230

315,644
14,869,543
3,063,182
4,161,299
22,409,668

420,385
176,210,828
5,966,830
4,545,707
187,143,750

265,644
6,254,723
1,248,770
4,161,299
11,930,436

310,385
2,820,045
5,087,093
4,545,707
12,763,230

3,726,900
15,905,000
31,309
11,628,000
1,159,343
-

17,007,738
55,000,000
2,310,000
4,003,233
950,000
1,873,520
2,000,511
227,711,000
78,750,000

3,726,900
15,905,000
11,628,000
1,159,343
-

17,007,738
55,000,000
2,310,000
4,003,233
950,000
1,873,520
2,000,511
-

8,196,828

2,949,564

8,196,828

2,949,564

o °¤¼¨¦³ÂÁ·Á· Á¥Á¡·¤É Á·¤
. Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·  ª´·Ê¸
Á·Ä¤º°
´¸ ¦³Â¦µ¥ª´´µµ¦
Á· µ°°¤¦´¡¥r´ µµ¦
Á· µ¦³Îµ¦³¥³´Ê´µµ¦
¦ª¤
. ¦µ¥µ¦¸ÅÉ ¤n ÁÈ Á·
ºÊ°°»¦rÃ¥¥´Å¤nÅoµÎ ¦³Á·Ân¼ o µ¥
Ã°¨¼®¸Êµ¦oµÅÁÈ ¨¼®¸Êµµ¦ µ¥· ·
Ã°· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉÅÁÈ · ¦´¡¥rµª¦
Ã°· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉÅÁÈ · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Ã°· ¦´¡¥rµª¦ÅÁÈ · ¦´¡¥r·· µ¦Äo
Ã°· ¦´¡¥rµª¦ÅÁÈ · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Ã°· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÅÁÈ · ¦´¡¥rµª¦
· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³®¸Ê·µ¤´µÁnµ¦´¦¼ oÁÈ ¦´ÊÂ¦
· ¦´¡¥r··µ¦ÄoÁ¡·É¤ Ê ¹ µµ¦Îµ´µÁnµºÊ°
Ã°Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµÅÁÈ · ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
Ã°Á·nµ¥¨nª®oµnµ®»o ÅÁÈ Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
. o °¤¼¨¦³ÂÁ·Á· Á¥Á¡·¤É Á·¤
¦³ÂÁ·nµ¥´Ê®¤µ¤´µÁnµ

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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¬´°¸d«µÇr«¹Ãr
µ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
«Ë¦·³¬¤²
¨²¶Á¢°¦r
Æ²·ÁÎ
¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ


o °¤¼¨´ÉªÅ

¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r·ÁÎµ´ ¤®µ (“¦· ¬´ ” ¹É Á·¤ºÉ°¦· ¬´ °¸rÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´³Á¸¥ÁÈ 
¦· ¬´ Îµ´Ä¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸É12 »¨µ¤2542Â¨³n°¤µÅoÂ¦£µ¡µ¦ÁÈ · ·»¨µµ¦ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´
£µ¥Äo¦³¤ª¨®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ· ¥rÁÈ ¦· ¬´ ¤®µÎµ´£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´¡.«.2535
Á¤ºÉ°ª´¸É18 »¨µ¤2555 Â¨³³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÁ°È¤Á°Å°Á¤ºÉ°ª´¸ÉŚŞ¤¸µ¤ŚŝŝŞ¦· ¬´ ÎµÁ· » ¦·
Á¸É¥ª´µ¦¨·Â¨³ µ¥Á¢°¦r·Á°¦r Å¤oµ¦r ·Á·¨°¦r Â¦³°oª¥Á°Á¢°¦r ·Á°¦r Å¤o¥µÅ¤oÂ¦¦¼ °Â®o
¦³µ¬· ·ªÅ¤oÂ¨³ª´»ÂnÁ¢°¦r·Á°¦rµÎ ®¦´¨µÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á«
¦· ¬´ ¤¸µÎ ´µÄ®nÉ ¹ ³Á¸¥´Ê°¥¼n ¸ÉÁ¨ ¸É37/9 ®¤¼n 10 oµ¹-Â¨Îµ¨µÁª¸¥°ÎµÁ£°Â¨´®ª´
¦³¥°ŚřřřŘÂ¨³¤¸µÎ ´µµ µÎµª3 Â®nÃ¥¤¸µ¸ÉÊ ´ °¥¼Än ´®ª´¦³¥°°Â®nÂ¨³»¤µ¸®¹ÉÂ®n 
¦· ¬´ ª¸ª¸-Á°¦r Îµ´ (“VVD”)¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É¦· ¬´ º°®» o °¥¼n¦o°¥¨³99.95 ³Á¸ ¥ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´Ä
¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸É11 ¡§¬£µ¤2554 Ã¥ÎµÁ· » ¦·Á¸É¥ª´µ¦ µ¥¦³µ¬· ·ªÂ¨³ª´»ÂnÁ¢°¦r ·Á°¦r
Îµ®¦´¨µÄ¦³Á« Â¨³¤¸Îµ´µ³Á¸ ¥´Ê°¥¼n¸ÉÁ¨ ¸É25/28 ®¤¼n12 Îµ¨¹ Îµ¡¦o°¥°ÎµÁ£°¨Îµ¨¼µ
´®ª´»¤µ¸
¦· ¬´ °¸¸Á°¢Ã±¨·ÊrÎµ´ (“ECF-H”) ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É¦· ¬´ º°®» o °¥¼n¦o°¥¨³94.44 ¦o°¥¨³şŝÄ¸ ŚŝŞś 
³Á¸ ¥ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´Ä¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸É Śś»¤£µ¡´r Śŝŝ8Ã¥ÎµÁ· » ¦· Á¸É ¥ª´ ř µ¦ µ¥· oµ
ÁÈÁ¨È¸ÉµÎ Á µo µnµ¦³Á«Â¨³Á¢°¦r ·Á°¦r nµ´ªÂ µ¥Ä¦³Á«Â¨³ Ś µ¦ÎµÁ®¤º° »Â¨³ µ¥¦· Ã
Á°¦rÁ¦¸É (Á¦·É ¤Änª¨µÁº°¡§«·µ¥ŚŝŞŜ Ã¥¤¸µÎ ´µ³Á¸¥´Ê°¥¼n¸ÉÁ¨ ¸É37/4 ®¤¼n 10oµ¹Â¨Îµ¨µÁª¸¥°ÎµÁ£°Â¨´®ª´¦³¥°
¦· ¬´ °¸¸Á°¢¡µªÁª°¦rÎµ´(“ECF-P”) ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É¦· ¬´ º°®»o °¥¼¦n o°¥¨³99.9š ³Á¸¥ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´
Ä¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸ÉřŞ¤¦µ¤ŚŝŞŘÁ¡ºÉ°ÎµÁ· » ¦·ÁÈ ¼¨o »Ä·µ¦¸É µÎ Á· » ¦· oµ¡¨´µÂ
Án¡¨´µ¸ª¤ª¨®¦º °¡¨´µÂ°µ·¥rÂ¨³¤¸µÎ ´µ³Á¸¥´Ê°¥¼n¸ÉÁ¨ ¸É37/7 ®¤¼n 10oµ¹-Â¨
Îµ¨µÁª¸¥°ÎµÁ£°Â¨´®ª´¦³¥°
¦· ¬´ Â¡¨Á°¦r Îµ´(“PNB”) ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É¦· ¬´ º°®» o °¥¼n¦o°¥¨³57 ³Á¸¥ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´Ä
¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸Éř9´ªµ¤ŚŝŞŘ Ã¥PNB °¥¼n¦³®ªnµµ¦Îµ®Â¨³´µ¦Â» ¦·Ä®¤nÁ¡ºÉ°ÂÂ
» ¦·Á·¤¹É ÅoÂnµ¦¨·Â¨³ µ¥ÂnÅ¤o(wood-based panel ÂnMDF (MDF board) Â¨³Ânµ¦r ·Á·Ê¨(particle
board)Â¨³¤¸µÎ ´µ³Á¸¥´Ê°¥¼n ¸ÉÁ¨ ¸É 25/28 ®¤¼n 12Îµ¨¹Îµ¡¦o°¥°ÎµÁ£°¨Îµ¨¼µ´®ª´»¤µ¸
15
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ¦³°µ¦Á·
«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¦· ¬´ ÃÁ¤ªnµ ¡¨µnµ Îµ´ (“SOMEWA”) ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É¦· ¬´ º°®»o °¥¼¦n o°¥¨³ 75 ³Á¸¥ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´
Ä¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°ª´¸ÉřŜ¤·»µ¥ŚŝŞŜ Á¡ºÉ°ÎµÁ· » ¦·¡µ· ¥r°·Á¨È¦°· r Â¨³ µ¥¨¸· oµµ°·Á°¦r ÁÈ
ÅoÂn Á¢°¦r ·Á°¦r »·  Á¦ºÉ °ÄoÄ¦´ªÁ¦º ° ÁÈ o Â¨³¤¸µÎ ´µ³Á¸¥´Ê°¥¼n¸ÉÁ¨ ¸É 25/28 ®¤¼n 12 Îµ¨
¹Îµ¡¦o°¥°ÎµÁ£°¨Îµ¨¼µ´®ª´»¤µ¸


Ár µ¦´Îµµ¦Á·

µ¦Á· ¸Ê Åo¼´Îµ Ê ¹ ÁÈ Á· µ¹É ÁÈ »¨Á· ®¨´¸É ÄoÄµ¦ÎµÁ· µ °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³ÁÈ £µ¬µÅ¥
µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· °¦³Á«Å¥¦ª¤¹µ¦¸ªµ¤Â¨³Âª·´ ·µµ¦´¸ ¸É¦³µ«ÄoÃ¥
£µª·µ¸ ¡´¸ ²¦³Á¸ ¥Â¨³¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ¸É ¥ª °o  ´´Ê
µ¦Á·¸Ê¹¤¸ª´ »¦³r¸É¼´Îµ Ê ¹Á¡ºÉ°Âµ³µ¦Á· ¨µ¦ÎµÁ· µÂ¨³¦³ÂÁ·µ¤¤µ¦µ
µ¦¦µ¥µµµ¦Á· °¦³Á«Å¥Ánµ´Ê
¥Áªoµ¤¸É ÅoÁ· Á¥ÅªoÁÈ °¥nµ°ºÉÄ¦» Ã¥µ¥µ¦´¸ ¸ÉÎµ´ µ¦Á· ¸Ê ¼´Îµ Ê ¹ Ã¥º°Árµ¦
´¹µ¤¦µµ»Á·¤
µ¦Á·¦ª¤Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 Åo¦ª¤´¸ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ (“¨»n¤¦· ¬´ ”)
¸É¦· ¬´ ¤¸°µÎ µª»¤®¦º °º°®»o ´Êµ¦Â¨³µ°o°¤Ä¦· ¬´ ¥n°¥µ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» ř
¦µ¥µ¦´¸¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¸É¤¸¥´ Îµ´Åo¼´¦µ¥µ¦Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨oª
Á¦·É ¤´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤2564 ¨»n¤¦· ¬´ Åoº°·´ · µ¤¤µ¦µµ¦´¸ (TAS) ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµ
µ¦Á· (TFRS) µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸ (TSIC) Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· (TFRIC) ¸É
¦´¦» Ä®¤nÃ¥£µª·µ¸¡´¸ ¹É ¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤2564
´Ê¸Ê µ¦Îµ TAS / TFRS / TSIC / TFRIC ¸É¦´¦» Ä®¤n´ ¨nµª¤µÁ¦·É ¤º°·´ ·Å¤n¤¸¨¦³¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´n°
µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
°µ¸Ê £µª·µ¸ ¡´¸ Åo¤¸µ¦¦´¦» Â¨³°° TAS / TFRS / TSIC / TFRIC ¦ª¤¹Âª·´ ·µµ¦´¸
µ´¹É ¤¸ ¨´´ÄoÎµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤oÄ®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤25Ş5 ¹É n ª¸É Îµ´Ç
Îµ®¦´¸ ŚŝŞŝ Á¸É¥ª °o ´ (ř) µ¦n°¦Äµ·´ ·Á¸É¥ª´µ¦¥·¥°¤¨nµÁnµ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ COVID-řšµ
´É °¼Áo nµµ¤ TFRS 16 Â¨³ Ś µ¦·¦¼°´¦µ°Á¸Ê¥°oµ°·-¦³¥³¸É Ś ¹É Á¸É¥ªÁºÉ °´ TFRS µ´¸ÉµÎ ´Ç
Án TFRS 4 TFRS 7 TFRS 9 Â¨³TFRS 16 Ã¥¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µÁ¦·É ¤º°·´ ·Äµ¦´Îµµ¦Á·¸Ê Â¨³
Å¤n¤¸Ã¥µ¥Äµ¦Îµ¤µÁ¦·É ¤º°·´ ·n°ª´¸É¤¸¨´´Äo ´Ê¸Ê n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¦³Á¤·ÄÁºÊ°o
Â¨³ÁºÉ °ªnµÁ¤ºÉ°Îµ TAS / TFRS / TSIC / TFRIC ¦ª¤¹Âª· ´ · µµ¦´¸ ´ ¨nµª¤µÁ¦·É ¤º°·´ · ³Å¤n¤¸
¨¦³¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´n°µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
16

216

'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¨»n¤¦· ¬´ Á· Á¥ °o ¤¼¨Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤256ś Á¡ºÉ °ÁÈ  °o ¤¼¨Á¦¸ ¥Á¸ ¥Äµ¦Á· Îµ®¦´ ¸
·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤256Ŝ Ä¨´¬³ °´ªÁ¨ ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
Á¡ºÉ°ªµ¤³ª °¼°o µn µ¦Á· µ¦Á·´£µ¬µ°´§¬Åo¼´Îµ Ê ¹µµ¦Á·´£µ¬µÅ¥¸Ê É ¹ Åo
¼ÎµÁ°Á¡ºÉ°ª´»¦³r °µ¦¦µ¥µµµ¦Á·£µ¥Ä¦³Á«


¦» Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´

Ár µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·¦ª¤¦³°oª¥µ¦Á· °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥
¦µ¥µ¦´¸¸É¤¸¥´ Îµ´¦³®ªnµ¦· ¬´ ´¦· ¬´ ¥n°¥Åo¼´¦µ¥µ¦Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨oª
¦· ¬´ ¥n°¥ÁÈ ·µ¦¸É°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤ °¦· ¬´ µ¦ª»¤Á· Ê ¹Á¤ºÉ°¦· ¬´ ¤¸°µÎ µª»¤´Êµ¦®¦º °
µ°o°¤Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥µµ¦Á·Â¨³µ¦ÎµÁ· µ °¦· ¬´ ´Ê¹É ¦ª¤¹¨°Â´Â¦µ¦· ¬´
´ÊÁ¡ºÉ°Åo¤µ¹É ¦³Ã¥rµ·¦¦¤ °¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦ª¤°¥¼Än µ¦Á·¦ª¤´Ânª´ ¸É
¤¸µ¦ª»¤¹ª´¸Éµ¦ª»¤Åo·Ê» ¨
µ¦Á¨¸É¥Â¨n ªÅoÁ¸ ¥ °¼o º°®» o ¦· ¬´ Ä®nÄ¦· ¬´ ¥n°¥Ã¥¸É Å¤nÅoµÎ Ä®o¦· ¬´ Ä®n¼Á¸ ¥°ÎµµÄµ¦
ª»¤ ¦· ¬´ ´¹n ªÁ¨¸É¥Â¨´¨nµªÁÈ ¦µ¥µ¦Än ª °¼o º°®»o Ân®µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¸¨ÎµÄ®oÁ·
µ¦¼ Á¸ ¥°ÎµµÄµ¦ª»¤¦· ¬´ ¥n°¥ ¤¼¨nµ °n ªÅoÁ¸ ¥Á®¨º°¸É º°°¥¼n³ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Â¨³
¦´¦¼ o¨ÎµÅ¦®¦º ° µ»ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 
Á·¦µn µ¦³Á«
¦µ¥µ¦´¸¸ÉÁÈ Á·¦µn µ¦³Á«
¦µ¥µ¦´¸¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«Â¨nµÁÈ Á·µÃ¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·¸ÉÁÈ ´ªÁ· Â¨³ÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«  ª´¸É ÄÂµ³µ¦Á·Â¨nµÁÈ Á·µ
Ã¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´´Ê ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦Â¨nµ³´¹ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 
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®¤µ¥Á®»
 >n=° -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
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°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °¤¸µ¦ª»¤¦n ª¤´¹ª´¸Éµ¦¤¸°·· ¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °¤¸µ¦ª»¤¦n ª¤´
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£µ¦³¼¡´µ¤®¤µ¥®¦º °Ã¥µ¦°»¤µ®¦º °¥·¥°¤¸É³Îµ¦³£µ¦³¼¡´ °¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
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¥»·¦¦¤ °Á· ¨» Â¨³ÎµÅ¦®¦º ° µ» Á¤ºÉ °¤¸ µ¦Îµ®n µ¥Á· ¨» ÁÈ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ» ÄÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È  Ä¦¸ ¸É¤¸µ¦Îµ®nµ¥µn ª °Á·¨»¸Éº°°¥¼n µ¦Îµªo»Îµ®¦´Á·¨»¸ÉµÎ ®nµ¥
ÅÂ¨³Á·¨»¸É¥´ º°°¥¼Än oª·¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®nª¥¨»Îµªµ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r»· °°»¦ª¤¸É°°®nª¥¨»´Ê¹É º°ÁÈ  °o ¤¼¨
¦³´ ř °¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Á·¨»´ªÉ ¦µªÄ´ªÌ Â¨Á·¦³¥³´Ê (¦µµ¦®¸Ê) ¸É³º°Åªo¦Îµ®ÂÄ¦µµ»´Îµ®nµ¥» · µ
nµÁºÉ°µ¦o°¥oµ oµ¤¸
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Äµ¦´Îµµ¦Á· µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  n µ¥¦· ®µ¦¤¸ ªµ¤ÎµÁÈ o°Äo¦³¤µµ¦Â¨³
°o ¤¤· µ¸É ¦³n°¦µ¥Åo ¦µ¥n µ¥ · ¦´ ¡¥r Â¨³®¸Ê · Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦Îµ®¤¼¨nµ °· ¦´¡¥r
®¸Ê ·  ¨°®¸Ê · ¸É ° µÁ·  Ê ¹  oª ¥Á®»  ´¨n µ ª¨ °¦µ¥µ¦Á¤ºÉ °Á·  Ê ¹ ¦· ¹ °µÂn µ Åµ¸É Å o
¦³¤µµ¦Åªo
¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤·µ¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á· ³Åo¦´µ¦ª°¥nµ¤ÎÉµÁ¤° µ¦¦´¦³¤µµ¦
³´¹Äª´¸ ¸Éµ¦¦³¤µµ¦´¨nµªÅo¦´µ¦ª®µµ¦¦´¦³¤µµ¦¦³Á¡µ³ª´Ê Ç
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´Ê¸Ê ¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤·µ¸ÉµÎ ´¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á· ¹É °µ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸ÉµÎ ´¤µÁ¸É¥ª °o 
ÅoÂn
x
x
x
x
x
x
x
x

nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉÇ ¦ª¤¹Á·Ä®o¥¼o º¤
¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´Â¨³µ¦¦³¤µnµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ °· oµÁ®¨º°
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °°µµ¦Â¨³°»¦r
°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÂ¨³¤¼¨nµÁ®¨º° °°µµ¦Â¨³°»¦r · ¦´¡¥r·· µ¦Äo Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
°o ¡·µ¦µµ¦Äo·· n°°µ¥»
´ µÂ¨³°´¦µ·¨ °®¸Ê·µ¤´µÁnµ
ª´¸Â¨³ÎµªÁ·¸Éµªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¤¤·µ¸ÉÄoÄµ¦Îµª£µ¦³¼¡´µ¦³¤µµ¦®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Â¨³µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rµµ¦Á· ®¸Ê ·µµ¦Á· Â¨³Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· 
°ºÉÇ

Än ª °µµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ °Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (COVID-19) n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´
¥´· µ¤µµ¦rÂ¨³¦³Á¤·¨¦³µÁ¦ºÉ °´¨nµª°¥nµn°ÁºÉ °¤µÃ¥¨° °¥nµÅ¦È¸ µµ¦r
COVID-19 ´Ê¥´¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¼ Â¨³°µn ¨n°£µ¡Âª¨o°¤Å¤nªnµµ¦®¦º °µ°o°¤Äµ¦ÎµÁ· 
»¦· °¨»n¤¦· ¬´ ¦ª¤¹µ¦¦³¤µµ¦Â¨³Äo»¨¥¡··Á¡ºÉ°¦³Á¤·¤¼¨nµ °· ¦´¡¥r ®¸Ê·®¦º °¦³¤µµ¦
®¸Ê· Â¨³®¸Ê·¸É°µÁ· Ê ¹Äµ¦Á·¹É °µÁ¨¸É¥Â¨ÅÅoµ¤µ¦¦³Á¤·µµ¦r COVID-19 ÄÂn
¨³nªÁª¨µ ° n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´
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°ÁªÈÅr¨µ¸ÉÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´¦· ÃÁ°¦rÁ¦¸É
¨»n¤¦· ¬´ ´ÊnµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµÎµ®¦´· oµÁ®¨º°¸É ¤¸µ¦¨oµ¤´¥Â¨³Á¨ºÉ°Å®ªoµ Ã¥¡·µ¦µµ£µ¡ °
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·  ¦´ ¡ ¥rÂ n ¨ ³¦µ¥µ¦n µ ÁºÉ ° ¤¦µµ¼  ¡·  µ¦µÂn ¨ ³n ª Â¥n µ ®µµ´ Á¤ºÉ ° Ân ¨ ³n ª ¦³°´Ê ¤¸
µ¦³Îµ´ª·¸µ¦·nµÁºÉ °¤¦µµ¤¼¨nµÁ®¨º°Â¨³°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥r¼ª°¥nµo°¥¸É»»
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µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥rÂÅo´ ¸Ê
Îµª¸
5
5 Â¨³20
3 - 15
5
3 Â¨³ 5
ś
5
ŝ

n ª¦´¦» ¸É·
°µµ¦Â¨³n ª¦´¦» °µµ¦
Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦r ¦ª¤¹°»¦rµÎ ®¦´Á®¤º° » ¦· ÃÁ°¦rÁ¦¸É
¦³Å¢¢oµ
Á¦ºÉ °Ân·´ÊÂ¨³Á¦ºÉ °ÄoµÎ ´µ
°»¦rÃªr¦¼¤
¥µ¡µ®³
¦³µµ¦¼ Ã£
¨»n¤¦· ¬´ Å¤n·nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸É·Â¨³· ¦´¡¥r¦³®ªnµµ¦n°¦oµ®¦º °·´Ê
· ¦´¡¥r ··µ¦Äo 

¨»n ¤¦· ¬ ´ ª´ ¤¼ ¨n µ · ¦´ ¡ ¥r· · µ¦Äo oª¥¦µµ» ®´n µ ÁºÉ ° ¤¦µµ³¤Â¨³n µ ÁºÉ °µ¦o°¥n µ (oµ ¤¸ ) Â¨³
¦´¦» oª¥µ¦ª´¤¼¨nµ °®¸Ê·µ¤´µÁnµÄ®¤n oµ¤¸

BB. '6&6'ē 1 %= ) '4 N 6 Ċ
'6& 6'4 N 6 Ċ  âåäzBåá»²²½¼¿Á)

21

221

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
 ª´¸É
´ µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨ ¦µµ» °· ¦´¡¥r·· µ¦Äo¦³°oª¥ (ř) ÎµªÁ· °®¸Ê ·µ¤´µÁnµµ
µ¦ª´¤¼¨nµÁ¦·É ¤Â¦ (Ś) µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµÄÇ ¸Énµ¥Îµ¦³  ª´¸É
´ µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨®¦º °n°ª´¸É´µÁ¦·É ¤
¤¸¨®´·É ¼Äµ¤´µÁnµ¸ÉÅo¦´ÄÇ (ś) o»µ¦Á¦·É ¤Â¦ÄÇ ¸ÉÁ· Ê ¹ oµ¤¸ Â¨³ Ŝ ¦³¤µµ¦o»
¸É³Á· Ê ¹Äµ¦¦ºÊ °Â¨³µ¦ ¥oµ¥· ¦´¡¥r°µo °· µ¦¼¦³µ¸ÉÊ ´ °· ¦´¡¥r°µo °·®¦º °µ¦¼¦³· ¦´¡¥r
°oµ°·Ä®o°¥¼Än £µ¡µ¤¸ÉµÎ ®ÅªoÄ °o ¨Â¨³ÁºÉ°Å °´µÁnµ oµ¤¸Â¨³ÁÈ µ¦³Îµ´
nµÁºÉ °¤¦µµ´¹ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Â¨³ÎµªÃ¥ª·¸Áo¦µ¤¦³¥³Áª¨µ °µ¦Ánµ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
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· ¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ª´ 
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´  ÅoÂn Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r É ¹ ÂÄ¦µµ»» · µnµÄonµ¥´´¸ ³¤Â¨³nµÁºÉ°µ¦
o°¥n µ (oµ¤¸ ) ¨»n¤¦· ¬´ ´´¸ ·¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ÁÈ n µÄonµ ¥Ã¥ª·¸Áo¦µ¤°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °
· ¦´¡¥rÁÈ ¦³¥³Áª¨µŝ ¸

n µ´Îµ®n µ¥
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· ¦´ ¡ ¥r®¦º °¤¼ ¨n µ µµ¦Äo °·  ¦´ ¡ ¥rÊ ´Â¨oª Ân µÎ ªÄ³¼ ªnµ ) Ã¥¸É µ¦ª³¡· µ¦µµ
· ¦´¡¥rÂn¨³¦µ¥µ¦®¦º °¡·µ¦µµ®nª¥· ¦´¡¥r¸Én°Ä®oÁ·Á·Â¨oªÂn¦¸
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Ä¦¸ ¸É¦µµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r¼ªnµ¤¼¨nµ¸É µªnµ³Åo¦´º ¨»n¤¦· ¬´ ³¦´¦¼ o µ»µµ¦o°¥nµÃ¥
µ¦¨¤¼¨n µµ¤´¸ Ä®oÁn µ´¤¼¨n µ¸É µªnµ³Åo¦´º Â¨³¦´ ¦¼ o ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Â¨³³´¹ ¨´
¦µ¥µ¦¨ µ»µµ¦o°¥nµÃ¥º°ÁÈ ¦µ¥Åo°ºÉ Á¤ºÉ°¤¸ °o n¸Ê ªnµµ¦o°¥nµ´¨nµªÅ¤n¤¸°¥¼n°¸n°Å®¦º °¥´¤¸
°¥¼nÂnÁÈ ÅÄµ¸É¨¨ ´Ê¸Ê µ¦¨´¦µ¥µ¦¨ µ»µµ¦o°¥nµ³Å¤n¼ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r
´Ê» · µnµÁºÉ °¤¦µµ®¦º °nµ´Îµ®nµ¥¦³®¹É ªnµÅ¤n¤¸µ¦¦´¦¼ o¨ µ»µµ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥rÊ ´ Ä¸
n°Ç
Áo µ®¸Ê µ¦o µÂ¨³Áo µ®¸°Ê ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉÂÄ¦µµ»
®¸Ê · µ¤´ µÁn µ
 ª´¸É
´ µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨ ¨»n¤¦· ¬´ ª´¤¼¨nµ®¸Ê·µ¤´µÁnµoª¥¤¼¨nµ´»´ °µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¸É
¥´Å¤nÅonµ¥Îµ¦³  ª´´Ê µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµo°·¨oª¥°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤´¥ °´µÁnµ®µ°´¦µ´Ê
µ¤µ¦Îµ®Åo»Á¤ºÉ° Ân®µ°´¦µ´ÊÅ¤nµ¤µ¦Îµ®Åo»Á¤ºÉ°o°Äo°´ ¦µ°Á¸Ê¥µ¦¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤ °´¦µ
°Á¸Ê¥ °µ¦¼¥o º¤´ªÁ¨¸É¥¸É¤¸¦³¥³Áª¨µÄ¨oÁ¸¥´Â¨³¤¸¨´ ¬³¨oµ¥¨¹´´· ¦´¡¥r°µo °·) °¨»n¤¦· ¬´
´Ê¸Ê µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¸É¥´ Å¤nÅonµ¥Îµ¦³¦³°oª¥ (ř) µ¦nµ¥Îµ¦³¸É®´ ¨¼®¸Ê·É¼Äµ¤´µÁnµ
ÄÇ (Ś) µ¦nµ¥Îµ¦³nµÁnµ´Â¦¸É Ê ¹°¥¼n´ ´¸ ®¦º °°´¦µ¹É Ä®oÄo´ ¸ ®¦º °°´¦µ  ª´¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨ oµ¤¸
ś ÎµªÁ·¸Éµªnµ³nµ¥Îµ¦³£µ¥Äoµ¦¦´¦³´¤¼¨nµÁ®¨º° oµ¤¸  Ŝ ¦µµÄo·· °· · Á¨º°ºÊ °®µ¤¸
ªµ¤Ân°°¥nµ¤Á®»¤¨¸É³Äo·· Á¨º°´Ê (oµ¤¸ Â¨³ ŝ µ¦nµ¥Îµ¦³nµ¦´Á¡ºÉ°µ¦¥Á¨·´µÁnµ®µ
°o Îµ®´µÁnµÂÄ®oÁ®Èªnµ¨»n¤¦· ¬´ ³Äo·· Á¨º°Äµ¦¥Á¨·´µÁnµ oµ¤¸
£µ¥®¨´µ´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨ ¨»n¤¦· ¬´ ª´¤¼¨nµ®¸Ê ·µ¤´µÁn µÃ¥ (ř) µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµµ¤´¸ Á¡ºÉ°³o°
°Á¸Ê¥µ®¸Ê ·µ¤´µÁnµ oµ¤¸ (Ś) µ¦¨¤¼¨nµµ¤´¸ Á¡ºÉ°³o°µ¦Îµ¦³µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¸É
nµ¥Îµ¦³Â¨oªÂ¨³ (ś) µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤nµ¤¤¼¨nµµ¤´¸Á¡ºÉ°³o°µ¦¦³Á¤·Ä®¤n®¦º °µ¦Á¨¸É¥Â¨´µÁnµ
ÄÇ ®¦º °Á¡ºÉ°³o°µ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¸É¸ÉÃ¥ÁºÊ °®µ¤¸µ¦¦´¦» (oµ¤¸) ´Ê¸Ê °Á¸Ê¥µ®¸Ê ·µ¤
´µÁn µÂ¨³µ¦nµ¥Îµ¦³nµÁnµ´Â¦¸ÉÅ¤nÅo¦ª¤°¥¼nÄµ¦ª´¤¼¨nµ °®¸Ê ·µ¤´µÁn µ oµ¤¸ ¼¦´¦¼ oÁÈ 
nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
¦µ¥nµ¥nµÁnµÎµ®¦´´µÁnµ¦³¥³´Ê (Å¤nÁ· řŚ Áº°´Ânª´ ¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨) Â¨³´µÁnµ· ¦´¡¥r¤¼¨nµ
ÎÉµ´¹ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥ª·¸Áo¦µ¤¦³¥³Áª¨µ °µ¦Ánµ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
µ¦ µ¥Â¨³Án µ¨´º · ¦´¡¥r¸É¨»n¤¦· ¬´ (Äµ³¼ o µ¥Â¨³¼Áo n µ¨´) Åo¦³Á¤· Â¨oªÅ¤nº°ªnµÁÈ µ¦ µ¥
· ¦´¡¥rÎµ®¦´µ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¹É  ¨»n¤¦· ¬´ ³¦´¦¼ o·¦´¡¥r¸ÉÃ°´Ên°Åµ¤Á· ¤Â¨³¦´¦¼ o®¸Ê ·µ¤
´µÁnµÁnµ´ÎµªÁ·¸ÉÅo¦´µµ¦µµ¦Ã°· ¦´¡¥rÊ ´
¨¦³Ã¥r °¡´µ
¨¦³Ã¥r ¦³¥³´Ê  °¡´µ
Á·Áº° nµoµ Ã´ Â¨³Á·¤°»¦³´´¤¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Á¤ºÉ°Á·¦µ¥µ¦Â¨³µ¤Ároµ

¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ

£µ¦³¼¡´Îµ®¦´¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ¦³Á£Ã¦µ¦¤Á·¹É ÅoÂn °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡´¹
ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Á¤ºÉ°¤¸µ¦nµ¥Á·¤Å¥´°»µ¤Ároµ
£µ¦³¼¡´Îµ®¦´¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ¦³Á£Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÉ ¹ ³nµ¥Ä®oÂn¡´µÁ¤ºÉ°Á¨·oµ
ÎµªÃ¥µ¦¦³¤µ¨¦³Ã¥r¸É¡´µ³Åo¦´Ä°µÎµ®¦´ µ¦Îµµ °¡´µÄ°¸ Â¨³
´ » ´ ¹É ¨¦³Ã¥r´ ¨nµªÅo¼· ¨Ân ¨³®n ª¥¸É ¦³¤µµ¦ÅªoÁÈ ¤¼¨n µ´ »´ °£µ¦³¼¡´¹É 
ÎµªÁÈ ¦µ¥¸ ®¦º °°¥nµo°¥» µ¤¸ Ã¥´· «µ¦r ¦³´£´¥ n µÄonµ¥µµ¦¦³¤µµ¦®¸Ê · 
¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ¸É¼¦´¦¼ oÁÈ n ª®¹É  °o» µ¥Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Ä
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦³°oª¥ o»¦· µ¦Ä°¸ o» ¦· µ¦´ » ´ Â¨³o» °Á¸Ê ¥ ¹É ÂÁÈ 
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»Â¨³ÎµÅ¦/ µ»µµ¦ª´¤¼¨nµ¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥¹É ÂÁÈ 
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
n ªÁ·»µµ¦¦ª¤»¦·£µ¥Äo µ¦ª»¤Á¸¥ª´
µ¦¦ª¤» ¦· £µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸ ¥ª´ º ° µ¦¦ª¤» ¦· ¹É · µ¦®¦º °» ¦· ´Ê®¤¸É µÎ ¤µ¦ª¤´°¥¼n£µ¥Äoµ¦
ª»¤¼ » Ã¥»¨ ¨»n¤»¨ · µ¦ ®¦º °¨»n¤·µ¦Á¸¥ª´ ´Ên°Â¨³®¨´µ¦¦ª¤» ¦· Â¨³µ¦ª»¤
´ÊÅ¤nÁÈ µ¦ª»¤´ªÉ ¦µª
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· µ¨nµµ¦¦´Ã¦¦oµ£µ¥Ä·µ¦£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´ÁÈ ¨nµ
¦³®ªnµ¤¼¨nµ» · µ¤´¸ °· ¦´¡¥r¸ÉÅo¦´¤µ´o»nµ¥ºÊ °· ¦´¡¥r¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¦´Ã¦¦oµ£µ¥Ä
·µ¦®¦º °¨»n¤·µ¦¸É°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´ ¹É µ¦ºÊ °· ¦´¡¥r´ ¨nµªÁÈ µ¦¦ª¤·µ¦¸É¤¸¼ o º°®» o Â¨³
¼o ¦· ®µ¦»Á¸¥ª´ ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· ´¨nµªÅo¼ÂÁÈ  “n ªÁ·»µµ¦¦ª¤» ¦·£µ¥Äo
µ¦ª»¤Á¸ ¥ª´” ¹É ¼ÂÁÈ ¦µ¥µ¦Â¥nµ®µ£µ¥Äo°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°®» oÄÂ
µ³µ¦Á·  Á¤ºÉ°· ¦´¡¥r¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´n ªÁ· »µµ¦¦ª¤» ¦· £µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸ ¥ª´¼Á¨·Äo®¦º °´
Îµ®n µ¥ n ªÁ· » µµ¦¦ª¤» ¦· £µ¥Äoµ¦ª» ¤Á¸ ¥ª´¸É Á¸É ¥ª °o ³¼Ã°Å¥´ÎµÅ¦³¤¸É ¥´ Å¤nÅo
´¦¦Ã¥¦
µ¦¦´¦¼o ¦µ¥Åo
¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ânªnµ¦· ¬´ ³Åo¦´¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬·µ¦µ¥µ¦oµ´ÊÂ¨³
µ¤µ¦ª´¤¼¨nµ °Îµª¦µ¥ÅoÅo°¥nµnµÁºÉ°º°Â¨³¤¸µ¦¡·µ¦µ¹¨´¬³ÎµªÁ·´®ª³Áª¨µÂ¨³ªµ¤Å¤n
Ân° °¦µ¥Åo¦ª¤¹¦³ÂÁ·µ´µ¸ÉµÎ ´¨¼oµ
¦µ¥µ¦ µ¥¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥Åo Áª¨µÄÁª¨µ®¹É» · µn ª¨Â¨³·É °Â¸Énµ¥Îµ¦³Ä®oÂn¨¼oµ®¦º °¼o Êº °Á¤ºÉ°n 
¤°Ã°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â¸É ÁÈ µ¦³Îµ´ °ªµ¤ÁÈ Áoµ °Â¨³µ¦ª»¤Ä´ª· oµÄ®o´ ¼o Êº °
Â¨oª
¦µ¥Åoµµ¦Ä®o¦· µ¦¦³¥³´Ê¦´¦¼ o Áª¨µÄÁª¨µ®¹ÉÁ¤ºÉ°ÅoÄ®o¦· µ¦Â¨³n ¤°¦· µ¦´ÊÂn¨¼oµÂ¨oªÂ¨³µ¤
Ároµ
¦µ¥Åo °Á¸Ê ¥ ¦´ ¦¼ o  ¨°n ª Áª¨µ®¹É  µ¤Ár´  n ª  °Áª¨µÃ¥Îµ ¹ ¹  °´ ¦µ¨°Â¸É Â o¦·  °
· ¦´¡¥r®µ¤¸¥´ Îµ´
¦µ¥ÅonµÁnµµ¤´µÁnµÎµÁ·µ¦´¦¼ o¨°nªÁª¨µ®¹ÉÃ¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»
´ µÁnµ
¦µ¥ÅoÁ·´ ¨¦´¦¼ o  Áª¨µÄÁª¨µ®¹É Äª´¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸·· Åo¦´Á·´ ¨ ¹É µ¤·Ä¦¸ Á·´ ¨¸É³
Åo¦´µÁ·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÄªµ¤o°µ¦ °¨µ³¡·µ¦µµª´¸É¤¸µ¦¦³µ«· · µ¦¦´´ ¨ n ª
Á·´¨µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµº°ÁÈ µ¦º» ¹Îµ¤µ¨¤¼¨nµÁ·¨»µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¦µ¥Åoµµ¦Ä®o¦· µ¦Á®¤º° » ¦· ÃÁ°¦rÁ¦¸É ¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°ÅoµÎ Á·µ¦¥º¥´µ¦Îµ» ¦¦¦¤Ä¦³¨È°ÁÃ¥
¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦´nµ°ÂÁÈ ¦· ÃÁ°¦r Á¦¸É (· ¦´¡¥r»¨Á···¨´ ) ¹É ª´¤¼¨nµ¦µµ»Á¦·É ¤Â¦Ã¥°oµ°·
µ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ (¦µµ· )  ª´¸ÉÅo¦´· ¦´¡¥r´ ¨nµª °ÁªÈÅr¨µ¸É ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨Á¸É ¥ª´¦· Ã
Á°¦rÁ¦¸É ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´¨nµªº°ÁÈ  °o ¤¼¨¦³´ Ś °¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
¦µ¥Åo°ºÉÇ¦´¦¼ oµ¤Ároµ
µ¦¦´¦¼o nµÄo nµ¥
°Á®º °µ¦µ¥nµ¥nµÁnµÎµ®¦´´µÁnµ¦³¥³´ÊÂ¨³´µÁnµ· ¦´¡¥r¤¼¨nµÎÉµ nµÄonµ¥°ºÉÇ ¦´¦¼ oµ¤Ár
oµ


o »µ¦¼o¥º¤
¨»n¤¦· ¬´ ´¹°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³nµÄonµ¥µµ¦Á·¹É Á·µ®¸Ê ·¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦n°¦oµ°µµ¦Â¨³
µ¦·´ÊÁ¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦rÁÈ n ª®¹É  °o» °· ¦´¡¥rÊ ´ Â¨³®¥»´¹o»µµ¦Á· ´¨nµª
ÁÈ o» °· ¦´¡¥rÁ¤ºÉ°µ¦n°¦oµ®¦º °µ¦·´ÊÂ¨oªÁ¦È 
µ¦ª´¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ÁÈ ¦µµ¸É ¨»n¤¦· ¬´ ³Åo¦´µµ¦ µ¥· ¦´¡¥r®¦º °³nµ¥Á¡ºÉ°Ã°®¸Ê ·Ä¦µ¥µ¦¸É Á· Ê ¹ Ä
£µ¡·¦³®ªnµ¼¦o n ª¤¨µ  ª´¸Éª´ ¤¼¨nµ ¨µ¸É¤¸£µ¡¨n°ÁÈ ¨µ¸É¦µ¥µ¦Îµ®¦´· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·
´ÊÇ Á· Ê ¹¹É ¤¸ªµ¤¸ÉÂ¨³¦· ¤µ°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¡ºÉ°Ä®o °o ¤¼¨¦µµ°¥nµn°ÁºÉ ° ¼¦o n ª¤¨µÅoÂn ¼o Êº °Â¨³¼ o µ¥Ä
¨µ®¨´®¦º °¨µ¸ÉÄ®o¦³Ã¥r¼» Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·´ÊÇ Ã¥¼¦o n ª¤¨µo°¤¸ªµ¤ÁÈ °·¦³µ
´ ¤¸ªµ¤¦°¦¼ oÂ¨³ªµ¤Á µo Ä°¥nµ¤Á®»¤¨ µ¤µ¦¸É³Á µo Îµ¦µ¥µ¦Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·´ÊÇ Â¨³
ÁÈ¤Ä¸É³Á µo Îµ¦µ¥µ¦Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·´ÊÇ
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Â¨³Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o Äµ¦Á·¤¸ªµ¤¤ÎÉµÁ¤°Â¨³µ¤µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥Åo ¹
¤¸µ¦Îµ®¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤°°ÁÈ  3 ¦³´µ¤¦³Á£ ° °o ¤¼¨¸É µÎ ¤µÄoÄÁ· µ¦¦³Á¤·
¤¼¨nµÁ¡ºÉ°ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ´Ê¸Ê ¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ä®o¨µÎ ´ªµ¤Îµ´¼ » ´¦µµÁ°ºÊ ° µ¥¸ÉÅ¤n°o 
¦´¦» Ä¨µ¸É¤¸£µ¡¨n°Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·°¥nµÁ¸¥ª´ (“ °o ¤¼¨¦³´ 1”) ¦°¨¤µº° °o ¤¼¨°ºÉ¸É
µ¤µ¦´ÁÅo “ °o ¤¼¨¦³´2”) Â¨³ÎÉµ» º° °o ¤¼¨¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ÁÅo (“ °o ¤¼¨¦³´ 3”)
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
°o ¤¼¨¦³´ 1 ÅoÂn ¦µµÁ°ºÊ ° µ¥¸ÉÅ¤n°o ¦´¦» Ä¨µ¸É¤¸£µ¡¨n°Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·°¥nµ
Á¸¥ª´Â¨³·µ¦µ¤µ¦Á µo ¹  ª´¸Éª´ ¤¼¨nµ
°o ¤¼¨¦³´ 2 ÅoÂn °o ¤¼¨°ºÉ°Á®º °µ¦µµÁ°ºÊ ° µ¥¹É ¦ª¤°¥¼nÄ¦³´ 1 ¸Éµ¤µ¦´ÁÅoÃ¥¦®¦º °
Ã¥°o°¤Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·´ÊÇ


°o ¤¼¨¦³´ 3 ÅoÂn °o ¤¼¨¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ÁÅoÉ ¹ Îµ¤µÄo´ · ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·´ÊÇ

Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
µ¦¦´ ¦¼o ¦µ¥µ¦Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µ
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¼¦´¦¼ oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ªoª¥o»µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦¸ ¸ÉÁÈ · ¦´¡¥rµµ¦Á·¸É
Å¤nÅoª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» · ¦´¡¥rµµ¦Á· ´ ¦³Á£Â¨³ª´¤¼¨nµÃ¥°oµ°·µ¤
Ã¤Á¨» ¦·¸ÉÄoÄµ¦´µ¦· ¦´¡¥rÂ¨³µ¤¨´¬³ °¦³ÂÁ·µ¤´µ °· ¦´¡¥rÃ¥Ân°°ÁÈ 
µ¤ª·¸º°¦µµ»´Îµ®nµ¥ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¤Á¨» ¦·Äµ¦¦· ®µ¦· ¦´¡¥rµµ¦Á· o°¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦· ¦´¡¥rµµ¦
Á·Ä®¤nÄn ª¸ÉÅo¦´¨¦³
®¸Ê ·µµ¦Á· ¼¦´¦¼ oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®´o»µ¦Îµ¦µ¥µ¦®¸Ê ·µµ¦Á· ´¦³Á£Â¨³ª´
¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥¥Áªo®¸Ê·µµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» Ã¥®¸Ê ·
´¨nµª¦ª¤¹®¸Ê·¦µµ¦°»¡´ r) Â¨³Å¤nµ¤µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦®¸Ê·µµ¦Á·Ä®¤nÅo
µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µ
· ¦´¡¥r¸É´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥
x Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Â¨³Á· µµµ¦¸É¤¸ °o Îµ´Äµ¦Äo
x ¨¼®¸Êµ¦oµ
x ¨¼®¸Ê°ºÉÇ (¦ª¤¹Á·¦°nµ¥®¦º °Á·nµ¥¨nª®oµÂ¨³Á·¤´Îµ®¦º °Á·¦³´¸É °ºÅo)
x Á·Ä®o¥¼o º¤
· ¦´¡¥r¸É´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ - Å¤n¤¸
· ¦´¡¥r¸É´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»
x · ¦´¡¥r¦µµ¦°»¡´ r · ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
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&/è¬5´=#°¸9A6r!ýÃr
K6#ýÁ¢°¦r
I+9/ý%·ÁÎ
@I#Vµ´>= ¤®µ
-7>%¬ªJ1<&/è
¦·
Â¨³¦·¬´¥n °¥5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
®¸Ê·¸É´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥
x Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼¥o º¤¦³¥³´Ê
x Áoµ®¸Êµ¦oµ
x Áoµ®¸Ê°ºÉÇ (¦ª¤¹¦µ¥µ¦oµnµ¥nµÇ Â¨³Á·¤´Îµ®¦º °Á·¦³´¦´¸É¤¸ °o Îµ®Îµ¦³º)
x Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µªÂ¨³®»o ¼o
x ®¸Ê·µ¤´µÁnµ
®¸Ê·¸É´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»
x ®¸Ê·¦µµ¦°»¡´ r (®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ)
µ¦o °¥n µ
µ»µµ¦o°¥nµ (¹É Á·¤n°¸ ŚŝŞś ®¤µ¥¹ ®¸Ê ´¥³¼ ) Îµ®¦´¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹
(Expected credit loss) °· ¦´¡¥rµµ¦Á·¦´¦¼ oÁÈ  Ê ´ µ¤ª·¸µ¦´ªÉ Å (General approach) ´¸Ê
x

x

x

Ê ´ ¸É 1 (performing) ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹Ä 12 Áº° µo ®oµÄÎµÅ¦®¦º °
µ» °Á¸Ê¥¦´ oµ¤¸ Îµªµ¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ oÃ¥Å¤n¤¸µ¦¦´¨¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ
³Á· Ê ¹
Ê ´ ¸É 2 (under-performing) Á¤ºÉ°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·Á¡·É¤ Ê ¹°¥nµ¤¸¥´ Îµ´Â¨³Å¤nÅo¡·µ¦µªnµ°¥¼nÄ¦³´ÎÉµ
¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¨°°µ¥»ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» °Á¸Ê¥¦´ oµ¤¸ Îµª
ÁnÁ¸¥ª´ Ê ´ ¸É 1
Ê ´ ¸É 3 (non-performing ®¦º °credit-impaired) Á¤ºÉ°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Á¡·É¤ Ê ¹¹
»¸É ¡·µ¦µÅoªnµÁ·µ¦o°¥nµoµÁ¦· Ê ¹ ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¨ µ»oµÁ¦·¸É µªnµ³Á· Ê ¹¨°
°µ¥»ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» °Á¸Ê¥¦´ oµ¤¸ Îµªµ¦µµ»´Îµ®nµ¥Ã¥Äo¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ o¦´¨
oª¥nµÁºÉ°¨ µ»µµ¦o°¥nµ

Îµ ®¦´ ¨¼ ®¸Ê µ¦oµ Â¨³· ¦´ ¡ ¥r¸É Á ·  µ´ µ (Án  ¦µ¥Åo oµ ¦´  ) ¨»n ¤¦· ¬ ´ µ¤µ¦Äoª· ¸µ¦°¥nµ n µ ¥
(Simplified approach) Ã¥¦´¦¼ o¨ µ»oµÁ¦· ¸É µªnµ³Á· Ê ¹¨°°µ¥»Îµ®¦´· ¦´¡¥rµµ¦Á· ¸É ¼
¡·µ¦µµ¤¸É ¨nµª¹ µo o ´Ê¸Ê Äµ¦¡·µ¦µÂ¨³ª´¤¼¨nµ¨ µ»oµÁ¦· ¸É µªnµ³Á·  Ê ¹ Îµ®¦´´Ê
ª·¸µ¦´ªÉ ÅÂ¨³ª·¸µ¦°¥nµnµ¥ o°Îµ °o ¤¼¨¨ µ»oµÁ¦·Ä°¸ Historical credit loss) ¤µ¦³°´´
°o ¤¼¨¸É¤¸µ¦µµ¦rÅÄ°µ (Forward-looking information) Än ª °· ¦´¡¥rÊ ´ Â¨³´ ´¥Îµ´Ç °
£µ¡Âª¨o°¤Á·Á«¦¬·
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¦·
¬´°¸d«µÇr«¹Ãr
Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
«Ë³¬¤²
¨²¶ÁÆ¢°¦r
²·Á¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

Än ª °¨¼®¸Ê Â¨³Á· Ä®o¼¥o º¤ ¨»n¤¦· ¬´ ´¨»n¤¦³µ¦Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´Å¸É °o ¤¼¨¥°oµµ¤°µ¥»®¸Ê
(Aging balance information) Ã¥´ÁÈ °o ¤¼¨¥o°®¨´Îµ®¦´ Historical credit loss ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ¦³¤µř¸
°¥nµÅ¦È¸ Ä¸ ŚŝŞś¨»n¤¦· ¬´ Äo °o n°¦µ¦³µ¦ °Âª· ´ ·µµ¦´¸ Á¦ºÉ ° “¤µ¦µ¦n°¦
´ªÉ ¦µªÎµ®¦´µÁ¨º°Á¡·É¤Á·¤µ´¸Á¡ºÉ°¦°¦´¨¦³µµµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ °Åª¦´Ã
Ã¦µ2019 (COVID-19)” ¹É °°Ã¥£µª·µ¸ ¡´¸ ÄÁº°Á¤¬µ¥2563 ¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¸ ŚŝŞś Ánµ´Ê)
Än ª °µ¦Å¤n°o Îµ Forward-looking information ¤µ¦³°Îµ®¦´· ¦´¡¥r¸ÉÄoª·¸µ¦°¥nµnµ¥Äµ¦
¡·µ¦µÂ¨³ª´¤¼¨nµ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ ¹É ¨¦³¸É¤¸n°nµÁºÉ°µ¦o°¥nµµ¨ µ»oµ
Á¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ °´¸“¨¼®¸Êµ¦oµ” Á¤ºÉ°ÎµForward-looking information ¤µ¦ª¤Äµ¦¡·µ¦µÂ¨³ª´
¤¼¨nµÁ¡·É¤ Ê ¹µ¥°¸ÉÁ¥¦µ¥µÅªo  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŞś ¦³¤µ ś.Ŝ ¨oµµÂ¨³ Ŝ.ř ¨oµµÄµ¦Á·
Á¡µ³·µ¦Â¨³µ¦Á·¦ª¤ µ¤¨Îµ´ Ã¥ÎµªÁ·´¨nµªÁÈ n ª®¹É  ° µ»µµ¦o°¥nµ¸É¼¦´¦¼ o
Ä¸ ŚŝŞŜ ¸Ê
µ¦´¸o°´ªµ¤Á¸É ¥
µ¦´¸o°´ªµ¤Á¸É ¥¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°Â¨¦³Äµ¦Á·¹É Á·µ·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥¸É
ÄoÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Äµ¦´µ¦µ³Á· ¸ÉÁ· Ê ¹µªµ¤Á¸É ¥´ÊÇ ¹É °µn ¨¦³n°ÎµÅ¦®¦º ° µ»
®¦º °ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ Ã¥ªµ¤´¤¡´r °µ¦o°´ªµ¤Á¸É ¥Â¨³ª·¸µ¦µ´¸ ¸ÉÁ¸É¥ª °o Ân°°ÁÈ 
3 ¦³Á£ÅoÂn µ¦o°´ªµ¤Á¸É ¥Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ µ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥Ä¦³ÂÁ·Â¨³µ¦o °´ªµ¤
Á¸É ¥ °Á·¨»» · °®nª¥µnµ¦³Á«
¦µµ¦°»¡´ rÁÈ Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸É¼Îµ¤µÄoÁ¡ºÉ°´µ¦ªµ¤Á¸É ¥Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸ÉÁ·µµ¦Á¨¸É¥Â¨
°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«¸É Á·µ·¦¦¤ÎµÁ· µ ¦µµ¦°»¡´ rÅ¤nÅo¤¸ª´ »¦³rÅªoÁ¡ºÉ°µ¦oµ
°¥nµÅ¦Èµ¤ ¦µµ¦°»¡´ r¸ÉÅ¤nÁ µo ÁºÉ°Å µ¦Îµ®Ä®oÁÈ Á¦ºÉ °¤º°o °´ªµ¤Á¸É ¥º°ÁÈ ¦µ¥µ¦Á¡ºÉ°oµ ¦µ
µ¦°»¡´ r¼¦´¦¼ oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ®¨´µ´Ê³¤¸µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ä®¤n ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦ª´
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ä®¤n³´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦µµ¦°» ¡´ rÅoÂn ¦µµ¨µ °¦µµ¦°» ¡´ r  ª´¸É ÄÂµ³µ¦Á· ¹É º°ÁÈ 
°o ¤¼¨¦³´2 °¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥¦µµ´¨nµªÂ¤¼¨nµ´ »´ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸ÉÁÈ ¦µµ¦
°» ¡ ´r ¸É Ä oÁ ·  µ¦¦³Á¤· ¤¼ ¨ n µ oª ¥ª· ¸ ¦ µµ¨µÃ¥ o° ¤¼ ¨ ®¨´ ¸É ÄoÄ µ¦¦³Á¤·  ÅoÂ n o° ¤¼ ¨°´ ¦µ
Â¨Á¨¸É¥Äo°¨µ¸É¦´¦» Ä®oÁ®¤µ³¤´¦µµ¦¸É°°¹É ÎµªÃ¥µµ¦¸ÉÁÈ ¼n
´ µ
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¦³¤µµ¦®¸Ê · 
¦³¤µµ¦®¸Ê·³¦´¦¼ oÄÂµ³µ¦Á·Èn°Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¤¸£µ¦³®¸Ê·Á· Ê ¹µ °o ¡·¡µµ®¤µ¥
®¦º °£µ¦³¼¡´¹É ÁÈ ¨¤µµÁ®»µ¦rÄ°¸  Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân °ªnµ¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· 
³o°¼nµ¥ÅÁ¡ºÉ°Îµ¦³£µ¦³®¸Ê·´¨nµª Ã¥£µ¦³®¸Ê ·´¨nµªµ¤µ¦¦³¤µÎµªÁ·Åo°¥nµnµÁºÉ °º°
oµ¨¦³´¨nµªÁÈ ´¥Îµ´ ¦³¤µµ¦¦³ÂÁ· ¸É ³nµ¥Ä°µ³·¨ÁÈ ¤¼¨nµ´ »´ Ã¥Äo
°´¦µ·¨Ä¨µ´»´ n°Îµ¹£µ¬¸Á·ÅoÁ¡ºÉ°Ä®o³o°¤¼¨nµ¸É°µ¦³Á¤·ÅoÄ¨µ´ »´ ¹É Â¦Åµ¤
Áª¨µÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥¸É¤¸n°®¸Ê·

£µ¬¸Á·Åo 
£µ¬¸Á·ÅoµÎµÅ¦®¦º ° µ»Îµ®¦´¸ ¹É ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦³°oª¥ £µ¬¸Á·Åo °
ª´»´ Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸

£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´
£µ¬¸Á· Åo °ª´ » ´ ÅoÂn £µ¬¸¸É°o Îµ¦³®¦º °µ¤µ¦ °º ÅoÃ¥ÎµªµÎµÅ¦®¦º ° µ» µ£µ¬¸
Îµ®¦´¸ Ã¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸¸É¦³µ«Äoª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·¨°µ¦¦´¦» £µ¬¸¸Éµo Îµ¦³Äª
n° Ç
£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
¨»n¤¦· ¬´ ´¹´¸ Ã¥Îµªµ¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸ÉÁ· Ê ¹ ¦³®ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·
Â¨³Îµª¸ÉÄoÁ¡ºÉ°ªµ¤¤»n®¤µ¥µ£µ¬¸ Ã¥¨nµ´ªÉ ¦µªn°Å¸Ê Å¤nÅo¼Îµ¤µ¦n ª¤¡·µ¦µÅoÂn nµªµ¤· ¥¤
¹É Å¤nµ¤µ¦ÁÈ nµÄonµ¥µ£µ¬¸Â¨³µ¦¦´¦¼ o·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦´ÊÂ¦¹É Å¤n¦³n°´ÊÎµÅ¦µ´¸ ®¦º °
ÎµÅ¦µ£µ¬¸®µÁÈ ÅÅoªnµ³Å¤n¤¸µ¦¨´¦µ¥µ¦Ä¦³¥³Áª¨µ°´Ä¨o Îµª£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¡·µ¦µ
µµ¦Á¨ºÉ ° Å®ª¸É Á ·  Ê ¹  ¦·  °·  ¦´ ¡ ¥rÂ ¨³®¸Ê · µ¤´ ¸  oª ¥°´ ¦µ£µ¬¸ Îµ ®¦´  ª¸É  µªn µ ³Åo¦´ 
¦³Ã¥rµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ®¦º °Äª¸Éµªnµ³nµ¥Îµ¦³®¸Ê ·£µ¬¸Ã¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸¸É¤¸µ¦
¦³µ«Äoª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸³´¹n°Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân°ªnµÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á¸ ¥£µ¬¸Ä°µ³
¤¸µÎ ªÁ¡¸¥¡°´µ¦Äo¦³Ã¥rµµ¦´¹¦´¦¼ o·¦´¡¥r´ ¨nµª · ¦´¡¥r£µ¬¸Á· Åo¦°µ¦´´¸ ³¼
¦´¨¨Ánµ¸É¦³Ã¥rµ£µ¬¸³¤¸Ã°µ¼Äo¦· 

ÎµÅ¦n °®»o
ÎµÅ¦n °®» o Ê ´ ¡ºÊ µÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ ¸É ÁÈ n ª °¼o º °®» o °¦· ¬´ oª¥Îµª®» oµ¤´
´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´¸É°°Ä¦³®ªnµ¸ n ªÎµÅ¦n°®» o ¦´¨ÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ ¸ÉÁÈ n ª °¼o º°
®» o °¦· ¬´ oª¥Îµª´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °®» oµ¤´¸É °°Îµ®n µ¥Â¨oª¦³®ªnµ¸ Â¨³®¨´µ¸É Åo¦´¦» 
¨¦³ °®»o ¦´¨


¦µ¥µ¦´¸´ »¨Â¨³¦·¬´ ¸ÉÁ¸¥É ª o °´

»¨®¦º °¦· ¬´ ¸É Á¸É ¥ª °o ´ ®¤µ¥¹  »¨®¦º °¦· ¬´ ¸É °¥¼n£µ¥Äoµ¦ª» ¤ °¦· ¬´ ®¦º °µ¤µ¦ª» ¤
¦· ¬´ ´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ®¦º °¤¸°·· ¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´Äµ¦´· Äoµµ¦Á·®¦º °µ¦ÎµÁ· µ °
¦· ¬´
¨´¬³ °ªµ¤´¤¡´r´ »¨Â¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¤¸´ ¸Ê
ºÉ°¦· ¬´ / »¨
VVD
ECF-H
ECF-P
PNB
SOMEWA
¦· ¬´ ¦¸ Á°·¦r¡µªÁª°¦r(Å¥Â¨r) Îµ´
GEP (Myanmar) Company Limited
(³Á¸¥Â¨³¦³°µ¦Ä¦³Á«
Á¤¸¥¤µ¦r )
¦· ¬´ Á¢ Á°Á°¦r¸ Ã±¨·Êr Îµ´

¦³Á£»¦·
¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®»ř
¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» ř
¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» ř
¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» ř
¼¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» ř
¦· ¬´ ¼¨o »Ä·µ¦¸ÉµÎ Á· »¦·
oµ¡¨´µ
¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦³ÂÅ¢¢oµµ
¡¨´µÂ°µ·¥r

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
¦· ¬´ ¥n°¥ °¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´

¦· ¬´ ¼¨o »Ä·µ¦¸ÉµÎ Á· »¦·
oµ¡¨´µ

·µ¦¦n ª¤oµ
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞś
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ¦³°µ¦Á·
«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
ºÉ°¦· ¬´ / »¨
¦· ¬´ Å¡¦o°°¢ª¼o ¦¸ Á°Á°¦r¸Îµ´

¦³Á£»¦·
¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦³ÂÅ¢¢oµµ
ÁºÊ°Á¡¨·¸ª¤ª¨

¦· ¬´ Á¢Á°Á°¦r¸(Â¡¦n Îµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦³ÂÅ¢¢oµµ
ÁºÊ°Á¡¨·¸ª¤ª¨
Ã¦Å¤o´ Îµ®¦´ÄoÁÈ ÁºÊ°Á¡¨·
Îµ®¦´Ã¦Å¢¢oµ¡¨´µ¸ª¤ª¨
¨·Â¨³Îµ®nµ¥ÂnÅ¤oÉ ¹ ÅoÂnÅ¤o
ÂnµÂ¨³Å¤o¥µ

¦· ¬´ Á¢ÅÃ°Â¤ÈÎµ´
¦· ¬´ Å¡¦r°°¢ª¼o °·¦´¦¸ rÎµ´

¦· ¬´ °¸rÃr¸ÅrÎµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦r

¦· ¬´ °¸rÃr°»µ®¦¦¤Îµ´

Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦r

¦· ¬´ ª¸-´Á°¦rÎµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦³µ¬· ·ªÅ¤o

¦· ¬´ ª¸-´°·´¦¸ Îµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥Å¤oÂ¦¦¼ °Â®o

¦· ¬´ ¸ª¸¡µ¦µª¼Îµ´

¨·Â¨³Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦rÂ¨³Å¤o
Â¦¦¼ °Â®o
Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦r
¨·Â¨³Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦r
-

¦· ¬´ °·ÁÈr¨·¢ª·É¤°¨¨rÎµ´ ¤®µ
¦· ¬´ °·ÁÈr°·Á°¦rÁ¢· ¦rÎµ´
»ª´¨¨£» ª´·Í
»µ¨¸» ª´·Í

-

»°µ¦´¬r» ª´·Í

-

»·¡ª¦¦» ª´·Í
»ª¦µ£¦r» ª´·Í

-

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
¦· ¬´ ¥n°¥ °·µ¦¦n ª¤oµ
Â¨³¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞś
¦· ¬´ ¥n°¥ °·µ¦¦n ª¤oµ
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞś
¦· ¬´ ¥n°¥ °·µ¦¦n ª¤oµ
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞś
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
´¦· ¬´ ¥n°¥ °µ¦¦n ª¤oµ
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞś
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦
¦n ª¤´
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦
¦n ª¤´
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦
¦n ª¤´
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦
¦n ª¤´
¤¸¼ o º°®» o Â¨³¦¦¤µ¦
¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¹É ÁÈ ¼n¤¦´
¤¸¦¦¤µ¦¹É ÁÈ ¼n¤¦´
¼o º°®»o Â¨³¦¦¤µ¦
(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¼o º°®»o Â¨³¦¦¤µ¦
(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¼o º°®»o Â¨³¦¦¤µ¦
(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¼o º°®»o Â¨³µ·¦¦¤µ¦
¼o º°®»o Â¨³µ·¦¦¤µ¦
32
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ¦³°µ¦Á·
«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
ºÉ°¦· ¬´ / »¨
¡¨Á°Á°«´·Í¤µ¦¤¥r
»¤¦¸ Ã·¥µ»¦´¬r
»¦¨µ¦» ¤´·
»Á°¦· ¦rªµµn 
»Å¡¼¨¥r°¦» ¦³»

¦³Á£»¦·
-

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
¦¦¤µ¦(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¦¦¤µ¦(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¦¦¤µ¦(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¦¦¤µ¦(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)
¦¦¤µ¦(¼o ¦· ®µ¦Îµ´)

¼o ¦· ®µ¦Îµ´®¤µ¥¹ » ¨¸É ¤¸°µÎ µÂ¨³ªµ¤¦´ ·°µ¦ªµÂ´Éµ¦Â¨³ª»¤· ¦¦¤n µÇ °
·µ¦Å¤nªµn µ¦®¦º °µ°o°¤´Ê¸Ê¦ª¤¹¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ (Å¤nªµn ³Îµ®oµ¸ÉÄ¦³´¦· ®µ¦®¦º °Å¤n)
Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµÎµ®¦´¦µ¥µ¦´¸´ »¨Â¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¤¸´ ¸Ê
¦µ¥µ¦

ºÊ °- µ¥· oµ
°Á¸Ê¥¦´/°Á¸Ê¥nµ¥
¦µ¥ÅoÁ·´¨
¦µ¥Åo°ºÉÇ
ºÊ °ª´»·· oµ/ª´»·ÊÁ¨º°
ºÊ °- µ¥°»¦r ®µ¤¸
nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦°ºÉÇ ®µ¤¸
nµ°Â¼o ¦· ®µ¦¸ÉµÎ ´
µ¦ÎÊµ¦³´ªÁ·· ÁºÉ°Ã¥¦¦¤µ¦

Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµ
¦µµÄ¨oÁ¸¥´´¦µµ¨µ
°´¦µ°oµ°·´MOR
°´¦µµ¤¸É¦³µ«nµ¥Ä¸É¦³»¤ °¼o ¼¨»
¦µµµ¤¸É¨¦n ª¤´
¦µµÄ¨oÁ¸¥´´¦µµ¨µ
¦µµµ¤¸É¨¦n ª¤´
¦µµµ¤¸É¨¦n ª¤´
ÎµªÁ·µ¤¸É¨¦n ª¤´
Å¤n¤¸µ¦·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦ÎÊµ¦³´¦³®ªnµ´
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K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n °>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥¸É Á· ¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³»¨®¦º °¦· ¬´ ¸É Á¸É ¥ª °o ´Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2564
Â¨³2563 ¤¸´ ¸Ê
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¥· o µ
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
°Á¸¥Ê ¦´
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
µ¦¦n ª¤oµ
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
¦µ¥Åo °ºÉÇ
¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦µ¥Åo Á·´¨ ÂÁÈ 
¦µ¥µ¦®´µ¤¼¨n µÁ·¨»
¦· ¬´ ¦n ª¤
ºÊ°· o µ
¦· ¬´ ¥n°¥
°Á¸¥Ê n µ¥
¦· ¬´ ¥n°¥
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
n µ°Â¼o¦·®µ¦¸ÉÎµ´
¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê
¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ
¦ª¤

256Ŝ

256ś

µ¦Á¡µ³·µ¦
256Ŝ
256ś

27,358
27,358

Ś1,688
Ś1,688

86,726
12,911
99,637

76,480
16,121
92,601

-

-

1,570
557
2,127

5,707
888
6,595

66
557
623

16
624
888
1,528

-

579

-

579

-

1ř,394

-

-

-

-

870
870
22,697
203
22,900

řŞŠ

1

664
664

š,733
764
10,497

2,383
136
2,519

21,033
271
21,304

18,659
203
18,862

řŠ,513
271
18,784
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 n °
«Ë®¤µ¥Á®»
³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.

¥°Á®¨º°´»¨Â¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´  ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¤¸´ ¸Ê
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
256ś

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
256Ŝ
256ś

8,441
8,441

7,555
7,555

48,050
4,305
52,355

35,809
2,800
38,609

5,955
5,955
1,069
7,024

5,550
5,560
11,110
907
1Ś,017

5,955
5,955
1,069
7,024

5,550
5,560
11,110
907
12,017

-

115
-

5,707
-

-

13,600

184,000

śŘ,000
śŘ,0ŞŞ

-

13,715

189,707

20,000

20,000

-

-

256Ŝ
¨¼®¸Ê µ¦o µ
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
¨¼®¸°Ê ºÉn °Îµ¦³(¼®¤µ¥Á®»ş
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
- n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
- n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³®¨´µ®¹É¸
¦ª¤
°Á¸Ê¥oµ¦´ (· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ)
¦ª¤
Á·Ä®o o ¥¼ º¤¦³¥³´Ê Â¨³°Á¸¥Ê o µ¦´
°Á¸¥Ê o µ¦´
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤ (ÂÄ· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·Ä®o o ¥¼ º¤¦³¥³´Ê 
¦· ¬´ ¥n°¥ (°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 5.5 n°¸
Â¨³¦Îµ®Îµ¦³Á¤ºÉ°ªµ¤)
¦· ¬´ ¦n ª¤ (°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 10 n°¸
Â¨³¦Îµ®Îµ¦³£µ¥ÄoÁºÉ°Å ¸É¨
¦n ª¤´Ã¥ÁÈ µ¦Ä®o¥¼o º¤µ¤´n ªµ¦
º°®» o °ECF-P)
¦ª¤
Á·¦³´Ã¦µ¦n °¦o µÃ¦Å¢¢o µ
¦· ¬´ ¦n ª¤
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&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ¦³°µ¦Á·
«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
256Ŝ

256ś

-

-

Áo µ®¸°Ê ºÉ
¦· ¬´ ¥n°¥
Áo µ®¸°Ê ºÉ(®¸Ê · ®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦· ¬´ ¦n ª¤
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê Â¨³°Á¸¥Ê o µn µ¥
°Á¸¥Ê o µn µ¥
¦· ¬´ ¥n°¥
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê 
¦· ¬´ ¥n°¥ (°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 5.5 n°¸
Â¨³¦Îµ®Îµ¦³Á¤ºÉ°ªµ¤)
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ (°´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³
ŝŚŝ n°¸ Â¨³¦Îµ®Îµ¦³Á¤ºÉ°ªµ¤)
¦ª¤

780

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
256Ŝ
256ś
-

6,726

780

-

-

678

7,580
-

1,596
150

-

-

-

-

122,752

68,500

-

53,500
54,178

130,332

řŚ,500
82,746

Á·Ä®o¥¼o ¤º Â¨³Á·¼¥o º¤¸ÉÁ· Ê ¹´¦· ¬´ Â¨³»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¤¸¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ªÄ¦³®ªnµ¸ ´¸Ê

Á·Ä®o o¥¼ º¤¦³¥³´Ê 
¦· ¬´ ¦¸ Á°·¦r¡µªÁª°¦r
Å¥Â¨r Îµ´

ECF-H
ECF-P

236

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞś

-

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞś
35,000
149,000
'æ -5  19 . Ė C .Ė A #1'Ė 8 A   N 6 5  z%/6{z{

µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨

30,000

-

µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ¡´µ
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
13,600
śŝ,000
149,000

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞŜ

30,000

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞŜ
13,600
-
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µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞŜ

6'A
æzĒ
¦·¬´/%6&A/<
°¸r ÃrÁ¢°¦r'41
·ÁÎµ´ ¤®µ
Â¨³¦·
¬´¥n1
°¥{
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n>=° -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤Śŝ6ś
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê 
¦¦¤µ¦
µ· °¦¦¤µ¦

ECF-P
PNB
¦¦¤µ¦
µ· °¦¦¤µ¦


53,500
-

¥°Á®¨º°ª´
31 ´ªµ¤ŚŝŞś
62,500
6,000
12,500
-

řŘŘ,000

ŝś,500
řŘŘ,000

µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ¡´µ
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
221,652
173,000
10,600
5,000
12,500
řŘŘ,000
řŘŘ,000

-

¥°Á®¨º°ª´¸É
31 ´ªµ¤ŚŝŞŜ
111,152
11,600
-

¨¼®¸Ê µ¦o µ

ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¥µ¤°µ¥»®¸Ê¸Éµo Îµ¦³Åo´ ¸Ê
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
¦· ¬´¸ÉÁ¸É¥ª o °´
¥´Å¤n¦Îµ®Îµ¦³
oµÎµ¦³:
Å¤nÁ· 3 Áº°
¦³®ªnµ 3 Áº°¹6 Áº°
¦³®ªnµ 6 Áº°¹12 Áº°
Á·ªnµ 12 Áº°
¦ª¤

25Ş4

25Ş3

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
25Ş4
25Ş3

6,793

4,384

19,142

16,285

1,648
-

3,162
9
7,555

10,334
13,178
4,242
5,459
52,355

15,014
7,055
2ŜŞ
š
38,609

8,441
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
¦· ¬´°ºÉ »·
¥´Å¤n¦Îµ®Îµ¦³
oµÎµ¦³:
Å¤nÁ·3Áº°
¦³®ªnµ3Áº°¹6Áº°
¦³®ªnµ6Áº°¹12Áº°
Á·ªnµ12 Áº°
¦ª¤
®´nµÁº°É µ¦o°¥nµÎµ®¦´¨ µ»
oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹
» ·

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
25Ş4
25Ş3

25Ş4

25Ş3

263,955

230,667

249,989

220,880

79,370
17,791
90,898
11,313
463,327

47,051
16,231
24,762
9,903
328,614

76,905
17,743
90,648
8,273
443,558

43,603
15,921
24,711
7,037
312,152

( 17,343)
445,984

( 4,860)
323,754

( 13,426)
430,132

( 1,994)
310,158

ª´¸Éśř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś¦· ¬´ ÅoµÎ ¨¼®¸Ê µ¦oµÎµªÁ·¦³¤µ83.9¨oµµÂ¨³89.7 ¨oµµÅ µ¥
¨Ânµ´µ¦Á·Ä¦³Á«µ¤Â®n (£µ¥ÄoªÁ·· ÁºÉ °¦ª¤ 150 ¨oµµÄ¸ ŚŝŞŜÂ¨³215 ¨oµµÄ¸ ŚŝŞś)
Ã¥µ´µ¦Á·´¨nµª¤¸·· Å¨nÁ¸Ê¥ÎµªÁ·¦³¤µ77.6¨oµµÂ¨³Šşŝ¨oµµµ¤¨Îµ´¦· ¬´ ÅoÂ
ÎµªÁ· ° °o ¼¡´µµ¦¤¸·· ¼Å¨nÁ¸Ê¥´¨nµªÁÈ “Áoµ®¸Ê µµ¦ µ¥· · Á¦¸ ¥¦o°¨¼®¸Ê µ¦oµ”ÄÂ
µ³µ¦Á·
Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ ÄÁº °¤¸ µ¤2563 ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo¤¸¤· °» ¤´ · Ä®o¦· ¬´ µ¥n ª®¹É  °
¨¼®¸Ê µ¦oµ¹É Á·µµ¦ µ¥· oµnµ¦oµ´ªÂ µ¥(Agents) ¡¦o°¤· · Ä¦µ· oµ¸ÉÁ¸É¥ª °o Ä®oÂn¦· ¬´ ¸ÉÅ¤n
Á¸É¥ª °o ´Â®n ®¹É ¹É ÎµÁ· »¦·ºÊ °¤µ µ¥Å¹É ª´»n°¦oµÂ¨³ÂnoµÄ¦µµ µ¥Îµª55 ¨oµµ¹É ¨¼®¸Ê
µ¦oµ´¨nµª¤¸¤¼¨nµµ¤´¸¦³¤µ36.2 ¨oµµÂ¨³Á·ÎµÅ¦µµ¦ µ¥¦³¤µ18.8 ¨oµµ¹É n ªÄ®n °
ÎµÅ¦Îµª´¨nµªÁÈ µ¦Îµ¦³nµ· · Ä¦µ· oµ¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦· ¬´ ÅoÃ°µ¦ª»¤Ä· · µ¦¦´Îµ¦³Á·µ
¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³· · Ä¦µ· oµÄ®oÂn¼ o Êº °Â¨oª¦· ¬´ Â¦µ¥µ¦ÎµÅ¦´¨nµªÁÈ ¦µ¥µ¦Â¥nµ®µÄÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤Â¨³Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸Éśř´ªµ¤2563 °µ¸Ê µ¤´µºÊ °- µ¥¦ª¤¹®´º °
n°´µ¦Îµ¦³®¸Ê ¸ÉÁ¸É¥ª °o ¦· ¬´ Åo¨Ä®o¼ o Êº °n°Îµ¦³¦µµ µ¥ µo oÁÈ ¦µ¥Áº°Á¦·É ¤´ÊÂnÁº°Á¤¬µ¥2563
¹Áº°´ªµ¤ŚŝŞŝ Â¨³¤¸µ¦·°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¦o°¥¨³6 n°¸ ´¼o Êº °ªnµ³Îµ¦³¦µµ¦oªª´¸Éśř
´ªµ¤ŚŝŞŜ¥°oµ °´¸ ¨¼®¸Ê µµ¦ µ¥· · ´ ¨nµª³Åo¦´Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸ ´ÊÎµªÂ¨³ª´¸Éśř
´ªµ¤2563 ¥°oµ °´¸ ¨¼®¸Ê µµ¦ µ¥· · ´ ¨nµªn ª¸É³Åo¦´Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸ Â¨³Á·ªnµ®¹É ¸ ¤¸
Îµª36 ¨oµµÂ¨³řŚ¨oµµµ¤¨Îµ´
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ


· o µÁ®¨º°-» ·

¡´µ
µ¦Á·¦ª¤

· oµÎµÁ¦È ¦¼ 
· oµ¦³®ªnµ¨·
ª´»·
ª´»Ã¦µ
· oµ¦³®ªnµµ
¦ª¤
®´ nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµ¨oµ¤´¥
Â¨³Á¨ºÉ°Å®ªoµ
» ·

25ŞŜ
533,366
656,015
ŞŠ,142
55,587
7,682
1,320,792

25Şś
549,267
682,739
80,677
59,525
4,110
1,376,318

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
25ŞŜ
25Şś
531,724
ŝŜŠ,831
656,015
682,739
ŞŠ,142
80,677
55,587
59,525
7,682
4,110
1,319,150
1,375,882

( 6,321)
1,314,471

( 6,110)
1,370,208

( 6,272)
1,312,878

( 6,110)
1,369,772

ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 n ªnµµµ¦¦´¨¦µµ» °· oµÁ®¨º° (Å¤n¤¸nª °¦· ÃÁ°¦r
Á¦¸É Ä®oÁÈ ¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´¸É´ ¹ ÁÈ n ª®¹É  °o» µ¥ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Îµ®¦´¸ ·Ê » 
ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ10.5 ¨oµµÂ¨³řśŘ ¨oµµµ¤¨Îµ´
ª´¸Éśř´ªµ¤ŚŝŞŜ¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸·¦´¡¥r··¨´ (¦· ÃÁ°¦¦rÁ¦¸É Á®¨º°Ä¤º°




Á·Ä®o o ¥¼ º¤Ân »¨Â¨³·µ¦°ºÉ¸ÉÃ° µ¥· ·ÁÈ ¨¼®¸°Ê ºÉn °Îµ¦³

´¸Ê ¸Á·¤ÁÈ Á·Ä®o¥¼o º¤Ân ¦· ¬´ °·Á°¦r ¢µ¦r °¸r Á°ÈÁ°¦r ¥¸É °¦r Á°Á¦´É Îµ´ (¤®µ (“IFEC”) ÎµªŝŘ
¨oµµ¸É¤¸µ¦·°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¦o°¥¨³ ŞŚŝ n°¸ ¹É ¤¸®¨´¦³´ÁÈ ®»o µ¤´ °¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ®¹É  ° IFEC
Â¨³°¥¼nÄ¦¼ ÂÁ·¤´ÎµÁ¡ºÉ°Á µo «¹¬µªµ¤ÁÈ ÅÅo °µ¦¨»ÄÃ¦µ¦Ã¦Å¢¢o µ¡¨´µÂ°µ·¥r °
¦· ¬´ ¸ °µ¦r Ã¨nµ¦r Îµ´ (“CRS”) µ ř Á¤³ª´r ¹É ´Ê°¥¼n¸É°µÎ Á£°Á· ´®ª´¨ÎµµÃ¥ CRS ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥°¸
Â®n®¹É ° IFEC ´Ê¸Ê ¦· ¬´ IFEC Â¨³CRS Åo¤¸µ¦¨µ¤Ä´¹ªµ¤Á µo Ä¦³®ªnµ´Á¤ºÉ°ª´¸É ŚŚ ´ªµ¤
ŚŝŞŘ Á¡ºÉ°Îµ®ÁºÉ°Å Ä®oÁ·Ä®o¥¼o º¤´¨nµª¦ª¤¹°Á¸Ê¥oµ¦´¸ÉÁ¸É¥ª °o µ¤µ¦¼Îµ¤µÄoÁÈ Á·¤´ÎµÁ¡ºÉ°
ÁÈ n ª®¹É °µ¦Îµ¦³¦µµµ¦ºÊ ° µ¥·µ¦Ä°µ®µ¨µ¦«¹¬µªµ¤ÁÈ ÅÅo °Ã¦µ¦ÁÈ ¸É¡°Ä
Â¨³¦· ¬´ ´· ÄÁ µo ¨»  ´Ê¸Ê Á· Ä®o¼¥o º¤´¨nµª¥´¼· °Á¸Ê ¥Åªnµ³¦¦¨»ÁºÉ °Å ´Ê®¤µ¤
´¹ªµ¤Á µo Ä´¨nµªÃ¥¦· ¬´ Â¨³ IFEC ÅoÁ¦µ¦n ª¤´Â¨³¨ ¥µ¥¦³¥³Áª¨µµ¦¦ª°µ³ °
·µ¦ÅÁÈ £µ¥Äª´¸É śŘ ¡§«·µ¥ ŚŝŞŚ Â¨³ ¥µ¥¦³¥³Áª¨µÁ µo Îµ´µºÊ ° µ¥·µ¦ÅÁÈ £µ¥Äª´¸É śř
´ªµ¤ŚŝŞŚ
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
°¥nµÅ¦È¸ ÁºÉ°µµ¦¦ª°µ³ °·µ¦ ° CRS ¥´Å¤nÂ¨oªÁ¦È Â¨³Å¤nµ¤µ¦¦³Á¤·Îµ®µ¦¸É³
Â¨oªÁ¦È Åo ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É ŚŜ´ªµ¤ ŚŝŞŚ¹¤¸¤·°»¤´ ·Ä®o¦· ¬´ Îµ®nµ¥· · Á¦¸ ¥¦o°Ä
´µÁ· Ä®o¼o¥º ¤ oµ o¦ª¤¹ ´µÎµ Îµ®¨´¦³´Â¨³´¹ ªµ¤Á oµÄ¸É Á¸É ¥ ª o°Ä®oÂ n ř »  ¨¸É Å ¤n
Á¸É¥ª °o ´nµ®¹É¹É ÁÈ ¼o º°®»o °¼¦o n ª¤oµÂ¨³¦¦¤µ¦ °·µ¦¦n ª¤oµ °¦· ¬´ Â¨³ Ś ¼o º°®» o Ä®nÂ¨³
¦¦¤µ¦nµ®¹É °¦· ¬´ Ä´n ª ŚÄ śÂ¨³ řÄ śµ¤¨Îµ´ °¥°Á·Ä®o¥¼o º¤oµ¦ª¤°Á¸Ê¥  ª´¸É
ŚŜ´ªµ¤ ŚŝŞŚ ¦ª¤¦³¤µ ŝŠśŘ¨oµµ ¹É ÁÈ n ª ° ř ¦ª¤¦³¤µ śŠŠş¨oµµÂ¨³ Ś ¦ª¤
¦³¤µ řšŜś¨oµµ Ã¥ÁÈ µ¦Îµ®nµ¥°°ÅÄ®oÂn ř Â¨³ Ś Ã¥¥°¥n°Îµ¦³Îµª şªÇ ¨³®
Áº°Á¦·É ¤´ÊÂnÁº°´ªµ¤ ŚŝŞŚ¹É Än ª ° ř Â¨³ Ś ¤¸µÎ ªÁ· ª¨³¦³¤µ ŝŝŝ¨oµµÂ¨³ ŚşŠ
¨oµµ µ¤¨Îµ´ ´Ê¸Ê ¦· ¬´ ¤¸µ¦·°Á¸Ê¥µµ¦n°Îµ¦³´¨nµª´ ř Â¨³ Ś Ä°´¦µ¦o°¥¨³ Şn°¸ Â¨³
´µª´¸É ŚŜ´ªµ¤ ŚŝŞŚÁÈ oÅ ¦· ¬´ Å¤n¤¸·· Á¦¸ ¥¦o°Â¨³´µÄÇ ¸É oµ´ IFEC °¸ Â¨³Å¤n
¦³r¸É³ÎµÁ· µ¦¦ª°µ³·µ¦Â¨³Á µo ºÊ ° µ¥·µ¦´ CRS °¸n°Å ª´¸Éśř ´ªµ¤ ŚŝŞ4
ÎµªÁ· ° “¨¼®¸Ê°ºÉn°Îµ¦³” n ª¸É¦· ¬´ ³Åo¦´Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸ µ ř Â¨³ Ś ¤¸µÎ ªÁ·¦ª¤ řşš
¨oµµÂ¨³ ª´¸Éśř ´ªµ¤ ŚŝŞś n ª¸É¦· ¬´ ³Åo¦´Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸ Â¨³Á·ªnµ®¹É ¸ ¤¸µÎ ªÁ·¦ª¤
n ª¨³ řŞş ¨oµµÂ¨³ řŞş ¨oµµµ¤¨Îµ´


Á· µµµ¦¸É¤¸ o °Îµ´Äµ¦Äo 

ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¦· ¬´ ÅoµÎ Á· µ¦³Îµ´µµ¦Ä¦³Á«µ¤ÁÁ®n ÎµªÁ·¦³¤µ
52Ř ¨oµµÂ¨³ŝřŠ ¨oµµµ¤¨Îµ´ÅªµÁÈ ®¨´¦³´Îµ®¦´ªÁ·¼¥o º¤¦³¥³´Ê´µµ¦´¨nµª


Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n °¥¹É ´¹Ã¥ª·¸¦µµ»




VVD
ECF-H
ECF-P
PNB
SOMEWA
¦ª¤

»³Á¸¥ (¡´µ)
2564
2563
1,000
1,000
45,ŘŘŘ
10,ŘŘŘ
šŘš,28ś
ŞŠş,652
50,000
50,000
Ś,000
-

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
 ´n ªµ¦º°®»o ¦o°¥¨³  ¦µµ» °Á·¨» (¡´µ)
 2564
2563 
2564
2563
99.95
99.95
1,000
1,000
šŜŜŜ
75.00
42,500
7,500
99.99
99.99
šŘš,282
ŞŠş,652
ŝşŘŘ
ŝşŘŘ
7,125
7,125
şŝŘŘ
ř,500
š61,407
703,277

Ä¦³®ªnµ¸ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¦· ¬´ ¥n°¥Å¤n¤¸µ¦¦³µ«nµ¥Á·´¨Ân¼ o º°®»o
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK¦³°µ¦Á·
6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
>=n °-7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
°o ¤¼¨µµ¦Á·¸ÉµÎ ´ °PNB Äµ¦Á·Îµ®¦´¸ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¹É ¤¸nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ä
´n ª¦o°¥¨³43¤¸´ ¸Ê

¨oµµ
ŚŝŞ4
ŚŝŞ3
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
17.7
13.0
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
3.9
4.0
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
0.6
Ř8
n ª °¼o º°®»o 
21.0
ř6.2
¦µ¥Åo°ºÉ
0.7
1.6
ÎµÅ¦( µ» Îµ®¦´¸
0.4
(17.ř)
ÎµÅ¦( µ» ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
0.4
(17.1)
Ä¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É ř4¡§¬£µ¤ŚŝŞŜ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo°» ¤´ · Á¦ºÉ °Îµ´Än ª¸É
Á¸É¥ª °o ´·¦¦¤¨»´n°Å¸Ê
x

µ¦Á¡·É¤»³Á¸ ¥ ° ECF-H µÁ·¤ÎµªřŘ¨oµµÁÈ Ŝŝ¨oµµÃ¥µ¦°°®» oµ¤´Ä®¤n
ÎµªśŝŘ,ŘŘŘ®» o¤¼¨nµ®» o ¨³řŘŘµ¹É ¦· ¬´ ³ÁÈ ¼¨o »Ä®» oµ¤´Á¡·É¤»Än ª¸Ê °ECF-H
´Ê®¤Â¨³³ÎµÄ®o´n ªµ¦º°®» o ÄECF-H °¦· ¬´ Á¡·É¤ Ê ¹µ¦o°¥¨³şŝÁÈ ¦o°¥¨³šŜŜŜÃ¥µ¦
³Á¸¥Á¡·É¤» °ECF-H ÅoµÎ Á·µ¦Â¨oªÁ¦È ÄÁº°¦µ¤ŚŝŞŜ

x

µ¦´´Ê¦· ¬´ ¥n°¥Â®nÄ®¤nÄÁº°¤·»µ¥ŚŝŞŜ ¹É ÅoÂn¦· ¬´ ÃÁ¤ªnµ¡¨µn µÎµ´(“SOMEWA”) Á¡ºÉ°
ÎµÁ· » ¦· Á¸É ¥ª´2QOLQH3ODWIRUPÂ¨³E-Commerce oª¥»³Á¸ ¥Á¦·É ¤Â¦ÎµªŚ¨oµµÃ¥
¦· ¬´ º°®»o ÄSOMEWA ¦o°¥¨³şŝ

x

µ¦Á µo ¨µ¤Ä´¹ªµ¤Á µo Ä 0HPRUDQGXPRI8QGHUVWDQGLQJ Îµ®¦´µ¦Á µo «¹¬µªµ¤ÁÈ ÅÅoÄ
µ¦Á µo ¨»Ä»¦·n °°Å¤oÂ¦¦¼ °Â®o
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
n°¤µÄ¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É Śś´ªµ¤ŚŝŞŜ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo°» ¤´ · Ä®o ř ECF-HÁ µo
¨»oª¥¦³¤µÎµªŞŘ¨oµµÄ»¦·Ä®¤nÁ¡·É¤Á·¤µ»¦·®¨´¸ÉÁÈ ¼o ´ Îµ®nµ¥¨·£´rÁ¢°¦r ·Á°¦r
Ä®o´ ¦· ¬ ´ Ã¥» ¦ ·  Ä®¤n Ê ¸ ÅoÂ n  µ¦Îµ Á®¤º °  »  ·  ¦´ ¡ ¥r » ¨ Á·  · · ´¨ ¹É ¦· ¬ ´ ¤¸ »  ¨µ¦Â¨³¸ ¤ µ
¼Áo ¸É ¥ªµ¸É³°¥¼Â¨Â¨³¦· ®µ¦´µ¦» ¦·Ä®¤nÊ ¸ Â¨³ÂªµÄµ¦ÎµÁ· µÃ¥´Á º°Á¤ºÉ°ECF-H »
· ¦´¡¥r»¨Á· · ·¨´ Åo³ÎµÅÎµ®n µ¥´«¼¥rÊº °- µ¥· ¦´¡¥r··¨´ n°ÅÂ¨³ Ś ´´Ê¦· ¬´ ¥n°¥Â®n Ä®¤n
(Â®n ¸É ®¹É n°¤µÅo¼³Á¸ ¥´´Ê Ê ¹Á¤ºÉ°ª´¸É řŘ»¤£µ¡´rŚŝŞŝ ¹É ÅoÂn¦· ¬´ ª¸ª¸¦· Îµ´Á¡ºÉ°ÎµÁ· 
» ¦· Á¸É ¥ª´µ¦Á¡µ³¨¼Â¨³´Îµ ®n µ¥¡º¨µµ¦Á¬¦oª¥»³Á¸ ¥Á¦·É ¤Â¦Îµªř¨oµµÃ¥
¦· ¬´ º°®»o Ä¦· ¬´ ´¨nµªoª¥´n ª¦o°¥¨³šš.šşoª¥¦³¤µÎµ®¦´µ¦¨»´Ê·Ê ÎµªŠŘ¨oµµ
¹É ¦³ÂÁ·Îµ®¦´µ¦¨»¸Ê³¤µµÁ·»®¤»Áª¸¥Â¨³/®¦º °µ¦¼¥o º¤Á· °¦· ¬´
°µ¸ÊÄ¦³®ªnµ¸ ŚŝŞŜ¦· ¬´ Åo¨»Á¡·É¤Á·¤Ä ECF-P oª¥´n ªµ¦º°®» o Á·¤ÁºÉ °µECF-3ÅoÁ¡·É¤»
³Á¸¥ÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µŚŚřŞ¨oµµ
Ä¸ ŚŝŞśECF-P ÅoÁ µo ¼n Âµ¦ µ¥Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµÄ®oÂn¼¦o n ª¤oµ¦µ¥®¹É Ã¥Îµ´µºÊ °- µ¥¦n ª¤´¼ o
¦n ª¤oµ°¸¦µ¥®¹É Ä¦µµ µ¥¦ª¤¦³¤µŚśśš¨oµµÃ¥¤¼¨nµÁ· ¨»µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµ¤¸
ÎµªÁ·¦³¤µŚŚş.ş¨oµµ¹É ¨»n¤¦· ¬´ ÅoÃ°´¦³Á£Á·¨»´¨nµªÅÁÈ · ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸É
º°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥´Ê¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ Åo®¥»Äoª·¸nªÅoÁ¸ ¥Äµ¦ª´¤¼¨nµÁ· ¨» ´¨nµªÂ¨³º°¤¼¨n µ´¨nµªÁÈ 
¤¼¨nµµ¤´¸ Ä®¤n °Á· ¨»¹É ¤¸µÎ ªÁ· ÎÉµªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®´o»Äµ¦ µ¥Á· ¨»ÁÈ ÎµªÁ· 
¦³¤µŞ.Ś¨oµµ(ÎµÅ¦µµ¦ µ¥ Ã¥Âµ¦ µ¥´¨nµª µo oÅoÁ¦È ·Ê ¤¼¦rÄÁº°´ªµ¤ŚŝŞś
°µ¸Ê Äµ¦¦µ¥µÁ¸É ¥ª´ °o ¤¼¨µµ¦Á·¸É µÎ ´ÎµÂµ¤n ªµÎµÁ· µ¦µ¥µ¦´¨nµª´°¥¼nÄ
n ªµ“¨·£´r°ºÉÇ”
°µ¸ÊÄ¸ ŚŝŞś¦· ¬´ Â¡¨Á°¦rÎµ´(“PNB”) Åo¥Á¨·Ã¦µ¦¨·Â¨³Îµ®nµ¥ÂnÅ¤oMDF (MDF
board) Â¨³Ânµ¦r ·Á·Ê¨(particle board) Ã¥ n µ¥¦· ®µ¦ °¦· ¬´ °¥¼n¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µÃ¦µ¦Ä®¤n¸ÉÁ®¤µ³¤
Ä°µÎµ®¦´PNB · ¦´¡¥rµª¦ °PNB n ª®¹É ¹É ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ18.1¨oµµ¹Å¤nÅo¼Äoµ
°¸  n ° ÅÂ¨³Åo¼ ´ Îµ ®n µ ¥ÁÈ n µ Äonµ ¥(Åo¦´  °» ¤´ · Ã ¥¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ Â¨oª ¹É  Â¦µ¥µ¦ÁÈ 
“nµÄonµ¥°ºÉ” ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸Éśř´ªµ¤2563
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2,252,716

2,252,716

ŚŘŘŘ

ŚŘŘŘ

»³Á¸¥
256Ŝ
256ś

´n ªµ¦
º°®» o Ã¥¦· ¬´ ¥n°¥
(ECF-P) ¦o°¥¨³
256Ŝ
256ś
ŠŚś,866

672,121

µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ

¤¼¨nµ °Á·¨»
256ś
 256Ŝ




-

11,394

Á·´ ¨
256Ŝ
256ś
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Ä°µ GEP ³o°¤¸µ¦Á¡·É¤»Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦¨»n°¦oµÂ¨³¨·¦³ÂÅ¢¢o µÁ¡ºÉ°Îµ®nµ¥ °¦· ¬´ ¥n°¥ (GEP º°®» o ¦o°¥¨³ řŘŘ ¹É ÅoÂn GEP (Myanmar) Company Limited
(“GEPM”) Ã¥Ã¦µ¦³Ân°°ÁÈ  ŜÁ¢¦ ŚŚŘÁ¤³ª´r ´Ê¸Ê µ¦Á¡·É¤»´¨nµª³ÁÈ n ª¸É ECF-P o°¥°¥¨»Á¡·É¤Á·¤Ä°µ°¸¦³¤µ 94ŝ ¨oµµ£µ¥Ä¸
ŚŝŞŝ ´Ê¸Ê GEP ÎµÁ·»¦·Á¸É¥ª´µ¦¨»Â¨³¦· ®µ¦Ã¦µ¦Ã¦Å¢¢oµ¡¨´µÂ°µ·¥r µ ŚŚŘÁ¤³ª´r ° GEPM ¹É ´Ê°¥¼n ¸ÉÁ¤º°¤·¼ ¦³Á«Á¤¸¥¤µ¦r

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�นิินงาน

n ªÂnÎµÅ¦Â¨³n ªÂnÎµÅ¦ÁÈÁ¦È °ºÉµ GEP Îµ®¦´¸ ŚŝŞŜ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ32.4 ¨oµµÂ¨³ 44.3 ¨oµµµ¤¨Îµ´°µ¸Ê Ä¦³®ªnµ¸ ŚŝŞŜ¦· ¬´ ¥n°¥ÅoµÎ ¦³
nµÁ·¨»Ä GEP Á¡·É¤Á· ¤ÁÈ ÎµªÁ·ş5 ¨oµµ n ªÂnÎµÅ¦µ GEP Îµ®¦´¸ ŚŝŞś¤¸µÎ ªÁ· ¦³¤µ35.1 ¨oµµÄ ³¸ÉnªÂn µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸
Á¸¥ª´¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ řś.Š ¨oµµ °µ¸Ê Ä¦³®ªnµ¸ ŚŝŞśECF-P Åo¨»Á¡·É¤Á·¤Ä GEP °¸ÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µŚŚşŚ¨oµµÂ¨³ÁÈ µ¦Ã°¥°µÁ·nµ¥
¨nª®oµnµ®»o ÎµªÁ·¦³¤µşŠŠ¨oµµ



Á·¨»Ä¦· ¬´¦n ª¤
¦· ¬´ ¦¸ Á°·¦r ¡µªÁª°¦r (Å¥Â¨r Îµ´ (“GEP”



 Á·¨»Ä¦·¬´ ¦n ª¤¹É´¹o ª¥ª·¸nªÅo Á¸ ¥
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¨oµµÄµ¦Á·Á¡µ³·µ¦Â¨³Îµ®¦´¸ ŚŝŞś ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ ŜřŘ ¨oµµÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³ŜŘš
¨oµµÄµ¦Á·Á¡µ³·µ¦


 · ¦´¡¥r ··µ¦Äo -» ·


µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ (¡´µ)
¥°Á®¨º°
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ŚŝŞŜ

¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r
¦µµ»
nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
» ·

7,877
(2,543)
5,334

¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
Ã°°° ¨¨
11,628
( 3,629)

(7,115)
5,941

¥°Á®¨º°
ª´¸É
31 ´ªµ¤256Ŝ
12,390
( 231)
12,159
51
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{
¦·
¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥5=#.ù9.
&/è¬5´=#°¸9A6r!ýÃr
K6#ýÁ¢°¦r
I+9/ý%·ÁÎ
@I#Vµ>´= -7>%¬ªJ1<&/è
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»
 n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ (¡´µ)
¥°Á®¨º°
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ŚŝŞś
¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r
¦µµ»
nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
» ·

 · ¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ª´ -» ·

5,877
ŝ,877

¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
2,000
(2,543)

-

¥°Á®¨º°
ª´¸É
31 ´ªµ¤256ś
7,877
( 2,543)
5,334

µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
¥°Á®¨º°o¸
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ ŚŝŞŜ
¦µµ»
10,793 
nµÄonµ¥´´¸³¤
( 9,542)
» ·
1,251

¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
Ã°
ŜŝŜ
31
(386)
68
31

¥°Á®¨º°·Ê ¸
 ª´¸É
31 ´ªµ¤256Ŝ
řř,278
( 9,928)
1,350

µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
¥°Á®¨º°o¸
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ ŚŝŞś
¦µµ»
š,ŠŜś 
nµÄonµ¥´´¸³¤
( 9,067)
» ·
776
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¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
Ã°
950
(475)
(475)
950

¥°Á®¨º°·Ê ¸
 ª´¸É
31 ´ªµ¤2563
10,793
( 9,542)
1,251
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n>°= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ (¡´µ)
¥°Á®¨º°o¸
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ ŚŝŞŜ
¦µµ»
10,634 
nµÄonµ¥´´¸³¤
( š,449)
» ·
1,185

¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
Ã°
454
(śŝś)
101
-

¥°Á®¨º°·Ê ¸
 ª´¸É
31 ´ªµ¤256Ŝ
11,088
( 9,802)
1,286

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ (¡´µ)
¥°Á®¨º°o¸
ª´¸É
1 ¤¦µ¤ ŚŝŞś
¦µµ»
9,684 
nµÄonµ¥´´¸³¤
( š,005)
» ·
679

¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª¦³®ªnµ¸
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
Ã°
950
(444)
(444)
950

¥°Á®¨º°·Ê ¸
 ª´¸É
31 ´ªµ¤2563
10,634
( š,449)
1,185

nµÄonµ¥´´¸ µÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ0.4 ¨oµµÂ¨³0.ŝ ¨oµ
µµ¤¨Îµ´ ´ÊÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¹É ÂÁÈ n ª®¹É  ° “nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦”
ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 
 Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê µµ´µ¦Á·
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
Á·Á·Á·´¸µµ¦
Á·¼¥o º¤¦³Á£Â¡·ÊÁ¦·
Á·¼¥o º¤¦³Á£´ªÌ ´µÄoÁ·
Á·¼¥o º¤¦³Á£¦´r¦¸¸
¦ª¤

25ŞŜ
53,965
320,584
323,173
7,248
704,970

25Şś
62,863
303,309
230,000
5,663
601,835

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
25ŞŜ
25Şś
53,965
62,863
320,584
303,309
323,173
230,000
7,248
5,663
704,970
601,835
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{
&/è¬5´=#°¸9A6r!ýÃr
K6#ýÁ¢°¦r
I+9/ý%·ÁÎ
@I#Vµ´>= ¤®µ
-7>%¬ªJ1<&/è
¦·
Â¨³¦·¬´¥n °¥5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563¦· ¬´ ¤¸ªÁ·Á·Á·´¸ ´ µµ¦Ä¦³Á«¸É Â®n ÎµªÁ·¦ª¤75¨oµ
µÂ¨³ŞŘ¨oµµµ¤¨Îµ´¹É ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥Ánµ´°´¦µ°Á¸Ê¥Á·Á·Á·´¸µÎ ®¦´¨¼oµ´Ê¸
ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¦· ¬´ ¤¸ªÁ·¼¥o º¤¦³Á£Â¡·ÊÁ¦·´µµ¦Ä¦³Á«¸É Â®n Â¨³µ¤
Â®n ÎµªÁ·¦ª¤śŝŘ¨oµµÂ¨³2ŝ0 ¨oµµµ¤¨Îµ´¹É ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥°oµ°·°´¦µ°Á¸Ê¥Á·¼¥o º¤ Ê ´ ÎÉµ
Îµ®¦´¨¼oµ´Ê¸
ª´¸É31 ´ªµ¤ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¦· ¬´ ¤¸ªÁ·¼¥o º¤¦³Á£´ªÌ ´µÄoÁ·´µµ¦Ä¦³Á«¸É Â®n Â¨³µ¤
Â®nÎµªÁ·¦ª¤śŠŘ¨oµµÂ¨³śśŘ ¨oµµµ¤¨Îµ´¹É ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³ŜŜş¹¦o°¥¨³ŝŚŝ
n°¸ Ä¸ ŚŝŞŜÂ¨³¦³®ªnµ¦o°¥¨³ŜŚŝ¹¦o°¥¨³ŞŚŝn°¸ Ä¸ ŚŝŞś
ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¦· ¬´ ¤¸ªÁ·¼¥o º¤¦³Á£´µ¦´r¦¸¸´µµ¦Ä¦³Á«µ¤Â®n 
ÎµªÁ· ¦ª¤řřś¨oµµÂ¨³řŚś¨oµµµ¤¨Îµ´¹É ¤¸ °´ ¦µ°Á¸Ê ¥°oµ°· °´¦µ°Á¸Ê ¥Á· ¼¥o º¤ Ê ´ ÎÉµ
Îµ®¦´¨¼oµ´Ê¸
ªÁ·· ÁºÉ°´¨nµª µo oÎÊµ¦³´Ã¥¦¦¤µ¦Â¨³µ· °¦¦¤µ¦µnµ °¦· ¬´ ¡¦o°¤´Ê¸É·Â¨³´¸
Á· µ¦³Îµ °¦¦¤µ¦µnµ °¦· ¬´ Á· µ¦³Îµ °¦· ¬´ µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®»ŠÂ¨³¸É·°µµ¦
Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦r °¦· ¬´ µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» 1ř
 Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê µ»¨Â¨³·µ¦°ºÉ


ª´ ¸É  śř´ ªµ¤ŚŝŞŜ´ ¸ Ê ¸ Á È Á·  ¼o¥º ¤ ¦³¥³´Ê  ¦³Á£´Ìª Â¨Á·  ¹É Å¤n ¤¸ ® ¨´ ¦³´ Â¨³µn ª ¤¸
®¨´¦³´ÁÈ ®» o µ¤´ °¦· ¬´ ¹É º°Ã¥¦¦¤µ¦°nµÂ¨³µ· °¦¦¤µ¦´Ê°nµÁÈ Îµª¦ª¤
řŘŠ.1¨oµ®» oÃ¥´ªÌ Â¨Á· ´¨nµª¦· ¬´ °°Ä®oÂn»¨¸É Å¤nÁ¸É ¥ª °o ´®¨µ¥¦µ¥Ä¦³®ªnµÁº°Á¤¬µ¥¹
Áº°´ªµ¤ŚŝŞŜ¹É ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³Şŝn°¸ ¹¦o°¥¨³15n°¸ Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µ¦Îµ®Å¤nÁ· 
ÁoµÁº°´µª´¸É°°¦µµ¦
ª´¸É ś1 ´ªµ¤ŚŝŞś´¸ Ê ¸ Á È Á· ¼¥o º ¤¦³¥³´Ê¦³Á£´ªÌ Â¨Á· ¹É Å¤n ¤¸®¨´¦³´Â¨³µn ª¤¸
®¨´¦³´ÁÈ ®» o µ¤´ °¦· ¬´ ¹É º°Ã¥¦¦¤µ¦°nµÂ¨³µ· °¦¦¤µ¦´Ê°nµÁÈ Îµª¦ª¤
řŘŠ.1¨oµ®» oÃ¥´ªÌ Â¨Á· ´¨nµª¦· ¬´ °°Ä®oÂn¦· ¬´ Â¨³»¨¸É Å¤nÁ¸É ¥ª °o ´®¨µ¥¦µ¥Ä¦³®ªnµÁº °
¦µ¤¹Áº °´ªµ¤ŚŝŞś¹É ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³Şŝn°¸ ¹¦o°¥¨³řŝŘn°¸ Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µ¦
Îµ®Å¤nÁ·ÁoµÁº°´µª´¸É°°¦µµ¦
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{
&/è¬5´=#°¸
9A6r!ýÃKr
6#ýÁI¢°¦r
+9/ý%·Á@IÎ
#Vµ>´= -7>%¬ªJ1<&/è
¦·
¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °5¥=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

 n µÄo nµ¥o µn µ¥Â¨³®¸Ê · ®¤»Áª¸¥°ºÉ
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
Áoµ®¸Ê°ºÉ
nµÃ¬µÂ¨³n Á¦· ¤µ¦ µ¥oµnµ¥
Á·¦´¨nª®oµnµ· oµ
Á·Áº° nµÂ¦Â¨³ª´·µ¦oµnµ¥
°Á¸Ê¥oµnµ¥
nµÅ¢¢oµoµnµ¥
n ª¨oµnµ¥
°ºÉÇ
¦ª¤

 ®»o¼o


ŚŝŞŜ
15,586
14,124
9,433
7,938
7,338
3,510
2,729
6,269
66,927

®»o ¼o
®´ nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
» ·
®´ n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
» ·

ŚŝŞś
36,932
12,291
1,522
8,308
5,613
3,629
1,928
4,379
74,602

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
13,299
34,168
14,124
12,291
9,405
1,522
7,293
7,226
7,338
5,613
3,510
3,629
2,729
ř,928
5,156
3,906
62,854
70,283

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡´µ
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
855,550
9Şř,300
( 12,852)
( 11,111)
842,698
š50,189
ŚŠş,425)
(379,025)
ŝŝŝ,273
571,164

ª´¸Éśř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞ3 ®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¦ª¤¦³¤µ855.8 ¨oµµÂ¨³šŞŚŠ ¨oµµ
µ¤¨Îµ´ (¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ÁÈ  °o ¤¼¨¦³´ Ś °¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¹É ÁÈ ¦µµ¸É ¦³µ«Â¨³°oµ°·ÅªoÃ¥
¤µ¤¨µ¦µµ¦®¸ÊÅ¥
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
 n °
«Ë®¤µ¥Á®»
³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.

Á¤ºÉ°ª´¸É22 ¤¸µ¤ 2562 ¦· ¬´ Åo°°®» o ¼o · ¦³»ºÉ°¼o º°Å¤n°o ¥· · Â¨³¤¸®¨´¦³´µn ªÄ®oÂn¨¼ o »
µ´Îµª 200,000®nª¥¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®nª¥¨³1,000 µ ®» o ¼o Ê ¸ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 6.75 n°¸ °Á¸Ê¥
¦Îµ®Îµ¦³»3 Áº° Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É22 ¤¸µ¤2564 ®» o ¼o ´ ¨nµª µo o¤¸ÁºÉ°Å ¸ÉµÎ ´
¹É ¦· ¬´ o°·´ ·µ¤ÅoÂnµ¦¦´¬µ°´¦µn ª®¸Ê·n°n ª»Ä°´¦µÅ¤nÁ·ªnµ4:1
Á¤ºÉ °ª´¸É śř¦µ¤ŚŝŞŚ¦· ¬´ Åo°°®» o¼o · ¦³»ºÉ°¼o º°Å¤n°o ¥· · Â¨³Å¤n¤¸®¨´¦³´Ä®oÂn ¼¨o » 
µ´ÎµªřŠŘŚŘŘ®nª¥¤¼¨nµ¸É ¦µÅªo®nª¥¨³řŘŘŘµ®» o¼o Ê ¸ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o°¥¨³ŞŝŘn°¸ °Á¸Ê ¥
¦Îµ®Îµ¦³»śÁº °Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É śř¦µ¤ŚŝŞŜ®» o¼o ´ ¨nµª µo o¤¸ ÁºÉ °Å ¸É
Îµ´¹É ¦· ¬´ o°·´ ·µ¤ÅoÂnµ¦¦´¬µ°´¦µn ª®¸Ê·n°n ª»Ä°´¦µÅ¤nÁ·ªnµŜř
Á¤ºÉ°ª´¸ÉřŚ¤·»µ¥ŚŝŞś¦· ¬´ Åo°°®» o ¼o · ¦³»ºÉ°¼o º°Å¤n°o ¥· · Â¨³¤¸®¨´¦³´µn ªÄ®oÂn¨¼ o »
µ´ÎµªŝŠř,řŘŘ®nª¥¤¼¨nµ¸É ¦µÅªo®n ª¥¨³ř,ŘŘŘµ®» o¼o Ê ¸ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o°¥¨³şŚŝn°¸ °Á¸Ê ¥
¦Îµ®Îµ¦³»śÁº °Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸ÉřŚ¤·»µ¥ŚŝŞŝÃ¥Än ª·Ê ¸ ŚŝŞŜ¦· ¬´ ÅoÅn
°®» o ¼o Ê ¸ n°Îµ®oª¥Îµª¹É ®¹É  °¤¼¨nµ¸É¦µÅªoÁÈ ÎµªÁ·ŚšŘŝŝ¨oµµ®» o¼o ´ ¨nµª µo o¤¸
ÁºÉ°Å ¸ÉµÎ ´¹É ¦· ¬´ o°·´ ·µ¤ÅoÂnµ¦¦´¬µ°´¦µn ª®¸Ê ·n°n ª»Ä°´¦µÅ¤nÁ·ªnµŜř®» o ¼o Ê ¸ Ê µÎ
¦³´Ã¥®»o µ¤´ °ECF-P ¸É¦· ¬´ º°°¥¼n µÎ ªśŜ,452,569 ®»o
Á¤ºÉ°ª´¸ÉŚš¤¦µ¤ŚŝŞŜ¦· ¬´ Åo°°®» o¼o · ¦³»ºÉ°¼o º°Å¤n°o ¥· · Â¨³¤¸®¨´¦³´Ä®oÂn¨¼ o »µ´
Îµª225,000®n ª¥¤¼¨n µ¸É ¦µÅªo®n ª¥¨³ř,ŘŘŘµ®» o¼o Ê ¸ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o ° ¥¨³şŚŝn °¸ °Á¸Ê ¥¦
Îµ®Îµ¦³»śÁº°Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸ÉŚš¤¦µ¤ŚŝŞŞ®» o ¼o ´ ¨nµª µo o¤¸ÁºÉ°Å ¸É µÎ ´¹É 
¦· ¬´ o°· ´ · µ¤ÅoÂnµ¦¦´¬µ°´¦µn ª®¸Ê ·n°n ª»Ä°´¦µÅ¤nÁ· ªnµŜř®» o¼o Ê ¸ Ê µÎ ¦³´Ã¥®» o
µ¤´ °ECF-P ¸É¦· ¬´ º°°¥¼n µÎ ª22,023,107 ®»o
Á¤ºÉ°ª´¸É Š´ªµ¤ŚŝŞŜ¦· ¬´ Åo°°®» o¼o · ¦³»ºÉ°¼o º°Å¤n°o ¥· · Â¨³¤¸®¨´¦³´Ä®oÂn¼¨o »µ´
ÎµªśŜŘ,000®n ª¥¤¼ ¨n µ¸É ¦µÅªo®n ª¥¨³ř,ŘŘŘµ®» o¼o Ê ¸ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o °¥¨³ŞŠŘn °¸ °Á¸Ê ¥¦
Îµ®Îµ¦³»śÁº °Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸ÉŠ´ªµ¤ŚŝŞŞ®» o¼o ´ ¨nµª µo o¤¸ÁºÉ °Å ¸ÉÎµ´¹É 
¦· ¬´ o°· ´ · µ¤ÅoÂnµ¦¦´¬µ°´¦µn ª®¸Ê ·n°n ª»Ä°´¦µÅ¤nÁ· ªnµŜř®» o¼o Ê ¸ Ê µÎ ¦³´Ã¥®» o
µ¤´ °ECF-P ¸É¦· ¬´ º°°¥¼n µÎ ªśŜ,452,569 ®»o
nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦°°®»o ¼Åo oÂnnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦´Îµ®nµ¥¹É ¦· ¬´ ´¹ÁÈ ¦µ¥µ¦¦°´´¸
Â¨³¥°¥¦´¦¼ oÁÈ ÁÈ n ª®¹É °o»µµ¦Á·oª¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥» °®» o ¼o ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
 ®¸Ê · ¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ
¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³
2563 ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¡´µ
25ŞŜ
25Şś
®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ  ª´¸É 1 ¤¦µ¤
11,614
10,687
o»¦· µ¦´»´
890
şśř
o»°Á¸Ê¥
110
řšŞ
nµÄonµ¥¸É¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 
1,000
šŚş
¨ µ»µµ¦ª´¤¼¨nµ¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥
1,706
®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ  ª´¸É śř ´ªµ¤
14,320
11,614
ÄÅ¦¤µ¸É Ś °¸ ŚŝŞŜ Åo¤¸µ¦ÎµªÂ¨³ª´¤¼¨nµ¦³¤µµ¦®¸Ê ·´¨nµª µo oÄ®¤nÃ¥´· «µ¦r
¦³´£´¥ ´Ê¸Ê ¨ µ»µµ¦ª´¤¼¨nµ¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥Ä¸ ŚŝŞŜ ¦³°oª¥ (1)
µ»µµ¦¦´¦» nµ¦³µ¦rÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ 891 ¡´µ (2) µ»µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¤¤·µoµµ¦Á·ÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ1,221 ¡´µÂ¨³(3) ÎµÅ¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¤¤·µoµ
¦³µ¦«µ¦rÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ406 ¡´µ
¤¤·µ¸ÉµÎ ´¹É ÄoÄµ¦Îµª®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ ¤¸´ ¸Ê
°´¦µ·¨
°´¦µµ¦ Ê ¹Á·Áº°
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ

¦o°¥¨³ ř.řş n°¸ Ä¸ ŚŝŞŜ Â¨³¦o°¥¨³ ŚŞŞ n°¸ Ä¸ ŚŝŞś
¦o°¥¨³ ś n°¸ Ä¸ ŚŝŞŜ Â¨³ ŚŝŞś
¦o°¥¨³š- ŜŞ n°¸ Ä¸ ŚŝŞŜ Â¨³¦o°¥¨³Š - 35 n°¸ Ä¸ ŚŝŞś

´Ê¸Ê µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¤¤·µ¸ÉµÎ ´ µo o°µ¤¸¨n°ªµ¤°n°Å®ª °¦³¤µµ¦®¸Ê ·¨¦³Ã¥r
°¡´µ®¨´°°µµ¹É °µ«´¥ °o ¤¼¨µ¤¦µ¥µµ¦Îµª °´· «µ¦r¦³´£´¥´¸Ê
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
 n °
«Ë®¤µ¥Á®»
³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.

¤¤·µ¸ÉµÎ ´
°´¦µ·¨ (Á¡·É¤ Ê ¹/¨¨¦o°¥¨³ ř)
°´¦µµ¦ Ê ¹Á·Áº° (Á¡·É¤ Ê ¹/¨¨¦o°¥¨³ ř)
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ (Á¡·É¤ Ê ¹/¨¨¦o°¥¨³ ŚŘ)

®¸Ê·°µÁ¡·É¤ Ê ¹ (¨¨) µµ¦
Á¨¸É¥Â¨ °¤¤·µ ¡´µ
®µ¤¤·µÁ¡·É¤ Ê ¹
®µ¤¤·µ¨¨
(827)
925
1,010
(915)
(1,796)
2,268

ª´¸Éśř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¦· ¬´ ¥n°¥¤¸µ¦oµ¡´µÁÈ Îµªo°¥ ¦· ¬´ ¥n°¥¹¥´Å¤n¤¸£µ¦³¼¡´¸É
ÁÈ µ¦³Îµ´µ¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°µµ¸É°o ¦´¦¼ o

 Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª
´¸ Ê ¸ ÁÈ Á· ¼¥o º¤¦³¥³¥µªµµµ¦Ä¦³Á«µ¤Â®n Â¨³¦· ¬´ ¨··É Ä¦³Á«®¹É Â®n Ä¸ ŚŝŞŜ Â¨³
µµ¦Ä¦³Á«°Â®nÂ¨³¦· ¬´ ¨··É Ä¦³Á«®¹ÉÂ®n Ä¸ ŚŝŞś ¹É ¦³°oª¥
µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¡´µ
25ŞŜ
25Şś
1) Á·  ¼o¥º ¤ ÄªÁ·  ¦ª¤ řŠŜŞ ¨oµ µÎµ ¦³º  ÁÈ ¦µ¥Áº ° ¹  Áº ° 
¤·»µ¥ ŚŝŞš ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o °¥¨³ śŝ n°¸ Â¨³°oµ°·°´¦µ°Á¸Ê ¥Á· 
¼¥o º¤ Ê ´ ÎÉµÎµ®¦´¨¼oµ´Ê¸
2) Á·¼¥o º¤ÄªÁ·¦ª¤ řŘŘ ¨oµµÎµ¦³ºÁÈ ¦µ¥Áº°¹Áº°¤·»µ¥
ŚŝŞš ¤¸ °´ ¦µ°Á¸Ê ¥¦o °¥¨³ Ś n °¸ Â¨³°oµ°· °´¦µ°Á¸Ê ¥Á· ¼¥o º¤ Ê ´ ÎÉµ
Îµ®¦´¨¼oµ´Ê¸
3) Á· ¼¥o º¤ÄªÁ·  śŘ ¨oµµÎµ¦³º ÁÈ ¦µ¥Áº °¹ Áº °¦µ¤
ŚŝŞš ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³ Ś ¹¦o°¥¨³ ş n°¸
4) Á· ¼¥o º¤ÄªÁ·  45.49 ¨oµµÎµ¦³º ÁÈ ¦µ¥Áº °¹Áº °´¥µ¥
ŚŝŞŞ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ řŘŝ Â¨³¦o°¥¨³ řřřŘŝ n°¸
¦ª¤
®´ n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
» ·
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šŘ,520

Ŝř,745

91,900

20,000

30,000

-

23,091
235,511
( şş,010)
158,501

24,226
85,971
(40,372)
45,599
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
Á· ¼¥o º¤¦³¥³¥µª´¨nµª µo o¤¸®¨´¦³´µ¤¸É ¨nµªÄ®¤µ¥Á®» řř´Ê¸Ê Á· ¼¥o º¤µ¤ 3) ÎÊµ¦³´Ã¥
¦¦¤µ¦¦· ¬´ °nµÂ¨³¦¦¬´¦³´· ÁºÉ°°»µ®¦¦¤ µ¥n°¤ ¥ n ªÁ·¼¥o º¤µ¤Ŝ ¤¸®¨´¦³´
ÁÈ Á·¹É ¦· ¬´ µÅªo´ ¦· ¬´ ¼Äo ®o¼o µÎ ªşŝŝ¨oµµÂ¨³ŞŘŘ¨oµµ¹É Â¦µ¥µ¦ÁÈ n ª®¹É  °
“Á· ¤´ÎµÂ¨³Á· ¦³´” ÄÂµ³µ¦Á· ¦ª¤Â¨³Á¡µ³· µ¦ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś
µ¤¨Îµ´
°µ¸Ê ¦· ¬´ o°·´ · µ¤ÁºÉ°Å Â¨³ °o Îµ® °Á· ¼¥o º¤Á®¨nµ¸Ê Án µ¦Îµ¦°´¦µn ªªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦Îµ¦³®¸Ê°´¦µn ª®¸Ê·¦ª¤n°n ª °¼o º°®»o ¦ª¤Â¨³°´¦µn ª£µ¡¨n°ÁÈ o


 ®¸Ê · µ¤´ µÁn µ

¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦(¡´µ
¥°Á®¨º° ª´¸É
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°ª´¸É
1¤¦µ¤ŚŝŞŜ
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
31´ªµ¤256Ŝ
3,607
Š,140
3,629
8,118

¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦(¡´µ
¥°Á®¨º° ª´¸É
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°ª´¸É
1¤¦µ¤ŚŝŞś
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
31´ªµ¤256ś
4,386
2,000
2,779
3,607
µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¡´µ
25ŞŜ
25Şś

®¸Ê·µ¤´µÁnµ
-n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Äř¸
-n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥ÄŚ-ŝ¸
¦ª¤
®´°Á¸Ê¥¦°´´¸
®¸Ê·µ¤´µÁnµ-» · µ°Á¸Ê¥¦°´´¸
®´n ª¸É¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
» · 

ś,276
5,748
š,Ř24
906
8,118
(2,845)
5,273

2,439
1,308
3,747
(ŚřŜŘ)
3,607
(2,318)
řŚŠš
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n>°= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
®¸Ê·µ¤´µÁnµ¨¨Ä¦³®ªnµ¸ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞśÁÈ µ¦nµ¥Îµ¦³nµÁnµµ¤Îµ®´ÊÎµª
°Á¸Ê¥nµ¥´´¸ É ¹ ÂÁÈ n ª®¹É  ° “o»µµ¦Á·” ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Îµ®¦´¸ ŚŝŞŜÂ¨³
ŚŝŞś ¤¸µÎ ªÁ·¦³¤µ0.4 ¨oµµÂ¨³0.2 ¨oµµ µ¤¨Îµ´
Ä¸ 2560 2562 Â¨³ŚŝŞś ¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÁnµÂ¨³ÁnµºÊ °¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r´ ¦· ¬´ ¨¸·É Ä¦³Á«¦ª¤¸É
Â®nÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 29 Áº°śŞÁº°Â¨³ ŜŠ Áº°Ã¥´µÁnµ´¨nµª³·Ê » ¨Ä¦³®ªnµ¸ Śŝ64 ¹¸ ŚŝŞ7
Ä¸ ŚŝŞŜ ¦· ¬´ ÅoµÎ ´µ µ¥Â¨³Ánµ¨´º°»¦r´ ¦· ¬´ ¨¸·É Ä¦³Á«Â®n ®¹É ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ ŜŠ Áº°
Ã¥´µÁnµ´¨nµª³·Ê » ¨Ä¸ ŚŝŞŠ


»Á¦º °®»on ªÁ·¤¼¨n µ®»oÂ¨³ÄÎ µ´Â· ·

»³Á¸¥
ª´¸É 31 ´ªµ¤
- ®» oµ¤´
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
ª´¸É 1 ¤¦µ¤
- ®» oµ¤´
µ¦ÄoÄÎµ´Â· ·
ºÊ °®» oµ¤´ ¼®oµşŚ
ª´¸É 31 ´ªµ¤
- ®» oµ¤´



¤¼¨nµ®» o
(µ)

Îµª®»o

ÎµªÁ·
µ¤¤¼¨nµ®» o

0.25

1,151,385

ŚŠş,846

řřšŞŞŜŞ

ŚššřŞŚ

0.25

959,488

239,872

959,488

239,872

0.25

-

0.25

¡´®» o ¡´µ
ŚŝŞŜ



959,488

ŚŝŞś

239,872

Îµª®»o

959,488

ÎµªÁ·
µ¤¤¼¨nµ®» o

239,872

Ä¸É¦³»¤µ¤´¼o º°®» oÁ¤ºÉ°ª´¸ÉŚŚÁ¤¬µ¥ŚŝŞŜ¼o º°®» oÅo¤¸¤·°» ¤´ ·   µ¦¨»³Á¸¥ °¦· ¬´ Îµª
ŝšŚŠšŞŜšŝŘ µ µÁ·¤ŚššřŞřŝŜşŘŘµÁÈ ŚśšŠşřŠšşŝŘ µ) Ã¥µ¦´®» oµ¤´¸É¥´ Å¤nÅo°°Îµ®n µ¥
Îµª ŚśşřŝŠŝšŠ ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³ ŘŚŝ µ Â¨³ ( µ¦Á¡·É¤»³Á¸¥ °¦· ¬´ Îµª ŜşšşŜśşšŝŘ µ
µÁ·¤ŚśšŠşřŠšşŝŘ µÁÈ ŚŠşŠŜŞŚşşŘŘ µ Ã¥Ân°°ÁÈ ®» oµ¤´Îµª řšřŠšşŝřŠ ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³
ŘŚŝµ Â¨³´¦¦®» oµ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÁ¡ºÉ°¦°¦´µ¦°°ÄÎµ´Â· · Êº °®» oµ¤´ ECF-W4 Îµª
řšřŠšşŝřŠ ®nª¥µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» řś ¦· ¬´ Åo³Á¸¥µ¦¨»Â¨³Á¡·¤É »´¨nµª´¦³¦ª¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°
ª´¸Éś¡§¬£µ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŝ¡§¬£µ¤ŚŝŞŜµ¤¨Îµ´
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«Ë®¤µ¥Á®»
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Ä¸É¦³»¤µ¤´¼o º°®»o Á¤ºÉ°ª´¸É Š¦µ¤2563 ¼o º°®»o Åo¤¸¤·°»¤´ ·Â¨³¦´¦µÁ¦ºÉ °Îµ´´n°Å¸Ê


.

.

µ¦¨»³Á¸¥ °¦· ¬´ ÎµªŜŘ,řŘŘ,ŝŜśşŝµ µÁ·¤śřŚ,ŜŞŚ,ŘšŘşŝµÁÈ ŚşŚ,śŞř,ŝŜşŘŘ
µ) Ã¥µ¦´®»o µ¤´¸É¥´ Å¤nÅo°°Îµ®nµ¥ÎµªřŞŘ,ŜŘŚ,řşŝ®» o ¤¼¨nµ®» o ¨³ŘŚŝµ¹É ®» o µ¤´
Îµª´¨nµª¦³°oª¥ ř)®» o µ¤´Îµªŝś,402,175 ®» o ¸É Á¥´¦¦ÅªoÁ¡ºÉ°¦°¦´ÄÎµ´Â
· · Êº °®» oµ¤´ECF-WŚ¹É ·Ê » ¦³¥³Áª¨µµ¦Äo·· Â¨oª Ś ®» oµ¤´Îµªšŝ,000,000 ®» o¸É Á¥
´¦¦ÅªoÁ ¡ºÉ °Á° µ¥Ä®oÂn »¨ÄªÎµ´(Private Placement) ÄÂ¤°°Îµµ´ªÉ Å General
Mandate Â¨³ ś ®» o µ¤´ÎµªřŚ,000,000 ®» o ¸ÉÁ¥´¦¦ÅªoÄ®oÂn¼ o º°®» o Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦¦´· · °
ÄÎµ´Â· · Êº °®» oµ¤´ECF-Wśµ¦¨»´¨nµªÅo³Á¸ ¥´¦³¦ª¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°ª´¸É Śř
¦µ¤ŚŝŞś
µ¦Á¡·É¤»³Á¸ ¥ °¦· ¬´ ÎµªŚŞ,800,000µ µÁ· ¤ŚşŚ,śŞř,ŝŜşµÁÈ 299,161,547µ 
Ã¥Ân °°ÁÈ ®» oµ¤´Îµª107,200,000 ®» o¤¼¨n µ®» o¨³ŘŚŝµÂ¨³´¦¦®» oµ¤´Á¡·É ¤» 
´¨nµªÎµª ř)šŝ,000,000 ®» o Á¡ºÉ°°°Â¨³Á° µ¥Ä®oÂn»¨ÄªÎµ´(Private Placement) ÄÂ
¤°°Îµµ´ªÉ Å General Mandate Â¨³ Ś řŚ,200,000 ®» oÁ¡ºÉ°°°Ä®oÂn¼ o º°®» oÁ· ¤Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦¦´
· · °ÄÎµ´Â· · Êº °®» o µ¤´ECF-WśÃ¥®» o µ¤´Än ª¸Ê Åo¦ª¤ÎµªŚŘŘ,000 ®» o ¸É°o ¤¸
µ¦´¦¦µ¤ÁºÉ°Å ÁºÉ °µ¦· ¬´ nµ¥Á· ´ ¨Ä´n ª¸ÉÁ· ªnµ¦o°¥¨³ŠŘ °ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ ŚŝŞř
µ¦Á¡·É¤»´¨nµªÅo³Á¸¥´¦³¦ª¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°ª´¸É Śś¦µ¤ŚŝŞś

µ¤´´·Â®n ¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´¡«2535¤µ¦µ51Ä¦¸ ¸É¦· ¬´ ¤®µÁ° µ¥®» o ¼ 
ªnµ¤¼¨nµ®» o¸É ³Á¸ ¥Åªo¦· ¬´ o°Îµnµ®» on ªÁ· ¸Ê Ê ´ ÁÈ »Îµ¦°n ªÁ· ¤¼¨nµ®» oÂ¥nµ®µµ»
Îµ¦°µ¤¤µ¦µ116Â®n ¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´¡«2535 “»Îµ¦°µ¤®¤µ¥”)n ªÁ·¤¼¨nµ
®»o ¸Ê³ÎµÅnµ¥ÁÈ Á·´¨Å¤nÅo


ÄÎ µ´Â· ·
Á¤ºÉ°ª´¸ÉŚŘ»¨µ¤ŚŝŞŘ¦· ¬´ Åo°°Â¨³Á° µ¥ÄÎµ´Â· · Êº °®» o µ¤´Á¡·É¤» °¦· ¬´  v(&)-:w 
ÎµªřŚš,951,632®n ª¥Ã¥Å¤n·¤¼¨nµÄ®oÂn¼o º°®» oÁ· ¤Ä°´¦µn ª®» oµ¤´6®» on°ÄÎµ´Â· · ř
®nª¥Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ °ÄÎµ´Â· · ´ ¸Ê
°´¦µµ¦Äo··

ÄÎµ´Â· · ř®nª¥µ¤µ¦ºÊ °®»o µ¤´Á¡·É¤»Åo 1 ®»o 
¦´· · Ä®¤nÄÁº°Á¤¬µ¥ŚŝŞŚÁÈ ř®nª¥µ¤µ¦ºÊ °®»o µ¤´ÅořŘŘŘŠ®» o )

¦µµÄo··

5µn°®»o (¦´· · Ä®¤nÄÁº°Á¤¬µ¥ŚŝŞŚÁÈ ¦µµ 4.9958 µn°®»o )
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¦³¥³Áª¨µµ¦Äo··

¼o º °ÄÎµ´Â· · ³Á¦·É ¤Äo·· ¦´Ê Â¦ÅoÄª´¸É 25 ¡§¬£µ¤Śŝ62 Â¨³
µ¤µ¦Äo·· µ¤ÄÎµ´Â· · Åo°¸7 ¦´Ê ¹É ³¦´ª´¸É 25 °Áº°
· ®µ¤Â¨³¡§«·µ¥ŚŝŞŚ»¤£µ¡´r¡§¬£µ¤· ®µ¤¡§«·µ¥ŚŝŞśÂ¨³
ª´Äo·· ¦´Ê» oµ¥º°ª´¸É 20 »¤£µ¡´r 2564

°µ¥» °ÄÎµ´Â· ·

3 ¸ 4 Áº° ´´ÊÂnª´ ¸É°°ÄÎµ´Â· · Ä®oÂn¼ o º°®»o

n°¤µÁ¤ºÉ°ª´¸É Ş ¡§«·µ¥ ŚŝŞŘ ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Åo¤¸µÎ ´É ¦´ÄÎµ´Â· · Êº °®» o µ¤´ °
¦· ¬´ ÎµªřŚššŝřŞśŚ(ECF-W3) ®n ª¥ÁÈ ®¨´¦´ ¡¥r³Á¸ ¥Â¨³°» µÄ®oÁ¦·É ¤Îµµ¦ºÊ ° µ¥Ä¨µ
®¨´¦´¡¥rÁ°È¤ Á° Å° ´ÊÂnª´ ¸É ş ¡§«·µ¥ ŚŝŞŘ ÁÈ oÅ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÄoÄÎµ´Â· · ECF-W3 ¤¸´ ¸Ê

ª´¸ÉÄo··
19 »¤£µ¡´rŚŝ64

ÎµªÄÎµ´
Â· ·¸ÉµÎ ¤µ
ºÊ °®» oµ¤´
(®nª¥)
33

Á·¦´µ
µ¦ÄoÄÎµ´
Â· · (µ)
165

»¸ÉµÎ ¦³Â¨oª
(µ)
8

nªÁ·
¤¼¨nµ®» o
(µ)
157

ÎµªÄÎµ´
Â· ·¸É¥´
Å¤nÅo¼Äo··
129,951,599

ª´¸É³Á¸¥
µ¦Á¡·É¤»¸É°°Â¨³
Îµ¦³Â¨oª´¦³¦ª
¡µ· ¥r
1 ¤¸µ¤ Śŝ64

´»´ ECF-W3 ¤·ÅoÁÈ ®¨´¦´¡¥r³Á¸¥Â¨oª
Á¤ºÉ°ª´¸ÉŚ¤·»µ¥ŚŝŞŜ¦· ¬´ Åo°°Â¨³Á° µ¥ÄÎµ´Â· · Êº °®»o µ¤´Á¡·É¤» °¦· ¬´ (“ECF-W4”)
Îµª191,894,988 ®n ª¥Ã¥Å¤n·¤¼¨nµÄ®oÂn¼o º°®» oÁ· ¤Ä°´¦µn ª®» oµ¤´ 5 ®» on°ÄÎµ´Â· · ř
®nª¥Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ °ÄÎµ´Â· · ´ ¸Ê
°´¦µµ¦Äo··

ÄÎµ´Â· · ř ®nª¥µ¤µ¦ºÊ °®»o µ¤´Á¡·É¤»Åo 1 ®»o 

¦µµÄo··

2 µn°®»o

¦³¥³Áª¨µµ¦Äo··

¼o º°ÄÎµ´Â· · ³Á¦·É ¤Äo·· ¦´ÊÂ¦ÅoÄª´¸É 20 ¦µ¤Śŝ64 Â¨³
µ¤µ¦Äo·· µ¤ÄÎµ´Â· · Åo°¸9 ¦´Ê ¹É ³¦´ª´¸É 20 °Áº°
¡§«·µ¥ŚŝŞŜ¤¸µ¤¦µ¤¡§«·µ¥ŚŝŞŝ¤¸µ¤¦µ¤¡§«·µ¥
ŚŝŞŞ ¤¸µ¤ ŚŝŞş Â¨³ª´Äo·· ¦´Ê» oµ¥º°ª´¸É Ś ¤·»µ¥ 2567

°µ¥» °ÄÎµ´Â· ·


3 ¸ ´´ÊÂnª´ ¸É°°ÄÎµ´Â· · Ä®oÂn¼ o º°®»o
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
 n °
«Ë®¤µ¥Á®»
³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
n°¤µÁ¤ºÉ°ª´¸É Śř¤·»µ¥ŚŝŞŜ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n ¦³Á«Å¥Åo¤¸µÎ ´É¦´ÄÎµ´Â· · Êº °®» o µ¤´ °
¦· ¬´ Îµªřšř,894,988 (ECF-W4) ®n ª¥ÁÈ ®¨´¦´ ¡¥r³Á¸ ¥Â¨³°» µÄ®oÁ¦·É ¤Îµµ¦ºÊ ° µ¥Ä¨µ
®¨´¦´¡¥rÁ°È¤ Á° Å° ´ÊÂnª´ ¸É 22 ¤·»µ¥ŚŝŞŜ ÁÈ oÅÃ¥  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŞŜ ¥´Å¤n¤¸µ¦ÄoÄÎµ´
Â· · ECF-W4


 »Î µ¦°µ¤®¤µ¥


µ¤´´·Â®n ¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¤µ¦µ116 ¦· ¬´ ¤®µ³o°´¦¦»Îµ¦°
(“»Îµ¦°µ¤®¤µ¥”) °¥nµo°¥¦o°¥¨³ 5 °ÎµÅ¦¦³Îµ¸ ®¨´µ®´ µ»³¤¥¤µ (oµ¤¸) ªnµ»
Îµ¦°´¨nµª¤¸µÎ ªÅ¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 10 °»³Á¸¥»Îµ¦°µ¤®¤µ¥¸Ê ³ÎµÅnµ¥ÁÈ Á·´ ¨
Å¤nÅo
 n µÄo nµ¥µ¤¨´¬³


¡´µ
µ¦Á·¦ª¤

· oµ¦³°ª´»·Â¨³
ª´»·ÊÁ¨º°ÄoÅ
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ
o»µµ¦Á·
nµÁºÉ °¤¦µµÂ¨³nµÄonµ¥´´¸
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä· oµÎµÁ¦È ¦¼ Â¨³
· oµ¦³®ªnµ¨·
nµ n Â¨³nµ¦³ªµ
nµÅ¢¢oµ
nµ¦¦¤Á¸¥¤µµ¦
nµn°¤Â¤Â¨³Îµ¦» ¦´¬µ
nµÁ¨¤· oµÁ¸ ¥®µ¥µnµ¦³Á«
nµÎÊµ¤´ÁºÊ°Á¡¨·
nµÁnµÎµ®¦´´µÁnµ¦³¥³´Ê
µ» ¨´¦µ¥µ¦ µ» µµ¦
o°¥nµ °¨¼®¸Êµ¦oµ

ŚŝŞŜ

ŚŝŞś

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś

923,372
245,310
134,925
44,426

765,168
238,437
132,918
44,047

912,087
237,481
144,518
43,567

7ŝş,090
230,930
134,307
43,886

42,625
37,594
37,526
15,753
10,912
Š,682
4,804
3,159

39,856
36,680
35,694
12,873
11,692
965
8,683
2,664

43,831
32,553
37,526
15,390
10,912
8,682
4,804
3,159

39,762
28,025
35,694
11,916
11,692
965
8,683
1,584

12,483

( Ś,408)

11,432

( 3,052)
63
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
 £µ¬¸Á·Åo 
£µ¬¸Á·Åo··»¨¸É´ ¹ÁÈ nµÄonµ¥ ¦µ¥Åo Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¦³°oª¥
¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
¡´µ

£µ¬¸Á·Åo¸ÉµÎ ªµÎµÅ¦µ´¸
¨¦³µ¦µ¥µ¦¸Éº°ÁÈ ¦µ¥nµ¥o°®oµ¤µ£µ¬¸
¨¦³µ¦µ¥µ¦¸Éµ¤µ¦®´ÁÈ ¦µ¥nµ¥µ£µ¬¸Åo
Á¡·É¤Á·¤®¦º °¥´Å¤nº°ÁÈ ¦µ¥Åoµ£µ¬¸
¨¦³µµ¦Åo¨°´¦µ£µ¬¸£µ¥Äoµ¦n Á¦· ¤µ¦¨»
£µ¬¸Á·Åo °ª´»´ ¸ÉµÎ ªµÎµÅ¦µ£µ¬¸
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¨¨ Á¡·É¤ Ê ¹
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Á¡·É¤ Ê ¹
£µ¬¸Á·Åo¸ÉÂÁÈ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»ÄÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È 
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ Á¡·É¤ Ê ¹Än ª °
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ¼®¤µ¥Á®»řŠ

µ¦Á·¦ª¤
25ŞŜ
25Şś
10,517
Š,442
7,228
10,839

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
25ŞŜ
25Şś
2,532
ş,213
6,877
2,698

(10,537)
( 3,368)
3,840
( 2,519)
348

( ś914
( 5,658
9,709
3,704
382

(3,605)
(3,368)
2,436
(2,519)
348

(2,730
(5,658
ř,523
3,704
382

1,669

13,795

265

5,609

341

-

341

-

ª´¸É31 ´ªµ¤256Ŝ ¦· ¬´ ¥n°¥®¹É Â®n ¤¸¨ µ»³¤µ£µ¬¸¥ÅÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤¦³¤µ 56.7 ¨oµ
µ Ã¥¨ µ»³¤´¨nµª³ÄoÁÈ Á¦·£µ¬¸ÅoÄ¦³®ªnµ¸ ŚŝŞ5 ¹¸ ŚŝŞš
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ¦³°µ¦Á·
«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¸ÉÂÄÂµ³µ¦Á·  ª´¸É 31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563
¦³°oª¥¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
256Ŝ
· ¦´ ¡¥r £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸ 
¨¦³ °¦µ¥µ¦¹É ¥´Å¤nµ¤µ¦
º°ÁÈ nµÄonµ¥µ£µ¬¸®¦º °¦µ¥Åoµ´¸
- nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ °· oµ¨oµ¤´¥Â¨³
Á¨ºÉ°Å®ªoµ
- nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³
¨¼®¸Ê°ºÉ
- nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °°µµ¦Â¨³Á¦ºÉ °´¦
- ®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ®¨´°°
µµ
¦ª¤· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
®¸Ê · £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸ 
¨¦³ °¦µ¥µ¦¹É ¥´Å¤nº°ÁÈ 
nµÄonµ¥µ´¸®¦º °¦µ¥Åoµ£µ¬¸
- nµÄonµ¥Äµ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
¦ª¤®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸

 ÎµÅ¦n °®»o

ÎµÅ¦n °®»o Ê ´ ¡ºÊµ

256ś

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
256Ŝ
256ś

1,254

ř,222

1,254

ř,222

3,485
1,092

ř,198
1,092

3,485
1,092

ř,198
1,092

2,864
8,695

2,323
5,835

2,864
8,695

2,323
5,835

2,570
2,570

2,222
2,222

2,570
2,570

2,222
2,222

ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ ¸ÉÁÈ n ª
°¼o º°®»o °¦· ¬´ oª¥Îµª´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °®» o µ¤´¸É°°Ä¦³®ªnµ¸ ¹É Âµ¦Îµª´ÅoÊ ¸
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n °>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë
³
¬¤²

d
«

Ç
µ
«¹

¨²

¶

Æ
²

¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ

ÎµÅ¦¸ÉÁÈ n ª °¼o º°®»o °¦· ¬´

¡´µ¡´®» o
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
50,850
41,160
12,395
30,455

Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ Ê ´ ¡ºÊµ

959,488

959,488

959,488

959,488

0.0530

0.0429

0.0129

0.0317

ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ (µ)

ÎµÅ¦n °®»o¦´¨

ÎµÅ¦n°®»o ¦´¨Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2563Â¨³ŚŝŞŚ ÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ ¸ÉÁÈ n ª °
¼o º°®» o °¦· ¬´ oª¥Îµª´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °®» oµ¤´¸É °°Ä¦³®ªnµ¸ ®¨´µ¸É Åo¦´¦» ¨¦³
°®»o µ¤´¦´¨¹É Âµ¦ÎµªÅo´ ¸Ê

ÎµÅ¦¸ÉÁÈ n ª °¼o º°®»o °¦· ¬´
Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ Ê ´ ¡ºÊµ
¨¦³µµ¦º°Á¤º°ªnµ¤¸µ¦Äo··
°ÄÎµ´Â· · Êº °®» o µ¤´
Îµª®»o µ¤´¦´¨
ÎµÅ¦n°®»o ¦´¨ (µ)

¡´µ¡´®» o
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Śŝ6Ŝ
Śŝ6ś
Śŝ6Ŝ
Śŝ6ś
50,850
41,160
12,395
30,455
959,488

959,488

959,488

959,488

959,488

959,488

959,488

959,488

0.0530

0.0429

0.0129

0.0317

ÎµÅ¦n°®» o ¦´¨Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¤¸µÎ ªÁ·Á¸¥ª´´ÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµ
ÁºÉ°µ¦µµ¨µ´ªÁ¨¸É¥ °®» o µ¤´ °¦· ¬´ Îµ®¦´ ¸ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¤¸µÎ ªÁ·ÎÉµªnµ¦µµÄo·· Êº °®» o
µ¤´¸É µÎ ®ÅªoÄÄÎµ´Â· · Êº °®» oµ¤´¹ Å¤nÁ· ¨¦³µµ¦º °Á¤º °ªnµ¤¸ µ¦Äo·· °
ÄÎµ´Â· · Êº °®»o µ¤´¸Én°Ä®oÁ·®» o µ¤´¦´¨
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ


µ¦n µ¥Á·´¨Â¨³Á·´¨¦³®ªn µµ¨

Ä¸É¦³»¤µ¤´¼o º°®» o Á¤ºÉ°ª´¸É 2Ś Á¤¬µ¥256Ŝ ¼o º°®» o Åo¤¸¤·ÁÈ Á°´r°»¤´ ·µ¦nµ¥Á·´ ¨µ¨µ¦
ÎµÁ·µ¸ 2563 Ä°´¦µ®» o ¨³¦³¤µŘŘřŚŝ µÁÈ Á·¦ª¤¦³¤µřŚŘ¨oµµÄ®oÂn¼ o º°®» o Ã¥Îµ®
nµ¥Á·´¨Äª´¸É21 ¡§¬£µ¤2564
Ä¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ °ª´¸É ŚŜÁ¤¬µ¥ŚŝŞś³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo¤¸¤· ÁÈ Á°´r°» ¤´ · µ¦
nµ¥Á·´¨¦³®ªnµµ¨µ¨µ¦ÎµÁ·µ¸ ŚŝŞŚÄ°´¦µ®»o ¨³¦³¤µŘŘřŞşµÁÈ Á·¦ª¤¦³¤µřŞŘ
¨oµµÄ®oÂn¼ o º°®»o Ã¥Îµ®nµ¥Á·´¨Äª´¸É ŚŚ¡§¬£µ¤ŚŝŞś


· ·¡Á· «¬¸ÉÅo ¦´µµ¦n Á¦·¤µ¦¨»

¦· ¬´ Åo¦´· · ¡·Á«¬µµ¦Åo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»µ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»Á¡ºÉ°n Á¦· ¤µ¦¨·Â¨³Îµ®nµ¥
Á¢°¦r ·Á°¦r ¸É¨·ÄÃ¦µ¸É¤¸µ¦·´Ê¦³¨·¦³ÂÅ¢¢o µµ¡¨´µÂ°µ·¥r Ã¥Åo¦´· · ¡·Á«¬®¨µ¥
¦³µ¦ÁnÅo¦´¥Áªo°µ¦ µÁ µo Îµ®¦´Á¦ºÉ °´¦¸ÉµÎ Á µo Á¡ºÉ°ÄoÄ· µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Â¨³Åo¦´¥Áªo
£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸É Åo¦´µ¦n Á¦· ¤ÄÎµª¸É Å¤nÁ·  °Á ¸É
Îµ®ÅªoÄ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»ÁÈ ¦³¥³Áª¨µµ¤¸ ´´ÊÂnª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµ· µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Ã¥
¦· ¬´ Á¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµ·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Á¤ºÉ°ª´¸É řŘ´¥µ¥ŚŝŞŚ
Äµ³¸É¦· ¬´ ÁÈ ·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»¦· ¬´ o°·´ ·µ¤ÁºÉ°Å Â¨³ °o Îµ®nµÇ¸ÉµÎ ®
ÅªoÄ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¨µ¦ÎµÁ· µÂ¥µ¤·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Â¨³Å¤nÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ŚŝŞŜ
Â¨³ŚŝŞś ¤¸´ ¸Ê
256Ŝ - µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
·µ¦¸ÉÅ¤nÅo¦´
µ¦n Á¦· ¤
643,578
46,272
32,416
(523,096)
( 30,891)
( 68,311)
( 50,832)
( 1,669)
47,467

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥- » ·
¦µ¥Åo°ºÉ ¦ª¤ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
n ªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
o» µ¥
o»Äµ¦´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³°ºÉÇ
o»µµ¦Á·
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦
n Á¦· ¤´Ê®¤
905,828
5,126
(713,953)
( 31,317)
( 78,140)
( 84,093)
3,451

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥- » ·
¦µ¥Åo°ºÉ ¦ª¤ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ 
o» µ¥
o»Äµ¦´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³°ºÉÇ
o»µµ¦Á·
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

256Ŝ - µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¡´µ
·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦
·µ¦¸ÉÅ¤nÅo¦´
n Á¦· ¤´Ê®¤
µ¦n Á¦· ¤
905,828
617,151
5,126
44,149
(713,953)
(513,018)
( 31,317)
( 22,503)
( 78,140)
( 56,145)
( 84,093)
( 60,425)
( 265)
3,451
8,944
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¦ª¤
ř,549,406
51,398
32,416
(1,237,049)
( 62,208)
( 146,451)
( 134,925)
( 1,669)
50,918

¦ª¤
1,522,979
49,275
(1,226,971)
( 53,820)
( 134,285)
( 144,518)
(
265)
12,395
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 >n=° -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
2563 - µ¦Á·¦ª¤ ¡´µ
·µ¦¸ÉÅ¤nÅo¦´
µ¦n Á¦· ¤
606,065
49,612
35,142
(486,681)
( 43,248)
( 82,044)
( 58,727)
( 13,795)
6,324

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥-» ·
¦µ¥Åo°ºÉ ¦ª¤ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
n ªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
o» µ¥
o»Äµ¦´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³°ºÉÇ
o»µµ¦Á·
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦
n Á¦· ¤´Ê®¤
şşŠ,ŜŚŘ
śŚŞ
(ŝšŘ,547)
( 18,360)
( 70,319)
( 74,191)
25,329

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥-» ·
¦µ¥Åo°ºÉ ¦ª¤ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ 
o» µ¥
o»Äµ¦´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³°ºÉÇ
o»µµ¦Á·
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

2563 - µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¡´µ
·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦
·µ¦¸ÉÅ¤nÅo¦´
n Á¦· ¤´Ê®¤
µ¦n Á¦· ¤
778,420
585,256
326
48,221
(590,547)
(478,509)
( 18,360)
( 30,189)
( 70,319)
( 53,927)
( 74,191)
( 60,116)
( 5,610)
25,329
5,126

¦ª¤
1,384,485
49,938
35,řŜŚ
(1,077,228)
( 61,608)
( 152,363)
( 132,918)
( 13,795)
31,653

¦ª¤
1,363,676
48,54ş
(1,069,056)
( 48,549)
( 124,246)
( 134,307)
( 5,610)
30,455
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ


o °¤¼¨µµ¦Á·¸ÉÎµ´ÎµÂµ¤n ªµÎµÁ·µ

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ ¦µ¥Åo°ºÉ o» µ¥ nµÄonµ¥°ºÉ Â¨³ÎµÅ¦/ µ»n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·ÅoÁÈ  °o ¤¼¨µµ¦Á·
¸ÉµÎ ´Â¨³ÁÈ  °o ¤¼¨®¨´ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¹É ¼ÎµÁ°Ä®o´ ¼¤o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ· µ
°¥nµ¤ÎÉµÁ¤°Â¨³¼ÄoÄµ¦¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ· µ °n ªµ ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¤¸nªµÎµÁ· µ
(¹É Îµ®µn ªµ¸É¦µ¥µÁÈ µ¦£µ¥Ä) ¸É¤¸´n ªÁÈ µ¦³Îµ´°n ªµº° ř Á¢°¦r ·Á°¦r Å¤oÂ¨³
ÂnÅ¤o¦³° (Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤o¥µÂ¨³Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oµ¦r·Á·¨°¦r) Â¨³ Ś n ªµ°ºÉÇ (Án ¦³µ¬· ·ª Å¤o
Â¦¦¼ °Â®o ª´»ÂnÁ¢°¦r·Á°¦r°ºÉÇ µ¦´Îµ®nµ¥Á¢°¦r·Á°¦rµn ´ªÂ Á®¤º° » µ¥¦· ÃÁ°¦r Á¦¸É
Â¨³»¦·¡¨´µ®¤»Áª¸¥¸ÉµÎ Á·µÃ¥¦· ¬´ ¦n ª¤) Ã¥¦ª¤¤¸´n ª¸É¥´ Å¤nÁÈ µ¦³Îµ´Á¤ºÉ°Á¦¸ ¥Á¸¥´
µÂ¨³¦· ¤µ °» ¦ ¦¦¤´Ê ®¤ ¹  º ° ÁÈ n ª µ¥n ° ¥¸É ¤¸ ´  n ª Å¤n Á È µ¦³Îµ ´ Än ª  °¨
¦³°µ¦µ» ¦· ¡¨´µµÁ¨º°¸É µÎ Á· µÃ¥¦· ¬´ ¦n ª¤´ÊÂÁÈ ¦µ¥µ¦n ªÂnÎµÅ¦ÄÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥´¹¦µ¥µ¦Ã°¦³®ªnµn ªµÄ¦µµ»Ã¥Ã¥µ¥µ¦´¸ ¸ÉÄo´
n ªµÎµÁ·µ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ÁÈ Åµ¤Ã¥µ¥µ¦´¸µ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» ś °µ¸Ê ¦· ¬´
Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Å¤nµ¤µ¦ÎµÂ °o ¤¼¨· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·µ¤n ªµÅoÃ¥Å¤n¤¸o »¸ÉÁ·ÎµÁÈ 
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤

o °¤¼¨Á· ¨·£´r
25ŞŜ
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥- » ·
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉÇ
¦ª¤
¦µ¥Åo°ºÉ Ç
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉ Ç (¦ª¤n ªÂnÎµÅ¦µ¦· ¬´ ¦n ª¤)
¦ª¤
o» µ¥
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉÇ
¦ª¤
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25Şś

1,498,179
51,227
1,549,406

ř,334,006
50,478
1,384,484

39,636
44,178
83,814

29,286
55,795
85,081

1,198,660
38,389
1,237,049

1,034,265
42,962
1,077,227
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
 n °>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤

o °¤¼¨Á· ¨·£´r
25ŞŜ
nµÄonµ¥°ºÉ Ç
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉÇ
¦ª¤
ÎµÅ¦( µ»)n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉÇ(¦ª¤n ªÂnÎµÅ¦µ¦· ¬´ ¦n ª¤)
» ·

25Şś

335,334
8,250
343,584

306,952
39,938
346,890

3,821
48,766
52,587

22,075
23,373
45,448

¨¦³°µ¦ °» ¦·Á®¤º° »Â¨³ µ¥¦· ÃÁ°¦r Á¦¸É ¸ÉÁ¦·É ¤ Ê ¹ nª¨µÁº°¡§«·µ¥ŚŝŞŜ¹É ¦ª¤°¥¼Än 
n ªµ¨·£´r°ºÉÇ ´Ê¤¸¨ÎµÅ¦¦³¤µŘ.ŝś¨oµµÃ¥¤¸¦µ¥ÅoµBitcoin Â¨³Ethereum ¦³¤µŘřŜ
¨oµµÂ¨³ř.řŞ¨oµµµ¤¨Îµ´Â¨³¤¸nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦³¤µ0.77 ¨oµµ
¡´µ
µ¦Á·¦ª¤

o °¤¼¨Á¸É¥ª´Á £¼¤·«µ¦r
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥nµ¦³Á«-» ·
- ¸É»n
- ®¦´°Á¤¦· µ
- °·Á¸¥
- ¼Áª
- ¢· ¨·· r
- ¸
- µÁ¦
- ¼Å
- ¤µÁ¨Á¸ ¥
¦ª¤
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Ä¦³Á«-» ·
¦ª¤¦µ¥Åoµµ¦ µ¥-» ·

25ŞŜ

25Şś

613,917
154,917
135,330
14,579
12,603
7,522
6,248
4,781
949,897
599,509
1,549,406

629,355
103,053
79,393
4,288
9,247
37,517
4,202
ř,680
560
869,295
ŝ15,1Šš
1,384,4ŠŜ
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¦µ¥Åo°ºÉÎµÂµ¤¨·£´rÅo¦ª¤¦µ¥Åoµ´µ¸ÉµÎ ´¨¼oµ¦µ¥°ºÉÇ ¸É¤·Än¨¼oµ °·¦¦¤®¨´µ» ¦·
¹É ¦µ¥Åo´ ¨nµª¤¸´ ®ª³Áª¨µ °µ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦´¸Ê

Áª¨µÄÁª¨µ®¹É
¨°nªÁª¨µ®¹É

¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
¨·£´r°ºÉÇ
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
ŚŝŞŜ
ŚŝŞś
28,640
11,995
684
1,107

¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥ÄÇ ¸ÉÊ ´ °¥¼Än ¦³Á«°ºÉ°Á®º°µ¦³Á«Å¥
o °¤¼¨Á¸É¥ª´¨¼o µ¦µ¥Ä®n  ¨¼o µ¸É¤¥¸ °¦µ¥µ¦o µÁ·ªn µ¦o °¥¨³řŘ °¥°¦µ¥µ¦o µ¦ª¤ 
¦o°¥¨³ °¥°¸É¤¸´ ¨¼oµ¦µ¥Ä®nn°¥°¦ª¤
µ¦Á·¦ª¤
256Ŝ
256ś
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥- » ·
- Á¢°¦r·Á°¦rÅ¤oÂ¨³ÂnÅ¤o¦³°
- ¨·£´r°ºÉÇ
- nµ¦³Á«
- Ä¦³Á«
- ¦ª¤


14.65
23.10
14.16

23.88
36.55
22.95

µ¦Á· Á¥ o °¤¼¨Á¸¥É ª´Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤

¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n° µµ¦Ä®o·ÁºÉ ° µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á· ¦µn µ¦³Á«Â¨³µ°´¦µ
°Á¸Ê ¥¹É ÁÈ Åµ¤·»¦· °¨»n¤¦· ¬´ ´Ê¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ¦ÄoÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸ÉÁÈ ¦µµ¦°»¡´ r
Á¡ºÉ°µ¦o°´ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«Ã¥Å¤n¤¸ªµ¤¦³r¸É³¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°ÄoÄµoµ®¦º °
®µÎµÅ¦Â¨³Å¤n¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥Á¸É ¥ª´Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· Â¨³µoµµ¦Á· ¸É
Îµ´Ä¦³®ªnµ¸ 2564 Â¨³2563
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æzĒ¬´1¥n{°¥
¦· ¬´/%6&A/<
°¸r ÃrÁ¢°¦r'41
·ÁÎµ´ 6'A
¤®µ Â¨³¦·
&/è5=#9A6!ý¦³°µ¦Á·
K6#ýI+9/ý%@I#V
®¤µ¥Á®»
>n=°-7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
ªµ¤Á¸É ¥o µ£µ¡¨n °
¨»n¤¦· ¬´ ¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n°Â¨³¦´¬µ¦³´Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· ¦ª¤¹µ¦n°®¸Ê ·
µ¤ªµ¤ÎµÁÈ Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸É Á®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· µÄ®on°ÁºÉ °ÅÅoµ¤·Â¨³Á¡ºÉ°o °´ªµ¤´
ª °¦³ÂÁ·
ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Ä®o ·ÁºÉ °
ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°Á·µµ¦¸É¨¼oµ®¦º °¼n
´ µÅ¤nµ¤µ¦®¦º °Å¤n¦³r³·´ ·µ¤ °o ¨µµ¦
Á·Â¨³µ¤´µ¸ÉÄ®oÅªo´ ¨»n¤¦· ¬´ ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸Ã¥µ¥Äµ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥¸Ê Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®rµ³µ
µ¦Á·  °¨¼oµÂ¨³¼n´µÁÈ ¦³¥³Ç¤¼¨nµµ¤´¸ °¨¼®¸Ê Â¨³Á· Ä®o¼¥o º¤nµÇ¸É ÂÄÂµ³
µ¦Á·ÁÈ ¤¼¨nµ¼ » ¸É°µÁ·µªµ¤Á¸É ¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°
ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸¥É 
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸¦µ¥µ¦oµ¸É Îµ´Änµ¦³Á«¹É ¦ª¤¹µ¦ÎµÁ µo · oµÂ¨³ª´»·Â¨³µ¦n °°· oµ °¨»n¤
¦· ¬´ ¹É °µÎµÄ®o¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´ªµ¤Á¸É ¥µªµ¤´ª °Á·¦µnµ¦³Á«Äµ· ´ ·¨»n¤¦· ¬´ ¨
ªµ¤Á¸É ¥¸ÊÃ¥µ¦´¼n(Matching) Á·¦´Îµ¦³µ¨¼oµ(¨¼®¸Ê)Â¨³Á·nµ¥Îµ¦³Ân¼ o µ¥(Áoµ®¸Ê )Ã¥Á¦·É ¤´ÊÂn¸
2552 ¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ¦·É ¤Äo
´ µºÊ °- µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµÁ¡ºÉ°¨ªµ¤Á¸É ¥¸Ê
ª´¸É31´ªµ¤2564 Â¨³2563¦· ¬´ ¤¸
´ µ µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ´¸Ê
¡´
Á·¦µnµ¦³Á«
256Ŝ
256ś
´µ µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ
-Á®¦¸ ¥®¦´

1,676

54

ÎµªÁ·µ¸É
256Ŝ
256ś
55,959
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 /%6&A/<'41 6'A æzĒ1{

¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
°µ¸Ê ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °´µ µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ¸Éoµ ª´¸É31 ´ªµ¤2564 Â¨³2563 ¤¸
´¸Ê
¡´µ
256Ŝ
´µ µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ
- Á®¦¸ ¥®¦´

ŝŞ,147

256ś
1,627

´µ µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ ª´¸É31 ´ªµ¤256Ŝ ¤¸¦³¥³Áª¨µ¦Îµ®Ä¦³®ªnµÁº°Á¤¬µ¥¹
¦µ¤256ŝ
ª´¸Éśř´ªµ¤ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś · ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«¸ÉµÎ ´¹É Å¤nÅo¤¸µ¦o °´ªµ¤
Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¤¸´ ¸Ê

-

Á®¦¸ ¥®¦´

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
· ¦´¡¥r¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«
®¸Ê·¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«
256Ŝ
256ś
256Ŝ
256ś
558,451
1,632,688
336,461
285,106

ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸¥Ê 
ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥Á·µªµ¤´ª °°´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µÄ°µ ¹É ³n ¨¦³n°¨µ¦
ÎµÁ· µÂ¨³¦³ÂÁ·  °¨»n¤¦· ¬´ n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ ÁºÉ °ªnµ¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ
°Á¸Ê ¥¸É ÁÈ µ¦³Îµ´ ÁºÉ °µÁ·  µµµ¦ ¨¼®¸Ê °ºÉn°Îµ¦³ Á· Ä®o¼¥o º¤´Ê¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª Á· 
Á·Á·´¸Â¨³Á·¼¥o º¤´Ê¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª¦ª¤¹®¸Ê ·¸É¤¸£µ¦³°Á¸Ê¥°ºÉÇ °¨»n¤¦· ¬´ ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥
¸É¸ÉÄ¨oÁ¸¥®¦º °¨°¥´ªµ¤°´¦µ°Á¸Ê¥Äo°¨µ
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¦·¬´°¸r ÃrÁ¢°¦r ·ÁÎµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n °¥
&/è5=#9A6!ýK6#ýI+9/ý%@I#V>= -7>%¬ªJ1<&/è5=#.ù9.
®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
µ¦ª´¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
¨»n¤¦· ¬´ Äo °o ¤¤·µ´n°Å¸ÊÄµ¦¦³¤µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê·µµ¦Á·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· Á·¨»¦³¥³´Ê Á· µµµ¦¸É ¤¸ °o Îµ´Äµ¦Äo ¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê
°ºÉÇ Á·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª Á·Á·Á·´¸ Á·¼¥o º¤´Ê¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª Áoµ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê °ºÉ
Â¨³®¸Ê·µ¤´µÁnµ ¤¸¤¼¨nµµ¤´¸Ä¨oÁ¸¥´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ÁºÉ°µ· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê ·µµ¦
Á· Á®¨nµ¸Ê ³¦Îµ®Ä¦³¥³Áª¨µ°´´Ê®¦º °¤¸ °´ ¦µ°Á¸Ê ¥¸É ¸ÉÄ¨oÁ¸ ¥®¦º °¨°¥´ªµ¤°´¦µ°Á¸Ê ¥Ä
o°¨µ °o ¤¼¨¦³´Ś °¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤)
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®»o ¼o É ¹ Âoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥Åo¼Á· Á¥Åªoµ¤¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» řş


µ¦´µ¦n ª»

ª´»¦³rÄµ¦¦· ®µ¦´µ¦»¸ÉµÎ ´ °¨»n¤¦· ¬´ º°µ¦´Ä®o¤¸É ¹ Ã¦¦oµµµ¦Á·Â¨³Ã¦¦oµ °
Á·»¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³µ¦Îµ¦ÅªoÉ ¹ £µ¡¨n°µµ¦Á·Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ· » ¦·°¥nµn°ÁºÉ °n°ÅÅo
µ¤· ´Ê¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉµÎ ´ÄÇ Á¸É¥ª´Ã¥µ¥Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦»Ä¦³®ªnµ¸ 25Şś
Â¨³2562
ª´¸É31 ´ªµ¤°´¦µn ª®¸Ê ·n°»Îµ®¦´µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Ánµ´ 1.Š3 : 1.ŘŘ Â¨³
ŚŘ2 : 1.ŘŘ µ¤¨Îµ´Ä¸ Śŝ64 Â¨³1.86 : 1.00 Ä¸ ŚŝŞ3


°»Î µ¦°Á¨¸¥Ê ¸¡ °¡´µ¹É ³Á¸¥Â¨o ª

¦· ¬´ Åo´ Ä®o¤¸Á· °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡¡´µµ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ ¡.«. 2530
Îµ®¦´¡´µ °¦· ¬´ ¡ºÊµªµ¤¤´¦Ä °¡´µÄµ¦ÁÈ ¤µ·  °°» µ¤ °o ´´ °
°» ¦· ¬´ Â¨³¡´µ³nµ¥Á·¤Â¨³Á·³¤Á µo °»Ä°´¦µ¦o°¥¨³3 °Á·Áº°¡´µ°»
Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¡´µ³nµ¥Á·»Á¨¸Ê¥¸¡Ân¡´µµ¤ÁºÉ°Å ¸É¦³»ÅªoÄ °o ´´ °°»
n ª¸É¦· ¬´ nµ¥¤¹É ´¹ÁÈ nµÄonµ¥Îµ®¦´¸ ŚŝŞŜÂ¨³ŚŝŞś ¤¸µÎ ªÁ·¸ ¨³¦³¤µ ŘŚ ¨oµµ
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
 Á·Ä®o o ¥¼ º¤¦³¥³´Ê Ân »¨°ºÉ

´¸Ê ¸Ä¸ ŚŝŞŜ ÁÈ Á·Ä®o¥¼o º¤¸ÉÅ¤n¤¸®¨´¦³´ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ®¹É Ân»¨¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´°
nµÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³®¹ÉnµÄµ¦Á·Á¡µ³·µ¦ (Äµ¦Á·¦ª¤ÎµªŞŘ¨oµµ¤¸ °Á¸Ê¥¦o°¥¨³
şŝ Â¨³°¸  śš ¨oµµ¤¸°Á¸Ê ¥¦o °¥¨³ ş n °¸ n ªÄµ¦Á· Á¡µ³· µ¦¤¸ °Á¸Ê ¥¦o°¥¨³ ş n°¸ ¹É ¦
Îµ®Îµ¦³Á¤ºÉ°ªµ¤
´¸ Ê ¸ Ä¸ ŚŝŞśÁÈ Á· Ä®o¥¼o º¤¸É Å¤n¤¸®¨´¦³´ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ®¹É Ä®oÂn»¨¸É Å¤nÁ¸É ¥ª °o ´
nµ®¹É (¤¸°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ ş n°¸ ´ÊÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³Á¡µ³·µ¦) ¹É ¦Îµ®Îµ¦³Á¤ºÉ°ªµ¤

 ´¸ºÊ°- µ¥®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ 
¦· ¬´ Åo¦´°» ¤´ · Ã¥¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ °ª´¸É  ŚŘ´ªµ¤ŚŝŞřÄ®oÁ· ´¸ Êº °- µ¥®¨´¦´ ¡ ¥r
¦³Á£¦µµ¦®¸Ê Â¨³¦µµ¦»¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥rÄ¦³Á«°Â®n Ã¥Ân°°ÁÈ ªÁ· 
Îµ®¦´¦µµ¦®¸ÊµÎ ª ŝŘ ¨oµµÂ¨³¦µµ¦»Îµª ř µÃ¥¤°®¤µ¥Ä®o¦¦¤µ¦¼o ´ µ¦®¦º °»¨¸É
Åo¦´¤°®¤µ¥µ¦¦¤µ¦¼o ´ µ¦ÁÈ ¼¤o ¸°µÎ µÄµ¦Á· ´¸ Îµ» ¦¦¦¤ºÊ °- µ¥ ¨µ¤ÄÁ°µ¦ºÊ °- µ¥Ã°®¨´¦´¡¥r °¦· ¬´ Â¨³Á¨¸É¥Â¨ªÁ·¦³®ªnµªÁ·Îµ®¦´¦µµ¦®¸ÊÂ¨³¦µµ¦»


°ºÉÇ

ª´¸É31 ´ªµ¤256Ŝ
.

¦· ¬ ´ ¤¸ ® ´º °ÎÊµ ¦³´ ¦· ¬ ´ ¹É  °°Ã¥µµ¦Ä¦³Á«µ¤Â®n Ä®o´ ¦· ¬ ´ Á°¸É Â ®n Â¨³
®nª¥µ¦´µ¨Â®n®¹ÉÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤¦³¤µŝśŞ ¨oµµ

.

¦· ¬´ ¤¸£µ¦³¼¡´µµ¦n°¦oµ°µµ¦Îµ´µ n°¦oµÃ´ÁÈ· oµÂ¨³µ¦´¦» ¦³Ã¦¦oµ
¡ºÊµÂ¨³¦³Ã¦µÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ 43.5 ¨oµµ34.4 ¨oµµ šŚ ¨oµµµ¤¨Îµ´
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®¤µ¥Á®»
 n °
«Ë³¬¤²d«µÇ«¹¦³°µ¦Á·
¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
.

¦· ¬´ ¤¸Á· nµ¥¨nª®oµÎµª ŝŠŘ ¨oµµÁ¡ºÉ °ºÊ °Á· ¨»Ä®» o» °¦· ¬´ Ä¦³Á«Â®n ®¹É ¹É 
ÎµÁ·»¦·oµµ¦¨·¦³ÂÅ¢¢o µµ¡¨´µ¨¤Ã¥ºÊ °µ¼o º°®» o °¦· ¬´ ´¨nµª¹É ÁÈ »¨¸ÉÅ¤n
Á¸É¥ª °o ´´¦· ¬´ ´Ê¸Ê µ¦ºÊ °Á·¨»´¨nµª µo oÅo¦´µ¦°»¤´ · Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´
Á¤ºÉ°ª´¸É řŘ´¥µ¥ ŚŝŞŚÄªÁ·nµ¥ºÊ °¦ª¤¦³¤µ ŚŘŘŘ¨oµµ

.

¦· ¬´ ¤¸Á¨Á°¦r°°¢Á¦·¸É¥´ Å¤nÅoÄo´ µµ¦Ä¦³Á«Â®n ®¹É ÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ 3.4 ¨oµµ

.

¦· ¬´ °¥¼¦n ³®ªnµµ¦«¹¬µªµ¤ÁÈ ÅÅoÄÃ¦µ¦¨»¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ã¦Å¢¢o µµ¡¨´µ¸ ª¤ª¨¹É °¥¼n
Ä´®ª´µ³ (Saga) °¦³Á«¸É»n Ã¥¤¸ÁºÉ°Å ¸É³o°nµ¥Îµ¦³Á·¤´Îµ¸Éµ¤µ¦Á¦¸ ¥ºÅoµÎ ª
řŘŘ¨oµµÄ®oÂn Áoµ °Ã¦µ¦¹É º°ÁÈ n ª®¹É  °¦³ªµ¦Îµ®¦´ µ¦«¹ ¬µªµ¤ÁÈ ÅÅo
´¨n µªÃ¥¦· ¬ ´ ®¦º °¨»n ¤¦· ¬ ´ ³Á¦¸ ¥ º Á· ¤´ Îµ ´¨n µª®µÄoµ¥¸É » ´· Ä¸É ³Å¤n ¨» Ä
Ã¦µ¦ ¹É Ä¸ ŚŝŞřÂ¨³ ŚŝŞŚ¦· ¬´ Åonµ¥Á· ¤´Îµ´¨nµªÂ¨oªÎµª şŝ ¨oµµÂ¨³ Śŝ¨oµµ
µ¤¨Îµ´ ¦ª¤řŘŘ¨oµµ

.

¦· ¬´ ¥n°¥ (ECF-H) ¤¸£µ¦³¼¡´µµ¦ºÊ °Á¦ºÉ ° »»¨Á···¨´ £µ¥ÄoÃ¦µ¦µ¦¨»Ä» ¦·Á®¤º°
» ¦· ÃÁ°¦r Á¦¸É ÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ5.5 ¨oµµ °µ¸Ê Ä¸É ¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °
ECF-H Á¤ºÉ °ª´ ¸É ŚŜ ´ ¥µ¥ ŚŝŞŜ ECF-H Åo¦´ µ¦°» ¤ ´·Ä®oÁ · ´ ¸ Á ¡ºÉ ° °¦´  ¦· µ¦µµ¦Á· ´
¦· ¬´ Á°Â®n®¹ÉÂ¨³´«¼¥rÊº ° µ¥· ¦´¡¥r··¨´ ¹É ÁÈ ¦· ¬´ Á°°¸°Â®n 

.

¦· ¬´ ¥n°¥ (SOMEWA) ¤¸£µ¦³¼¡´µµ¦ºÊ °Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦rÂ¨³¦· µ¦nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª °o Á¡ºÉ°¦°¦´
»¦·µ¦¡µ· ¥r°·Á¨È¦°·rÁÈ ÎµªÁ·¦³¤µ1.2 ¨oµµ


 µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦´¸Ä®¤n 

¨»n¤¦· ¬´ Åo´ ¦³Á£¦µ¥µ¦´¸ µ¦µ¥µ¦ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Îµ®¦´¸ ŚŝŞś Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°
Â¨³µ¤µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥Åo´ µ¦Â¦µ¥µ¦ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Îµ®¦´¸ ŚŝŞŜÃ¥Å¤n¤¸¨¦³n°ÎµÅ¦
®¦º °n ª °¼o º°®»o ¸ÉÁ¥¦µ¥µÅªo µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦´¸Ä®¤n¤¸´ ¸Ê
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¨²¶Æ²¨³¢¿¦±
®¤µ¥Á®»
 n °
ª´¸É śř´ªµ¤ŚŝŞÂ¨³ŚŝŞ
¡´µ

nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
¨´¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµ
°¨¼®¸Ê µ¦oµ


µ¦Á·¦ª¤
¥°µ¤¸É
¥°µ¤¸É
´¦³Á£Ä®¤n
Á¥¦µ¥µÅªo
řśŞ,643
134,235
( 2,408)

-

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥°µ¤¸É
¥°µ¤¸É
´¦³Á£Ä®¤n
Á¥¦µ¥µÅªo
127,298
124,246
( 3,052)

-

Á®»µ¦r £µ¥®¨´¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ

Ä¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É ŚŜ »¤£µ¡´r ŚŝŞŝ ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo¤¸¤· ÁÈ Á°´r°» ¤´ · µ¦
nµ¥Á·´¨µ¨µ¦ÎµÁ·µ¸ ŚŝŞŜ Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.0157 µ (Ã¥nµ¥µÎµÅ¦n ª¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦
¨» Ř.ŘŘŜś µn°®» o Â¨³n ª¸ÉÅ¤nÅo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦¨» Ř.ŘřřŜ µn°®» o ) ÁÈ Á·¦ª¤¦³¤µ 15.064
¨oµµÄ®oÂn¼ o º°®» o Ã¥Îµ®nµ¥Á·´ ¨Äª´¸É ŚŘ¡§¬£µ¤ŚŝŞ5 ¹É Á¦ºÉ °´¨nµª¸Ê ³¼ÎµÁ°Á¡ºÉ° °
°»¤´ ·Ä¸É¦³»¤¼o º°®»o ¸É³¤¸ Ê ¹Ä¦´Ê´Å
 µ¦°»¤´ · µ¦Á·
µ¦Á·¸ÊÅo¦´µ¦°»¤´ ·Ä®o°°Ã¥¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 »¤£µ¡´r 2565
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WWW.EASTCOAST.CO.TH

เอกสารแนบ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท

ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
86

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- วิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
(กิตติมศักดิ)์
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
- Associate Infantry Career
Course
Georgia, USA.
- Internal Defense and
Development Course
North Carolina, USA.
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับ
ผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ ง,
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2547 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ
อิสระ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2562 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
2555 - ปั จจุบนั

2529 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 1

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

- ผู้ผลิตและให้ บริการ
แม่พิมพ์เพื่อผลิต
ชิ ้นส่วนพลาสติก
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางยาแนว
ฝากระป๋ อง และแลค
เกอร์ เคลือบกระป๋ อง
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
- วิทยาลัยระดับ ปวช.,
บจก.อี.เทค. (โรงเรียนเทคโนโลยีภาค ปวส.
ตะวันออก)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน่ วยงานและองค์ กรอื่น ๆ
2520 – ปั จจุบนั - ผู้นาองค์กรไลออนส์สากลภาครวม
- กิจกรรม
310 ประเทศไทย
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล
2529 – ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่
21 รักษาพระองค์
2535 – ปั จจุบนั - ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว
- โรงเรียนระดับอนุบาลมูลนิธิไตรแก้ ว โรงเรียนธรรมวาที
ประถม
2547 - ปั จจุบนั - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 – ปั จจุบนั - ประธานมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล สนับสนุนกิจกรรม
ประเทศไทย
สาธารณประโยชน์
2559 – ปั จจุบนั - ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ใน
สนับสนุนกิจกรรม
ประเทศไทย
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก
PhD. (Economics)
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริ ญญาโท
MA (Economics)
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ/
- ผู้ผลิตและจัด
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ /
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2556 - 2560
- ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน ้า
2556 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
- ธุรกิจให้ บริการเป็ นคน
บมจ.สหการประมูล
กลางในการจัดการ
ประมูลทรัพย์สิน
2557 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน - ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
กรรมการบริษัท
บมจ.ทีวี ธันเดอร์
2558 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการอิสระ
เคมีภณ
ั ฑ์
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)
2559 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ
- ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
ถุงพลาสติก
(1994)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2550 – ปั จจุบนั - รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
การศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA)
2554 - ปั จจุบนั - กรรมการ
- ผู้ให้ บริการฝึ กอบรม และ
บจก.เลิร์นเทค
พัฒนาสื่อการสอนแบบครบ
วงจร (e-Learning Total
Solution)
2560 – 2562
- ประธานกรรมการ
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ ป
งานสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับระบบคมนาคม
และขนส่ง
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ /
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการอิสระ
บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
2563 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ - โรงงานผลิตพลังงาน
อิสระ
ไฟฟ้า
บจก.โคลเว่อร์ พาวเว่อร์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3.

รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2555 - ปั จจุบนั

-

2539 - ปั จจุบนั

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / - ผู้ผลิตและจัด
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
หา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
หน่ วยงานและองค์ กรอื่น ๆ
ผู้อานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการด้ านยางพารา
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุน
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(iTAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนไทย
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ ยางพารา
คณะกรรมการการรับรองไม้ เศรษฐกิจ
ไทย สานักงานการรับรองไม้ เศรษฐกิจ
ไทย
และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิ จการ
อืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 5

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
4.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
28 เมษายน 2560

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South
Wales, Australia
- ปริ ญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 140/2017 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตร
Board
Nomination
and
Compensation Program รุ่ น ที่
8/2019

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 6

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2560 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- วิสาหกิจ ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรุงเทพมหานคร
กิจการสังคม
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- วิสาหกิจ ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
บจก.กรุงเทพธนาคม
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
2560 – ปั จจุบนั - รองกรรมการผู้อานวยการ
บจก.กรุงเทพธนาคม
2552 – 2560
- ผู้จดั การโครงการโรงไฟฟ้า
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
บจก.นวนครการไฟฟ้า
2561 - 2562
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- ยางพารา และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลิตภัณฑ์จาก
ค่าตอบแทน
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน
บจก.ไทยอีสเทอร์ นกรุ๊ป โฮลดิ ้งส์
และผลิตภัณฑ์จาก
ปาล์มน ้ามัน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
5.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
14 กรกฎาคม 2563

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 130/2016 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2563 - ปั จจุบนั
2563 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

2542 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ - ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
เฟอร์ นิเจอร์
- กรรมการ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ยงคอนกรีต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
- กรรมการ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ
- บริ การเป็ นที่ ป รึ ก ษา
บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์
ทางด้ านการเงิน
2563 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
บจก. กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) แสงอาทิ ต ย์ ประเทศ
เมียนมาร์

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 7

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

6.

นายชาลี สุขสวัสดิ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
บุตรของ
15.6315%
บริษัทจดทะเบียน
นายวัลลภ และ
15.6317% 2542 – ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการบริษัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
พี่ชายของ
(บุตรทีย่ งั ไม่
เฟอร์ นิเจอร์
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
นายอารักษ์
บรรลุนิติ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ภาวะ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

2558 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 - ปั จจุบนั

-

2564

-

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
กรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนท บอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)
- ออนไลน์ แพล็ต
กรรมการ
บจก.โซเมว่า พลาซ่า

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 8

ฟอร์ ม

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
7.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )
80

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

8.

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

51
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- ประถมชันปี
้ ที่ 4
โรงเรี ยนวัดห้ วยสาริ กา
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 96/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

- ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตร
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 16

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
2.4533%
บริษัทจดทะเบียน
บิดาของ
2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
3.1081%
นายชาลี และนาย
ประธานกรรมการบริ
ห
าร
เฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส)
อารักษ์
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

บุตรของ
นายวัลลภ
และน้ องชายของ
นายชาลี

บริษัทจดทะเบียน
15.8040%
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
15.9291% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ / เฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 9

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)

พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิก
รัฐสภา รุ่ นที่ 6 สถาบัน
พระปกเกล้ า
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน”
สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Master of
Investment Courses (Ultra
Wealth Group รุ่ นที่ 3)

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2558 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั

2564

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 10

-

ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) แสงอาทิตย์ ประเทศ
กรรมการ
เมียนมาร์
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
- โรงงานผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)
- ออนไลน์ แพล็ตฟอร์ ม
กรรมการ
บจก.โซเมว่า พลาซ่า

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

8

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

- ประกาศนียบัตร (ต่อ)
 หลักสูตร “วิทยาการการจัดการ
ส าหรั บนั ก บริ หารระดั บ สู ง ”
(วบส.) รุ่ นที่ 1
ค ณ ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA)
 หลักสูตร Chief Transformer
Officer (CTO Course)
สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 Digital Transformation for
CEO บมจ.เนชัน่ บอรดแคสติ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

หน่ วยงานและองค์ กรอื่น ๆ
2550 – ปั จจุบนั - คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture
Associations (CAFA)
2555 – 2559
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ไทย

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 11

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9.

นางสาวสุภคั โต๊ ะพงศ์อนันต์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนิตยา โต๊ ะพงศ์อนันต์

10.

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
0.0000%
0.0002% 2546 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
(รวมบุตรที่ยงั
(สาขา 1)
เฟอร์ นิเจอร์
ไม่บรรลุนิติ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

49

- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ซึง่ เป็ นบุตรสาวของ
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
และเป็ นน้ องสาว
ของนายชาลี สุข
สวัสดิ์ และนาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 12

บริษัทจดทะเบียน
0.0001%
15.5878% 2542 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ
(สาขา 2)
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
11

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายราชา พจน์อริ ยะ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสานักงานใหญ่)

อายุ
(ปี )
51

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

12.

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

45

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ส า ข า
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 13

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2553 - 2563

- ผู้อานวยการโรงงาน ส่วนสานักงาน
ใหญ่
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2563 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
(สานักงานใหญ่)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

0.0001%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวน ้าทิพย์ สิงห์ภู่

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัทจดทะเบียน
2542 – 2561

- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2561 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

13.

นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน และผู้
ควบคุมดูแลการทาบัญชี)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )
53

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบัญชีบริ หาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
- การอบรมหลั ก สู ต รการเตรี ยม
ความพร้ อมทางบัญชีและการเงิน
และการพัฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ ง
ด้ านบัญชี ประจาปี 2561
จานวนรวม 12 ชั่วโมง ภายใต้
หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic CFO in
Capital Market รุ่ นที่ 8 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Model 3
Financial Projection and DCF
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
2559-2560

2556-2559

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 14

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.สาลี่ พริน้ ติ ้ง
- ผู้อานวยการฝ่ ายงบประมาณ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บจก.วีไอวี กรุ๊ป จากัด
(ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์
- Holding Company
เพื่อการลงทุนในธุรกิจ
แปรรูปพลาสติก
- ผู้ผลิตฉลากสินค้ าและ
งานพิมพ์คณ
ุ ภาพสูง
- สถาบันการเงิน
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
อื่นๆ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
14.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
- เลขานุการบริ ษัทและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวธนยา ทองกิตติกลุ

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึ กษา
ทางการเงิน โดยชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
บริ ษัท โดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
0.3387%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 15

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปั จจุบนั - เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ - ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
เฟอร์ นิเจอร์
2557 - 2563
- ผู้ชว่ ยเลขานุการบริษัทและนักลงทุน
สัมพันธ์
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร สาหรับรอบปี 2564
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลาดับ

1

2

3

4

5

รายชื่อ / ตาแหน่ ง

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้นที่ถอื ณ จานวนหุ้นที่ถอื ณ เปลี่ยนแปลง สัดส่ วนการถือ
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึน้ /
หุ้นในบริษัท
2563
2564
(ลดลง) ในปี
(ร้ อยละ)
2564
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 16

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ / ตาแหน่ ง

6

นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
นางสาวสุภคั โต๊ ะพงศ์อนันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วน
สาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วน
สาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
นายราชา พจน์อริยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(สานักงานใหญ่)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ

7

8

9

10

11

จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้นที่ถอื ณ จานวนหุ้นที่ถอื ณ เปลี่ยนแปลง สัดส่ วนการถือ
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึน้ /
หุ้นในบริษัท
2563
2564
(ลดลง) ในปี
(ร้ อยละ)
2564
149,982,750
149,982,750
-ไม่มี15.6315

1,200

1,200

-ไม่มี-

0.0001

23,538,800

23,538,800

-ไม่มี-

2.4533

6,283,100

6,283,100

-ไม่มี-

0.6548

151,637,750

151,637,750

-ไม่มี-

15.8040

1,200,000

1,200,000

-ไม่มี-

0.1251

400

400

-ไม่มี-

0.0000

1,200

1,200

-ไม่มี-

0.0001

600

600

-ไม่มี-

0.0001

149,560,550

149,560,550

-ไม่มี-

15.5877

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 17

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ / ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นที่ถอื ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

จานวนหุ้นที่ถอื ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2564

จานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง สัดส่ วนการถือ
เพิ่มขึน้ /
หุ้นในบริษัท
(ลดลง) ในปี
(ร้ อยละ)
2564

ภาวะ
12

13

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

600

600

-ไม่มี-

0.0001

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 18

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ให้ แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ – นามสกุล
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
นายไพบูลย์
อรุณประสบสุข
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

ECF
1
2
2
2
2
2, 3
2, 4
2, 4

VV-Decor

ECFH

ECF-P

PNB

2
2, 4
2, 4

2
2, 4
2, 4

2
2, 4
2, 4

2
2, 4
2, 4

SOMEWA VV RICH

2
2

หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริ หาร 4. กรรมการบริ หาร
รายชื่อบริษัท
1. ECF
2. VV-Decor
3. ECFH
4. ECF-P
5. PNB
6. SOMEWA
7. V V RICH
8. GEP

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
บริ ษัท วีวี-เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.95
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 57.00
บริ ษัท โซเมว่า พลาซ่า จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
บริ ษัท วี วี ริ ช จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97
บริ ษัท กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริ ษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 20.00

เอกสารแนบ 2 - หน้ าที่ 1

2
2
2

GEP

2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์
เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท และนางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นผู้ปฎิบตั ิงานกากับดูแลระบบตรวจสอบภายในของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาววรรณา เมลืองนนท์
- หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีมติแต่งตัง้
บริ ษั ท แอค-พลั ส คอนซัล แตนท์ จ ากัด (“บจก.
แอค-พลั ส ”)
ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รจากภายนอก
(Outsourcing) ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
ของบริ ษั ท โดย บจก.แอค-พลัส ได้ มอบหมายให้
นางสาววรรณา เมลื อ งนนท์ ต าแหน่ ง กรรมการ
ผู้จดั การของ บจก. แอค-พลัส เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เ ป็ นหัว หน้ างานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
อายุ
การถือหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ทางครอบครัว
(ปี )
ในบริษัทฯ
ระหว่ างกรรมการ
(ร้ อยละ)
และผู้บริหาร

52 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี
2537
- ประกาศนียบัตรสอบบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี
2534
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี
2533
- โรงเรี ยนราชินี ปี 2529

ไม่มี

เอกสารแนบ 3 - หน้ าที่ 1

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2537 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
บริษัท
กรรมการผู้จดั การ
บจก. แอค-พลัส คอนซัล
ด้ านตรวจสอบและ แตนท์
ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบบัญชี
บริ การด้ านบัญชีและ
ที่ปรึกษา งาน
ตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของ
กิจการ (Due
Diligence)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
อายุ
การถือหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ทางครอบครัว
(ปี )
ในบริษัทฯ
ระหว่ างกรรมการ
(ร้ อยละ)
และผู้บริหาร

ประวัติอบรม :
- Managing the Internal Audit
Function: การบริ หารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จัดโดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Fraud Risk & Control: ความ
เสีย่ งจากการทุจริ ต
และการ
ควบคุม
จัดโดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk
Management Program for
Corporate
Leader
(RCL5/2016)
โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- การอบรมด้ านการตรวจสอบ
ภายใน เรื่ อง
การตรวจสอบทุจริ ต จัดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี

เอกสารแนบ 3 - หน้ าที่ 2

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

2561 – ปัจจุบนั
2559 – 2561

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท

บริษัท
บมจ ไดเมท (สยาม)

บจก. สยาม ไบโอแมส ซัพ
พลาย
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
อายุ
การถือหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ทางครอบครัว
(ปี )
ในบริษัทฯ
ระหว่ างกรรมการ
(ร้ อยละ)
และผู้บริหาร

- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) COSO2013 กรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายใน
รุ่นที่ 3/56 จัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop)
วิธีการประเมิน
ความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) การประเมินระบบ
การควบคุมภายในแบบ COSOERM
ของแต่ละระบบงาน
(ธันวาคม 2554)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit
Committee Program – ACP
รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 3 - หน้ าที่ 3

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
อายุ
การถือหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ทางครอบครัว
(ปี )
ในบริษัทฯ
ระหว่ างกรรมการ
(ร้ อยละ)
และผู้บริหาร

ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร
หลักสูตร
Director
Accreditation
Program – DAP รุ่นที่ 99/2012
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลข
ทะเบียน 4170

เอกสารแนบ 3 - หน้ าที่ 4

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ซึง่ ได้
รักษาการผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัติ
อบรม

39 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี 2561
- ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี 2533

สัดส่ วน
การถือ ความสัมพันธ์
หุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัทฯ ระหว่ างกรรมการ
(ร้ อยละ) และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2564-ปั จจุบนั

2561-2563

2555-2560

เอกสารแนบ 3 - หน้ าที่ 5

บริษัท
ตาแหน่ ง
เลขานุการผู้ช่วย
บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
กรรมการผู้จดั การ
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
รักษาการดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
และการเงิน และ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดนิ

ภาระผูกพัน

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)
217.54

- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ
เป็ นเจ้ าของ
55306 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื ้อที่
รวม 43-0-37 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลวังจันทร์ อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง เนื ้อที่รวม 54-2-11 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตังอยู
้ ่ที่อาเภอบึงคาพร้ อย
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื ้อที่รวม 1-0-3 ไร่
2. ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ
เป็ นเจ้ าของ

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน 2 แห่ง
วงเงินจานองรวม
482.96 ล้ านบาท
- ไม่มี -

31.13

3. อาคาร

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน 2 แห่ง
วงเงินจานองรวม
450 ล้ านบาท

107.65

- อาคารสานักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 37/9 หมู่
3 ถนนบ้ านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 หมู่ 3
ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โชว์รูม และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 25/28 หมู่ 12
ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็ นเจ้ าของ
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การใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
- ที่ตงอาคารส
ั้
านักงานใหญ่ อาคาร
โรงงานและคลังสินค้ า
- ที่ตงอาคารโรงงานและคลั
ั้
งสินค้ า
- ที่ตงโชว์
ั ้ รูมและคลังสินค้ าของบริ ษัท
ที่ตงอาคารส
ั้
านักงานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลังสินค้ า
ใช้ เป็ นอาคารสานักงาน โรงงาน โชว์รูม
และคลังสินค้ า

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ (ต่ อ)

ประเภททรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

6. ระบบไฟฟ้า
7. เครื่ องตกแต่งติดตัง้ เครื่ องใช้ สานักงาน และอุปกรณ์โชว์รูม
8. ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ

9. งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้

ภาระผูกพัน
- ไม่มี เครื่ องจักร
บางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อกับเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ รวม
วงเงินจานองรวม
166.63 ล้ าน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

รวม

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)
44.93
82.40

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในโรงงาน

37.14
2.20
2.41

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในการติดต่อและการขนส่ง

88.55

อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างและรอติดตัง้
เครื่ องจักรซึง่ เป็ นทังหมดคื
้
อเครื่ องจักร
สาหรับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์

613.96

เอกสารแนบ 4 - หน้ าที่ 2

การใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

2. สินทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทย่ อย
ประเภท
ทรัพย์ สิน

หุ้นสามัญของ
บริ ษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์
จากัด (ECFPower)

ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)

หุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
90,928,250 หุ้น โดยมีมลู
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

บริ ษัทถือหุ้นใน ECF-Power
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทได้ นา
หุ้นสามัญของ ECF-Power จานวน
90,589,796 หุ้น จากจานวนหุ้นสามัญ
ทังหมด
้
90,928,250 หุ้น ใช้ เป็ นหลักทรัพย์
ค ้าประกันการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
มูลค่ายอดคงค้ างจานวน 842.69 ล้ านบาท
ที่ออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม
2563 เดือนมกราคม 2564 และเดือน
ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นมา

เอกสารแนบ 4 - หน้ าที่ 3

1,101.90 – 1,172.47 ล้ านบาท
โดยมีมลู ค่าที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ หุ้นละ
12.12 – 12.89 บาท
ลงวันที่ในรายงานประเมินคือ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

การใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์ สิน

ใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ให้ กบั บริ ษัท

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินที่ไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ 1.35 ล้ านบาท รายการดังกล่าวคือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ คือ เครื่ องจักรที่ทางบริ ษัทเช่า 12.16 ล้ านบาท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 6 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท วีวี - เดคอร์ จากัด
2. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
4. บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
5. บริ ษัท โซเมว่า พลาซ่า จากัด
6. บริ ษัท วีวี ริ ช จากัด
นอกจากนี ้ ยังมีบริษัทร่วม 1 แห่ง ที่ทาง บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เข้ าเป็ นผู้ร่วมทุน สาหรับรายการเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า ได้ แก่ บริ ษัท กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ในการพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังโครงการลงทุ
้
นแต่ละโครงการ บริ ษัทจะให้ ความสาคัญ
กับ การพิ จ ารณาลงทุน ในธุ ร กิ จ ที่ เ กื อ้ หนุน และเอื อ้ ประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เป็ น สาคัญ โดยค านึง ถึ ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้ อง
ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ตามขอบเขตอ านาจอนุมัติ ที่ ก าหนดไว้ และต้ อ ง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าไปเป็ น
กรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การประเมินราคาทรัพย์ สิน
ในรอบปี 2564 บริ ษัทไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สินอันเป็ นผลให้ เกิดการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
หรื อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่
อย่างใด

เอกสารแนบ 4 - หน้ าที่ 4

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทตระหนักดีวา่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล องค์กร
นันจะต้
้
องมี กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ่มีจิตสานึกอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานของตน
รวมถึงต่อ ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึง่ การมีจิตสานึกดังกล่าว องค์กรจะต้ อง
สร้ างให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรให้ หยัง่ รากลึกลงไปในใจของพนักงานทุกคน โดยจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็ นเครื่ องมือที่ดี
ที่สดุ ในการเริ่ มต้ นสร้ างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจเป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
ขึ ้น และประกาศให้ พนักงานทุกระดับชันในองค์
้
กรถือปฏิบตั ิเสมือนหนึง่ เป็ นคูม่ อื ประจาตัว และบริ ษัทจัดให้ มีระบบติดตาม
วัดผลการปฏิบตั ิเป็ นประจาและถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินการทางานของบุคลากรภายในบริ ษัท โดยบริ ษัทจะทา
การทบทวนและปรับปรุ งจรรยาบรรณให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับธุรกิจขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง จะได้ นาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การ
จัดสรรเงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิข องผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความ
สนใจ ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญ ที่มี หรื อ อาจมี ผลกระทบต่อ สิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้น ทัง้ สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องโดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายหรื อผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3) กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น ด้ วยระบบบาร์ โค้ ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
6) บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัทจดทะเบีย นพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
7) บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิดสิทธิ ของลูกค้ า รั กษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทาในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่ แ ละด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ ให้ กับ ลูก ค้ าอย่ า งเป็ นธรรม ผ่ า นช่ อ งทางการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สา รทั ง้ ทา ง โทรศั พ ท์ ที่ ห ม า ย เ ลข 0 -2 1 5 2 -7 3 0 1 -4 โทรสา ร 0 -2 1 5 2 -7 3 0 5 ห รื อ
www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จ
ทังหมด
้
และอยูร่ ะหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
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7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่วมประชุมกับลูกค้ า
ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับ
จัดรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจน
รับทราบข้ อเสนอแนะ และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าร่วมกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
เพื่อให้ ตวั เองมีข้อได้ เปรี ยบ
คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ น มิ ต รต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม ดูแ ลให้ คู่ค้ า เคารพสิทธิ ม นุษ ยชนและปฏิ บัติ ต่อแรงงานตนเองอย่า งเป็ น ธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคูค่ ้ า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันด้ วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
5) ในการติดต่อกับคูแ่ ข่ง บุคลากรของบริ ษัทต้ องไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณีของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมไปใช้ ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ตอ่ เจ้ าหนี ้
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัด ประชุม เพื่อ พบปะเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิ น และจัด เข้ า เยี่ ยมชมกิ จการเป็ นประจ าทุก ปี ทัง้ นี เ้ พื่ อ
รับทราบนโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนิน
ธุรกิจต่อเจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรั กษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
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4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหูหรื อที่ครอบหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงนโยบายด้ านความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงานไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีด กันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ กับพนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคม
3) กาหนดให้ มี มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่ จะเกิ ด ขึน้ ต่อ ชุม ชนและสังคม อันเนื่ องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
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5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลัก
คือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ : การประกอบธุรกิจอย่ างเป็ นธรรม
นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ในปี 2542 นโยบายสาคัญที่บริ ษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตังแต่
้ เริ่ มต้ นการดาเนิน
ธุรกิจคือ การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ซึง่ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงานที่เอาใจใส่ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียใน
ทุก ๆ ฝ่ าย ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิตามหลักการที่หน่วยงานที่กากับ
ดูแลได้ กาหนดเอาไว้ นอกจากนี ้ยังได้ ปลูกฝังหลักการนี ้ให้ กบั พนักงานในทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและมี
ความเป็ นธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อพนักงานด้ วยกันเอง การปฏิบตั ิต่อลูกค้ า ผู้บริ โภค คู่แข่งทางการค้ า คู่ค้า ชุมชน และ
สังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ การกาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ไม่ปฏิบตั ิตนอันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ต คอร์
รัปชัน โดยสามารถแบ่งแนวปฏิบตั ิ ได้ ดงั นี ้
1. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 50 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมา
คือการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้ าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด
สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อ
จะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาส
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นาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับประโยชน์จ ากการยึดมัน่ ในระบบการคัด
กรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ ้ าเสมอมา
2. นโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษัทมีนโยบายที่ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั ิเข้ าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท เป็ น
สาคัญ กรรมการบริ ษัทฯ ที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสียหรื อมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ ทารายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับ
บุคคลภายนอกทีม่ ีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป
ด้ วย
อานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่
มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีห่ น่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิเอาไว้
3. ต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษัทได้ แก่ การทาให้ บริ ษัทเสีย
ผลประโยชน์หรื อได้ รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษัท
4. ห้ ามไม่ให้ กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท
5. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
รวมถึงญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว (อ้ างอิงตามนิยามของ สานักงาน ก.ล.ต.) แสวงหาผลประโยชน์ใน
กิจการส่วนตัวกับบริ ษัทฯ เช่น กระทาการใด ๆ เพื่อขายสินค้ าและบริ การให้ กบั บริ ษัทฯ หากมีการกระทานัน้
ๆ ต้ องทาเอกสารชี ้แจงและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ บริษัทฯ ทราบในทุกกรณี
6. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตาม
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ มที่บริษัทฯ ที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี และหากมีการเปลีย่ นแปลงต้ องแจ้ งการ
ปรับปรุงข้ อมูลที่เกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ เพื่อทราบทุกครัง้ หลักเกณฑ์นี ้ให้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับที่
เกี่ยวข้ องกับลักษณะงานทีม่ ีความเสีย่ งต่อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้วย
7. คณะกรรมการบริ ษัทจะกากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต.
และคณะกรรมการกากับตลาดทุน นอกจากนี ้ บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
8. พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อ
กับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน หรื อจากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการ
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เป็ นกรรมการ พนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรื อการ
ทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่ ส่งผลกระทบต่องานในหน้ าที่
9. พนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากทาให้ พนักงานกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทา
การที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้ อนการ
เป็ นพนักงานหรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้
หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันทราบ
้
10. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้ าที่แจ้ งเบาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทา
ผิดของเพื่อนร่วมงาน หรื อผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้บริ หาร หรื อกรรมการ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทาผิด แต่
ละเลย เพิกเฉย ไม่ดาเนินการแจ้ งเบาะแส ให้ ถือว่าบุคคลนันมี
้ ความผิดทางวินยั ตามที่กาหนดไว้ ใน กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้ รับการรับรองหรื อคุ้มครองให้ ไม่ถกู เลือก
ปฏิบตั ิเพียงเพราะความแตกต่างทางด้ านร่างกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะกาหนด บริ ษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึง
ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขึ ้น ดังนี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน โดยให้
เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
การมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางการ
เมือง ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
4. บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายการใช้ แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้ าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มกี ิจกรรม
ประชุมประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึ ้นใน
รอบปี นนั ้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ ชีวิตจากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
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8. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทา
ดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
4. การไม่สนับสนุนให้ เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทาการใด ๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีการ
ตรวจสอบการใช้ งานระบบโปรแกรมซอฟต์ แวร์ ต่า ง ๆ ในการท างานของพนักงานเพื่ อป้อ งกัน การใช้
ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เป็ นต้ น
2. เนื่องจากในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะต้ องมีการออกแบบและพัฒนาสินค้ า เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ าโดยเกิดขึ ้นเป็ น
ประจา บริ ษัทให้ หลักการต่อฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดยยึด
หลักการที่จะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ลอกเลียนหรื อนาทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นมาใช้
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
3. การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ อง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
4. ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่ องหมายการค้ า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ
ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กับพนักงานในด้ านกฎหมายเกี่ยวกับทรั พย์ สินทางปั ญญา การนา
ผลงานหรื อ ข้ อ มูลอัน เป็ น สิท ธิ ข องบุค คลภายนอก ที่ ได้ รั บ มาหรื อ ที่ จ ะน ามาใช้ ภายในบริ ษั ท จะต้ อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น นอกจากนี ้จะต้ องไม่นาทรัพย์สินทาง
ปั ญญาประเภทต่าง ๆ ของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้ รับอนุญาต
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนกรณีที่พบเห็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังนี ้
 จดหมายส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรื อ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การ หรื อ
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th
 เว็บซต์บริ ษัท www.eastcoast.co.th หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
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5.

การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษั ท ได้ ก าหนดนิ ย ามของตามนโยบายต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น โดย การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น
(Corruption) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ
ใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่ง
ทาให้ เกิดการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่ง
ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน รวมทังได้
้ จดั ทาเอกสารเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้ อเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ประกอบด้ วยแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1)
การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2)
การให้ ความสนับสนุน (Sponsorship)
3)
การบริ จาค (Donations)
4)
การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
5)
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6)
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7)
การจ้ างพนักงานรัฐ (Revolving Door
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้ รวมถึงผู้บังคับบัญ ชาโดยตรงที่เ พิกเฉยต่อการกระท า
ความผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ ถกู ต้ อง ซึ่ งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจาก
งาน และหรื อกฎ/หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง การไม่ได้ รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี ้และ /หมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างใน
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ได้ และในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/
ให้ บริ การ หรื อผู้รับเหมาใด ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อาจยุติการทา
ธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
ขอรับรองต่อไป โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ เกิดการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี ้
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1. กาหนดให้ เอกสารจรรยาบรรธุรกิ จเป็ นหนึ่งในเอกสารสาคัญที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
จะต้ องลงนามรับทราบก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิงานในฐานะบุคลากรของบริ ษัท
2. กาหนดเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและทา
ความเข้ าใจ รวมถึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด
3. กาหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ ได้ แก่ การให้ รางวัลแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิดี การลงโทษตามวินยั แก่ผ้ กู ระทาผิด
จรรยาบรรณ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
4. กาหนดให้ มีวิธีการถามข้ อสงสัยและการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ หรื อการรับ
ข้ อร้ องเรี ยนอาจมีทางเลือกได้ หลายช่องทาง ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ กรรมการตรวจสอบ อีเมล์ หรื อผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ภายในบริ ษัท
5. กาหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
6. กาหนดรอบระยะเวลาที่จะให้ มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ในรอบระยะเวลาทุก 2 ปี เพื่อให้ มีความ
เหมาะสมกับภาวการณ์ หรื อสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจเปลีย่ นไป
การแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส )Whistle Blowing)“) นโยบายฯ (”เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
บริ ษัทสามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนทังจากพนั
้
กงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษั ท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อันอาจจะ
นามาซึง่ ความเสือ่ มเสียในทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริ ษัทได้
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริ เริ่ ม สร้ างการมี ส่วนร่ วมในการจัดทา ให้ ความเห็นในรายละเอียดของ
นโยบาย และได้ ดาเนินการออกมติอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการ
แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่
ดีตามหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ถกู นาเสนอไว้ โดยหน่วยงานกากับดูแล เพื่อเสริ มสร้ างให้ กิจการมี ความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริ มสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน ให้ ความสาคัญต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายตลอดห่วงโซ่การดาเนินธุรกิจ
โดยนับ จากวันที่ ได้ มีก ารอนุมัติ น โยบายและหลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ง้ แรกแล้ วก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดที่ สาคั ญ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่
ยกเลิก เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ โดยมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ปี 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้
นโยบายกากับดูแลกิจการฉบับนีไ้ ด้ กาหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้นาหรื อผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
องค์กรใช้ ในการกากับดูแลเพื่อเป็ นแนวทางให้ กิจการสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ายเพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยื น ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม อันจะนามาซึง่ การสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวในท้ ายที่สดุ
ทังนี
้ ้นโยบายการกากับดูแลกิจการจะได้ รับการพิจารณาทบทวนแก้ ไขตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ
หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดย “การกากับดูแลกิ จการ” หมายถึง ระบบที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในเชิงการกากับดูแล และควบคุมการตัดสินใจ
ดาเนินงานของคนในองค์กรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรู ปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุรกิจที่สร้ าง
คุณค่าให้ แก่กิจการ
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
“การกากับดู แลกิ จการที ่ดี” ตามหลักปฏิบตั ิฉบับนี ้ หมายถึง การสร้ างหลักการกากับดูแลกิ จการที่สะท้ อน
โครงสร้ างแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อใช้ เป็ นกรอบโครงสร้ างใน
การกาหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการกาหนดวิธีการ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจนัน้ และวิธีการใน
การควบคุม และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
ซึง่ คณะกรรมการมีเป้าหมายในการกากับดูแลกิจการให้ นาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ มนุษยชน สร้ างความเท่าเทียมและเป็ นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
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3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง และพัฒนานวัตกรรมด้ านต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้ วางหลัก ปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท รวม 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบัติท่ ี 5 ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติท่ ี 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติท่ ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริ บททาง
ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน ค่ านิยมองค์ กร และเป้ าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์
“มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความมัน่ คง แข็งแกร่งในธุรกิจด้ านเฟอร์ นิเจอร์ สร้ างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
แสวงหาโอกาสขยายตัวสูธ่ ุรกิจอืน่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความยัง่ ยืน”
วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและกาไรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี”
กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน (Strategy)
Sustainability = การพัฒนาให้ องค์กรเติบโตด้ วยความยัง่ ยืน ได้ แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงาน เป็ นการสร้ างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่องให้ กบั ภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงการจัดหา
ธุรกิจใหม่ทงที
ั ้ ่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลัก หรื อโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้ างรายได้ ให้ เติบโตอย่างมัน่ คง เป็ นต้ น
รวมถึงการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า สังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการ
กากับดูแลกิจกิจการที่ดี
Diversification = การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงรายได้
ั้
จากการจาหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ตังแต่
้ การส่งออก ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจาหน่ายสินค้ า ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่
ประเทศ การพัฒนารูปแบบการจาหน่ายสินค้ าแบบอีคอมเมิร์ซผ่านออนไลน์แพลทฟอร์ ม และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้ านพลังงาน ธุรกิจเหมืองขุดคริ ปโตเคอร์ เรนซี่ (Cryptocurrency Mining) ธุรกิจพืชผลทาง
การเกษตร เพื่อกระจายความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้ อมสร้ างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจให้ เป็ นไปด้ วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ไม้ เอ็มดีเอฟ และผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานด้ วยใจที่มงุ่ มัน่ ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)
เป้ าหมาย
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายหรื อตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของบริ ษัททังที
้ ่เป็ นรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตวั เงิน โดยจะ
รักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการดาเนินงานในกลุม่ บริ ษัทให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ
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ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 – 15 และมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบ
ครบวงจร เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งด้ านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถรักษาระดับ
อัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี ้จะต้ องสามารถสร้ างระดับความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากลูกค้ าได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าประจาปี
สาหรับเป้าหมายระยะยาวนัน้ บริ ษัทกาหนดผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ นสัดส่วนไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็ นผู้นาในธุรกิจ
การเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และการเป็ นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กับ
ร้ านค้ าส่งร้ านค้ าปลีกทัว่ ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หลักปฏิบัติท่ ี 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ ผู้บริ หารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ สามารถปฏิบตั ิ งานได้ ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้จะมีฝ่ายบริ หารระดับสูงเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการกากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทีมงานระดับปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และ
อุปสรรคในการทางานที่เกิดขึ ้น รวมถึงเพื่อเป็ นการติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทนั ต่อ
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง
นอกจากนี ้จะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทที่มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้ า การลงทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยบริ ษัทได้
คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้ นาเสนอและผ่านการกลัน่ กรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้ องบริ หารให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
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กาหนดอานาจอนุมตั ิดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยตามที่
กาหนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นในแต่ละไตรมาส หรื อในแต่ละครัง้ ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และดูแล
ให้ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดา เนินงานของบริ ษัท
รวมถึ ง การดูแ ลเพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่งสามารถนาประสบการณ์ ที่มีมาพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
ทังนี
้ ้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจารายไตรมาส และประจาปี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้ าและกลยุทธ์ การดาเนินงานที่ถูกนาไปปฏิบัติ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ นาไปสูผ่ ลอย่างน้ อย คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบตั ิที่ 1.2
1. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้ านที่ก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้ สามารถปรับตัว
ได้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งที่จะเป็ นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารจัดการสามารถนานโยบายไปเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัย
ทางด้ านธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังมีนโยบายที่จะสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขันให้ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การ
สร้ างแนวทางความรู้ ด้านการผลิตให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรในการผลิตให้ ลดลงได้
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อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นแนวทางที่จะสามารถสร้ างความยัง่ ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ซึง่ จะช่วยสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัทในระยะยาวด้ วย
2. บริ ษัทคานึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดนโยบายจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรม เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้น
3. บริ ษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาหนดให้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัท จะต้ องมี
วิธีการบริ หารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของบริ ษัท ได้ แก่ เศษไม้ เศษขี ้เลือ่ ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เป็ นต้ น
4. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากในยุคข้ อมูลข่าวสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนันการติ
้
ดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้ อม เหล่านี ้ล้ วนเป็ นข้ อมูลสาคัญที่
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารจะต้ องรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อจะสามารถกาหนดนโยบาย
การทางานให้ พร้ อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น ซึ่งเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้น
ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นับเป็ นความท้ าทายที่สาคัญ
ที่สง่ ผลให้ บริ ษัทต้ องพร้ อมรับมือ และหานโยบายการจัดการแก้ ไขปั ญหา เพื่อสร้ างความอยู่รอดให้ เกิดขึ ้น
ได้ ภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาและไม่อาจควบคุมได้ ในช่วงที่ผา่ นมา เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิที่ 1.3
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต ต่อองค์ ก ร ดูแ ลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจ ากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดให้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินการที่สาคัญ ในธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ รายการที่มีส่วนได้ เสีย การเข้ าทา
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการจ่ายเงินปั นผล ให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัททุกท่านพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงให้ มีความเข้ าใจต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องที่มีการเปลีย่ นแปลง
ตามยุคสมัยที่เกิดขึ ้น โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัททุก
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ท่านยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แ ละเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บ ั ติ เ ป็ นหน้ าที่ ที่ จ ะต้ อง เข้ า
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
ในกรณีของกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศและให้ ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ โครงสร้ าง
การดาเนินธุรกิ จ ข้ อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดาเนินงานในอดีต ที่ผ่านมา โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท กฎเกณฑ์
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสีย นโยบายด้ านการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ ที่ถือได้ วา่ เป็ นข้ อมูลสาคัญและควรต้ องทราบของ กรรมการเข้ า
ใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 1.4
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกท่าน และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ยังได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริ ษัท และกากับ
ดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้ าที่บริ หารงานด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ด้านการกาหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั ิงานตามนโยบายอย่างชัดเจน โดยได้ จดั ทารายละเอียดของขอบเขต
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการ
ผู้จดั การไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หลักปฏิบัติท่ ี 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิที่ 2.1
บริ ษัทกาหนดวัตถุประสงค์ คือ “การนาพาองค์ กรให้ มีการพัฒนาและก าไรที่เติบโตอย่า งยั่งยืน ด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี” และกาหนดเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ภายในระยะเวลา 3 ปี วา่ “จะ
รักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้ อยปี ละไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 – 15 และมุ่งสู่การเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุนในธุรกิจการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งด้ านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถ
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รักษาระดับอัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี ้จะต้ องสามารถสร้ างระดับความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากลูกค้ าได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
ประจาปี ”
ซึ่งจะเห็นได้ ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน เน้ นการสร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทังในส่
้ วนของลูกค้ าที่จะได้ มีโอกาสใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารู ปแบบสิน ค้ า มี
แนวทางการลดต้ นทุน เพื่อให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีสว่ นได้ เสียมีโอกาสได้ รับประโยชน์จาก
แนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริ ษัทสู่ต้นน ้า เพื่อลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า ได้ แก่ Supplier ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ สถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนที่จะให้ ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ เกิดขึ ้นในสังคม และชุมชนที่บริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการนาเสนอและตัดสินใจที่จะกาหนดแนวทางการทางานที่
ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึ ้นที่ทกุ คนจะต้ อง
ตระหนักถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมในการทางาน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการ
สอบถามถึ ง ความก้ าวหน้ า ในการปฏิ บัติ งานจากกรรมการผู้จัด การและผู้บริ ห ารที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น การทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทางานที่วางไว้ ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึ ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการดูแลให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและความ
เสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย ซึ่งผู้มีสว่ นได้ เสียในที่นี ้ครอบคลุมถึง พนักงานบริ ษัท
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้ น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป้
้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย การทุจริ ต หรื อขาด
จริ ยธรรม เป็ นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้ วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปั จจัยแวดล้ อม
ต่าง ๆ ที่อาจจะเอื ้อให้ เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้ วย
โดยคณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ ทวั่ ทัง้
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับทราบข้ อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั ิงานที่สอดรับและเป็ นไป
ตามความต้ องการขององค์กรได้
ทังนี
้ ้ในการสร้ างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรื อช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการ บริ ษัทได้ จดั ทา
ข้ อมู ล เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ หรื อช่ อ งทาง Contact us ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ หลักของบริ ษัทเพื่อให้ กิจ การสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็นหรื อความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้ รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
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สายตรงเข้ ามาที่หน่วยงานเป็ นช่องทางที่ปัจจุบนั ได้ รับการติดต่อมากที่สดุ บางส่วนทาให้ สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้ รับทราบสามารถนาเสนอต่อระดับผู้บริ หารเพื่อนาไป
วิเคราะห์และต่อยอดการสร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผลได้ รวมถึงการส่งข้ อมูลสอบถามหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งตรงมาที่อีเมล์ของผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อรับทราบข้ อมูลที่สอบถามเข้ ามารวมถึง ข้ อ
ร้ องเรี ยนต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายที่จะกากับดูแลเพื่อเปิ ดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับ
กิจการให้ มากขึ ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริ มให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทังในส่
้ วนของธุรกิจ
หลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้ าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทนัน้ ได้ หาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่มีความทันสมัยเข้ ามา
ใช้ ในกระบวนการผลิตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนแรงงานในสายการผลิต ลดต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกัน
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อดูแลการผลิตให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบ
ของเฟอร์ นิเจอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้ องการของตลาด สาหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริ ษัทได้ เข้ า
ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
ทันสมัย และสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าได้ ในระยะยาวสอดคล้ องกับอายุของสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าที่ได้ รับในแต่ละโครงการ
หลักปฏิบัติท่ ี 3 : เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.1
บริ ษัทกาหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เพศ อายุ และต้ องมี
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
อยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี ้ในส่วนของ
คณะกรรมการยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ เปิ ด เผยนโยบายในการก าหนดองค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
หลากหลาย และข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น และส่วนได้ เสีย ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) หนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.2
บริ ษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิว่า ประธานกรรมการบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ เป็ น
บุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตาแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การซึ่งดูแลรับผิดชอบใน
ส่วนการนานโยบายไปปฏิบตั ิใช้ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ได้ ว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อ
การใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่ างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการ ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการไว้ ชดั เจนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
นอกจากนีใ้ นคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระหรื อมีโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ที่ประกอบด้ วยจานวนกรรมการอิสระที่มากกว่า
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบั ติหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประโยชน์ที่มีต่อบริ ษัท ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ
ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องสาคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่ อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสาคัญที่จะกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่ อง จะผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรื อให้ ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผู้มีหน้ าที่คดั เลือกกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ให้
ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นาเสนอจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
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2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ รวมถึงการใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาเป็ นข้ อมูลประกอบการสรรหากรรมการใหม่ รวมทังรายชื
้
่อที่นาเสนอจะต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่ เท และมีทกั ษะ ประสบการณ์ด้านการบริ หารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริ ษัท
ได้ เข้ าไปลงทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรรหากรรมการ จะต้ อ งดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทด้ วย เช่นที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานเพิ่มขึ ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้
พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้ าใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ และเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านพลัง งาน เข้ า
มา เพื่อเสริ มศักยภาพให้ กบั ภาพรวมของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้จากความจาเป็ นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
นามาใช้ ตอ่ ยอดการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ น ผู้มี ความรู้ ด้ านการบัญชี แ ละการเงิ น รวมถึง การมีคุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระ ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
ทังนี
้ ้กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
 มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ทเี่ ห็น
ควรและเหมาะสมของบริ ษัทเอง
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้ องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น หากจะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระท่านนันด
้ ารงตาแหน่งต่อไป
 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้ าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
2. สาหรับกรณีที่เป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอี กวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคยดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่ง ซึง่ ไม่ควรเกิน
5 บริ ษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปั ญหาด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
3. เมื่อได้ รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ ว จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้ องออกจากการเป็ น
กรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 3.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
5.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมหาชนเข้ าเป็ น
กรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ผู้บริ หารระดับสูงสุด
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คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการที่
ต้ องการสรรหาจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ ด้านการ
บริ หารงาน ความทุม่ เทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดกี บั บุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ การมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนี ้จะต้ องเป็ น
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการ
พิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
นับตังแต่
้ ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
ผ่านมา ซึง่ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ ามาดาเนินการด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้ เครื่ องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะนามาประกอบการพิจารณาเรื่ อง
การวิเคราะห์ทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อนามาใช้ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ซึ่งจะแบ่งหัวข้ อหลักที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
ออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้ านพฤติกรรม
อาทิ การทางานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้ าได้ กล้ าเสีย ฯลฯ ซึง่ หากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ ว องค์ประกอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้ วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้ อ
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้ วนเพียงพอ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานใน
ส่วนของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริ ษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทสามารถเสนอรา ยชื่อได้ โดยนา
ประกาศขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยในกระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ น
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กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย
ดังนันบริ
้ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานได้ ตามเป้าหมายทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.4
บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน สาหรับหลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่เพิ่มขึ ้นตาม
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่
กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบเป็ นประจาทุกปี อ้ างอิงกับขนาดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียงกับ
ของบริ ษัท รวมถึงการแยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามรายงานข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโครงสร้ าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น และจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กร
บรรลุได้ ต ามเป้า หมายที่ ว างไว้ ได้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และสามารถเปรี ย บเที ย บได้ กับ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้ มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทังนี
้ ้
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน จะแบ่งออกเป็ น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุมต่อครั ง้ และค่าตอบแทนพิเศษหรื อ
โบนัส และปั จจุบนั ยังไม่มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินให้ แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด
บริ ษั ทได้ เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทน ทังในส่
้ วนที่ได้ รับจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.5

14

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรกจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนาเสนอ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ ษัท ได้ แก่ ความรู้ เกี่ ยวกับโครงสร้ างคณะกรรมการในปั จจุบัน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างองค์ ก ร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้ อมูลผลการดาเนินงานในช่วงที่ผา่ นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจที่ระบุ
ไว้ ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีส่ วน
ได้ เสีย นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดที่สาคัญของบริ ษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้ าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ กรรมการของ
บริ ษัทจดทะเบียนต้ องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษัท บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้การเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริ ษัทไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ การให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ข้ อมูลจานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ จัดให้ มีขึน้ ทังหมดในรอบปี
้
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) โดยกาหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้
เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริ ษัทไปลงทุนมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเป็ น 3 ส่วนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลด้ านการบริ หาร
 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งบุคคลที่ได้ รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ โดย
ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารที่ เ สนอชื่ อ นี ม้ ี คุ ณ สมบัติ บทบาท หน้ า ที่ แ ละ ความ
รับผิดชอบ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
 กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก
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ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันจะ
้
กาหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องมีหน้ าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท และดูแลให้ เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทแม่
กรรมการของบริ ษั ท ต้ อ งด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม มี ร ะบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
รวมทังควบคุ
้
มให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อแสดงได้ วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้ อย่ างต่อเนื่องและ
น่าเชื่อถือ รวมทังมี
้ ช่องทางให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถได้ รับข้ อมูลเพื่อใช้ ใน
การติดตาม ดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วมกับกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม และการทารายการที่ มี
นัยสาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
โดยอาจแต่ง ตัง้ ที ม ผู้ต รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษั ท หรื อ ว่าจ้ า งผู้ตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม เป็ นประจาด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยจะต้ องเปิ ดเผย และนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องแจ้ งทราบต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ และจะต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ อง
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทกาหนดเพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรื ออนุมตั ิดาเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานันจะค
้
านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสาคัญ รวมถึงการปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ อบังคับตามที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
ทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ นร่วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมด้ วย
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ จะต้ องนาหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยง ตามที่หน่วยงานกากับดูแล
ได้ กาหนดไว้ เข้ ามาพิจารณาด้ วย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะกระทาธุรกรรมกับ
บริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริ ษัท ซึง่ จะต้ องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามแต่
ขนาดรายการที่คานวณได้ (แล้ วแต่กรณี ) โดยนาหลักเกณฑ์ การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อประกาศ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติมที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนันมาบั
้
งคับใช้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลง
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ทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริ ษัทได้
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย และบริ ษัท
ร่ วม รวมถึงคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม ทังที
้ ่ได้ มา
จากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม หรื อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
 คณะกรรมการบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมจะต้ องดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการอื่นที่
สาคัญ ได้ แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น เพื่อแจ้ งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
2. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบ
ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลาดับ ตลอดจนข้ อมูล
ที่ใช้ ประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ กบั บริ ษัท พร้ อม
ยินยอมให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรื อรับรู้ตามวิธีสว่ น
ได้ เสียแล้ วแต่กรณี
 บริ ษั ทย่อยและบริ ษั ทร่ วมมีห น้ า ที่จัดท างบประมาณการใช้ จ่ าย การลงทุน และผลการ
ดาเนินงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ ไว้ ของงบประมาณการใช้ จ่าย
การลงทุน และผลการดาเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ย่อยและบริ ษัทร่ ว มเพื่อ รั บทราบ รวมถึง ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริ ษัท
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
เมื่อตรวจพบ หรื อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทให้ ดาเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
รายงาน
3. นโยบายการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรื อรูปแบบของสัญญาอื่นที่
มีสาระสาคัญใกล้ เคียงกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการ
เข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 เพื่อระบุข้อตกลงให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการและการ
มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การจัดทางบการเงินของบริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและทันตามกาหนดเวลา
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทังแบบคณะและรายบุ
้
คคล
โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) โดยหัวข้ อหลักที่นามาใช้ ในการประเมิน ได้ แก่ การประเมินโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้ านอื่น ๆ อาทิ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกั บการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคน
ได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็ นกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ่านการอบรม
และได้ รับประกาศนียบัตรโดยเร็ วที่สดุ นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เมื่อมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้ างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในปั จจุบนั กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้
เสีย นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับกรรมการเข้ าใหม่
หลักปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.9
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คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจาปี เป็ นการล่วงหน้ า รวมถึงการแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเช่นกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้
รวมถึงการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรื อซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้ เป็ นการล่วงหน้ า
โดยจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้ องไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ และจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะเป็ นไปตาม
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้ องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการ
จัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการรวมทังฝ่
้ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอ
หรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเพื่อนาเสนอในที่ประชุม นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็ นผู้นาเสนอข้ อมูล รายละเอียดในส่วนของ
การปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ร้ ู จักผู้บริ หารระดับสูงที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งได้ ใน
อนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ มีการจัดประชุมสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเพื่อจะได้ มีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม และเสนอแนะให้ แจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การสนับสนุนคณะกรรมการ ได้ แก่ สนับสนุนคณะกรรมการให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามกฎหมาย (Compliance Roles)
การติดตาม วัดผล และการกากับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสร้ างผล
ประกอบการ (Performance Roles) การกาหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนับสนุนคณะกรรมการในการ
ทางานผ่านผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริ ษัทจะ
เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการให้ การสนับสนุนการเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่แก่เลขานุการบริ ษัท อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายในการส่ง เอกสารประกอบการประชุม ล่ว งหน้ าแก่ กรรมการบริ ษั ทตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมาย โดยในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ ง ด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
หลักปฏิบัติท่ ี 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงให้ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จดั การที่ต้องการสรรหา
จะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ด้านการบริ หารงาน ความ
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ทุ่มเทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์ และวิสยั ทัศน์ ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์ กรไปสู่
เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลหรื อองค์ กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ ะต้ องเป็ นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการพิจารณา
ของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
คณะกรรมการจะติด ตามดูแ ลให้ กรรมการผู้จัด การดูแ ลให้ มีผ้ ูบ ริ ห ารระดับสูง ที่เ หมาะสม โดยอย่า งน้ อ ย
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาจะร่ วมกับกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อใช้ ประกอบการให้ ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จดั การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง โดยจะ
อ้ างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่ นเดียวกับที่ใช้ กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้ อที่
เหมาะสมมาปรับใช้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลักสูตรเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่จะ
สามารถนามาปรับใช้ ในสาขาวิชาชีพตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการผู้จดั การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดเป็ นนโยบายว่า ห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้จัดการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้ นการเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การในบริ ษัทที่มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมในระยะเวลาชัว่ คราวในช่วงเริ่ มต้ นของการจัดตังธุ
้ รกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากมีความจาเป็ นจะใช้ เวลานานกว่านัน้ ขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับตาแหน่งกรรมการนัน้ กาหนดจานวนบริ ษัทที่กรรมการบริ ษัทสามารถเข้ ารับตาแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และสาหรับผู้บริ หารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามไม่ให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูงในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็ นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นจะต้ องอุทิศเวลา
ในการทางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่
และเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการจึงได้ กาหนดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง โดยรายละเอียดของการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัติที่ต้องการและจาเป็ น (Requirement) ของตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นและ
เหมาะสมแก่บคุ คลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
4. การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงานที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อสร้ างคุณค่า (Value Added)
ให้ กบั บริ ษัท
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ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหา จะกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.2
เพื่อให้ การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้ วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึง การพิ จ ารณาจัดหาแนวทางการให้ ค่า ตอบแทนในระยะยาว อาทิ เ ช่น การให้ ห้ ุน หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เป็ นต้ น
2. การพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่บริ ษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้ รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรื อมีผลการดาเนินงานใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น
3. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะจัดให้ มีการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการเป็ นประจาทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เปิ ดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสาเร็ จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย
2.1 ความเป็ นผู้นา
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั องค์กรหรื อบุคคลภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3.
การพัฒนากรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของกรรมการผู้จดั การด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลและดาเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นที่เ รี ยบร้ อยเป็ น ครั ง้ แรก โดยมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่งครั ง้ ละไม่เ กิ น 3 ปี โดยในหลักเกณฑ์ การพิ จารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนา
ข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับขนาดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียง
กับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิ จ –โดยตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ อ้ างอิงจากข้ อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ในแต่ละปี
สาหรับนโยบายและรู ปแบบของค่าตอบแทนที่ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร โดยมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้ าน
การเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ตัวชีว้ ดั ด้ านการพัฒนากระบวนการทางาน การ
บริ หารความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางาน
ของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี เพื่ อ น าส่ง ข้ อ มูล การประเมิ น ดัง กล่า วรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กับกรรมการผู้จัดการเป็ น
ประจ าทุก ปี ด้ ว ย หากการประเมิ น ผลการท างานของกรรมการผู้จัด การสามารถบรรลุเ ป้ า หมาย และเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสอดคล้
้
อง
กับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การด้ วย โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ คา่ ตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
สามารถดาเนินการเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มขึ ้น (Spin-off) ซึง่ เมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกัน
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ กรรมการผู้จดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
โดยให้ กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึ ้นมา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทังองค์
้ กร เพื่อใช้ ประกอบการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวให้ มีความเหมาะสม
ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
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กรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ สะท้ อนถึงอานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีปัญหาด้ านโครงสร้ างการถื อหุ้นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อการ
ควบคุ ม การบริ ห ารงานของกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ป ระเด็ น การก่ อ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม มีการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทมี
นโยบายที่จะให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสาคัญไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้ มอบหมายเป็ นนโยบายให้ แก่ระดับปฏิบตั ิการถึงการกาหนด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริ มให้ มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ชีวิต ความเป็ นผู้นา รวมถึง
ความรู้ด้านการบริ หารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจาด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิ งาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
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 ส่งเสริ มให้ มีการเดิน ทางเพื่อเข้ าร่ ว มงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้น เพื่อ ให้ บุค ลากรภายในองค์ ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้ อง
สร้ างการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้ องดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าให้ เติ บ โตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด รวมถึงการมี
กระแสเงินสดในการดาเนินงานที่แสดงถึงการมีสภาพคล่องในการบริ หารจัดการทางด้ านการเงินที่ดีของ
บริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณอายุ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการด้ านการเงิน
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติท่ ี 5 : ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
แนวปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้ เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ น้ และสนับสนุนให้ ดาเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้ องดาเนินไปเพื่อการสร้ างประโยชน์ร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คู่ค้า
สังคมและสิง่ แวดล้ อม และจะต้ องเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรมที่ผิด กฎหมาย
หรื อขาดจริ ยธรรม โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการพัฒนาด้ านนวัตกรรมไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) ของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.2
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เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีการประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม มีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้ วย
ความยัง่ ยืน จึงได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จ การ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ า ถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษั ทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การจัดสรร
เงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความ
สนใจ ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายหรื อผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3) กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้นด้ วยระบบบาร์ โค้ ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา

25

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

6) บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัท จดทะเบีย นพบนัก ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
7) บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิ จโดยยึดถื อความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิด สิทธิ ข องลูกค้ า รั ก ษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่น าไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิด ในลักษณะดังกล่าว ผู้ก ระท าในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ทังทางโทรศั
้
พท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรื อ www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จทัง้ หมด และอยู่ระหว่างการจัดหา
แนวทางเพื่อสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่ วมประชุมกับลูกค้ า
ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารูปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับจัด
รายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจนรับทราบ
ข้ อเสนอแนะ และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าร่วมกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
เพื่อให้ ตวั เองมีข้อได้ เปรี ยบ
คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
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บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดูแ ลให้ คู่ค้า เคารพสิทธิ มนุษยชนและปฏิ บัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคู่ค้า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรั บ ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันด้ วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
5) ในการติดต่อกับคูแ่ ข่ง บุคลากรของบริ ษัทต้ องไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณี ของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมไปใช้ ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
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4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ต่อเจ้ าหนี ้ รวมถึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ให้ ไว้ เพื่อเป็ น
หลักประกันต่อเจ้ าหนี ้ให้ มีสภาพที่จะสามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งอัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้ าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และจัดเข้ าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อรับทราบ
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหูหรื อที่ครอบหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงนโยบายด้ านความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงานไว้ ให้ เป็ นที่ทราบใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
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7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พ นักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ กบั พนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคมที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
3) กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
ทังนี
้ ้โปรดพิจารณารายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ินี ้ได้ จากแบบ
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แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคานึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสถานะทางสังคม ผ่านการ
เคารพสิทธิ มนุษยชนโดยคานึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบหรื อโอกาสในการเกิดข้ อพิพาทเรื่ องสิทธิมนุษยชน แต่ยงั สามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและ
จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้ สนใจมาร่วมงานกับองค์กร ซึง่ จะนาไปสูก่ ารลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรและ
ลดต้ นทุนในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่ อทดแทนพนักงานที่ ลาออก รวมถึ งการพัฒนาประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ยังให้
ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสาหรับคูค่ ้ า และลูกค้ าของบริ ษัทด้ วย
บริ ษัทจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขึ ้น ดังนี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน โดยให้
เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
การมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางการเมือง
ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
4. บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายการใช้ แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้ าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มีกิจกรรมประชุม
ประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในรอบปี
นัน้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ ชีวติ จากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทา
ดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
และในกรณี ที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิ มนุษชน บริ ษัทตระหนักดีที่จะให้ ความสาคัญและความ
ทุม่ เทที่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 50 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมา
คือการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้ าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด
สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อ
จะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาส
นาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับประโยชน์จากการยึดมัน่ ในระบบการคัด
กรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ กาหนดนิยามของตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดยการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน (Corruption)
หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการ
เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งทาให้ เกิดการ
ใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนา
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายต่อต้ า นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมทังได้
้ จดั ทาเอกสารเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชันโดยแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้ อเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ประกอบด้ วยแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2) การให้ ความสนับสนุน (Sponsorship)
3) การบริ จาค (Donations)
4) การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
5) การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6) การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7) การจ้ างพนักงานรัฐ (Revolving Door
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ รวมถึงผู้บงั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิด
หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ ถูกต้ อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจากงาน และ/
หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง การไม่ได้ รับรู้ ถึงนโยบายฉบับนี ้และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่
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ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ได้ ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ หรื อ
ผู้รับเหมาใด ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อาจยุติการทาธุรกรรมกับ
บุคคลดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ( Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
ขอรับรองต่อไป โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว และสร้ างระบบในการป้ อ งกัน การทุจ ริ ต ในองค์ ก ร นอกจากนี ย้ ัง อยู่ร ะหว่า งด าเนิ น การสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทได้ รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า
และลูกค้ า ของบริ ษัท ในการงดให้ / รับสิง่ ตอบแทนทังในรู
้ ปของเงินสด สิง่ ของ หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ ามรับ/จ่ายสินบน
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท และแจ้ งถึงกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ า และลูกค้ า ที่ไม่ได้ รับการปฏิบตั ิที่
เป็ นธรรม ได้ ร้องเรี ยนและได้ รับการแก้ ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสือ่ สารให้ พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษัทได้ รับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตนี ้อย่างต่อเนื่อง
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเอกสารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงเอกสารแนวทาง
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เพื่อให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรด้ านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิง่ แวดล้ อม
ซึ่งในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในส่วนของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ บริ ษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
ค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย
จะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.4
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คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีโดยได้ จดั ทาเป็ นนโยบายและ
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้ อที่สาคัญครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครื่ อง
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ Internet
 กฎการใช้ เครื่ องถ่ายเอกสาร
 การกาหนดบทลงโทษ
นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจ และให้ มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะนาประเด็นด้ านการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ าเป็ นหัวข้ อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่าเสมอด้ วย
หลักปฏิบัติท่ ี 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.1
บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายและแผนงานด้ าน
การบริ หารความเสีย่ ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
ซึง่ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ ทราบถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะสามารถพิจารณาและ
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ
กิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน โดย
หัวข้ อความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการให้ ความสาคัญ และเนื่องจากบริ ษัทมีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหลายแห่ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริ หารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเหล่านันด้
้ วย
ทังนี
้ ้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ในส่วนที่
1 หัวข้ อที่ 2 การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
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คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็ นอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติ และหน้ า ที่ตามหลักเกณฑ์ ข องสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนิยามของกรรมการอิสระ ซึง่ จะปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้
คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ข้ อ มูล การได้ ห ารื อ ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี หรื อ แสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ นอิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อม
ทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) รวมถึงการให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในและเปิ ดเผย
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท
และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการได้ กากับดูแลให้ มีนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในการรักษาข้ อมูลความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท การไม่ซื ้อขาย หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ประโยชน์จากความลับหรื อข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย การห้ ามดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้ แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ วไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นเอกสารเวียนภายในบริ ษัท และให้ พนักงานของบริ ษัทลง
นามรับทราบในนโยบายดังกล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้ าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้ องส่งสาเนา
เอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ กับ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ในคราวต่ อ ไปเพื่ อ รั บ ทราบการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยจะต้ อ งรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดนโยบายว่า กรรมการ และผู้บริ หาร จะต้ องมีการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเอง
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องสาหรับกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ ม พร้ อมกับคานิยามตามที่
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หน่วยงานกากับได้ แจ้ งถึงแนวทางปฏิบตั ิไว้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการ
มีสว่ นได้ เสียเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลจากกรรมการ และผู้บริ หารท่ านใดที่มี
นัยสาคัญ จะต้ องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้ แก่ ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี
หรื อบุคคลภายนอกที่มีสว่ นรับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิงานตามนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้
ข้ อมูลภายในดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายที่ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียดการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้น
และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่
การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท และกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ จะขอความร่ วมมือจากกรรมการท่านนันเพื
้ ่องดเว้ นจากการมีสว่ นร่ วมในการประชุมและออก
เสียงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชันที่ชัดเจนและ
สือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้ มีการประกาศเจตนารมณ์และการยื่นขอรับรองสาหรับโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึง่ เป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วยความ
ร่ วมมือกันในหมู่บริ ษัทเอกชนที่ต้องการสร้ างแรงกดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่ วมมือกันปฏิเสธการจ่าย
สินบนทุกรูปแบบและต่อต้ านการใช้ คอร์ รัปชันเป็ นเครื่ องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดย
บริ ษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ CAC จะต้ องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตาม
แนวทางที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้ อ) และให้ บคุ คลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council)
เพื่อพิจารณาให้ การรับรองผ่านการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้ อ ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันเรี ยบร้ อยแล้ ว
หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
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แนวปฏิบตั ิที่ 6.5
บริ ษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตลอดจนการแจ้ งเบาะแส การกระทาความผิด หรื อ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบุคลากรของบริ ษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทในอัน
ที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วย
ให้ บริ ษัทสามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนทังจากพนั
้
กงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การถูกละเมิด
สิทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อันอาจจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริ ษัทได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการคุ้มครองและให้ ความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และพนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต การถูกละเมิดสิทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีมาตรการและ
ช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
 สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th หรื อ hrbkk@eastcoast.co.th
 ผ่านช่องทางร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อได้ พบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้ องให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนจาก
บุคคลภายนอกด้ วย
บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยบริ ษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ตลอดจนบริ ษัทจะเก็ บ
รักษาความลับของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
หลักปฏิบัติท่ ี 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
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แนวปฏิบตั ิที่ 7.1
บริ ษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลการรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ของบริ ษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี ้ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี ้จะเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชี พ บัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกิจ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้ างานที่ดูแล จะต้ องเป็ นผู้
กากับและคัดกรองหลักสูตรที่เหมาะสมให้ กับผู้ปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทางานที่ดี
ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
ในส่วนของการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการได้ คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่
เป็ นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
 การพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
 การพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
คณะกรรมการได้ ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (561 One Report) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่าง
เพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและรายละเอียดของงบการเงินเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจ
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการ
นาเสนอข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ในทุกครัง้ ที่บริ ษัทมีการจัดส่งงบการเงินทังงบไตรมาส
้
และงบ
ประจาปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทาจดหมายข่า ว (News Release) เพื่อ
ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนั ้น
จะต้ องมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลการถือหุ้น การมีสว่ นได้ เสีย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อการพิจารณาในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ 7.2
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ โดย
ในทุกครัง้ หน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน จะต้ องนาเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว อัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงการนาเสนออัตราส่วนที่สาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบและติดตาม
เป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ ไขร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
ได้ อย่างทันท่วงที หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณการบ่งชี ้ถึ งปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้ าทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการมัน่ ใจได้ ว่า กิจการมี
แผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้
เสีย
แนวปฏิบตั ิที่ 7.3
คณะกรรมการได้ กาหนดสัญญาณบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดจากการดาเนินงานมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. ส่วนหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิ น หรื อ
เงื่อนไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้กาหนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้ าคงคลังและการเก็บหนี ้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้ อบ่งชี ้จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้ อมูลทางการเงินหรื อการลงบัญชี
ไม่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี ด้ งั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารมีการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้จะดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้ องมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังแล้ ว
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทาข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อ ความยั่งยืนตามความ
เหมาะสม
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แนวปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้ จดั ทาข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน / รายงานความ
รับผิดชอบทางสังคม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเผยแพร่ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบเรื่ องที่สาคัญ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทาง
ปฏิบตั ิของกิจการที่จะสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะจัดทาพร้ อมกับ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1
One Report)ของบริ ษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน การ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้
ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพของข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน ให้ ได้ ในระดับสากลต่อไป ซึ่ง
เหล่านี ้เป็ นแผนงานที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท หรื ออาจจะพิจารณาจัดทาเป็ นเล่มรายงานความ
ยัง่ ยืนแยกต่างหากจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท ซึ่งจะได้ พิจารณาตามความ
เหมาะสมต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่
ในการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
แนวปฏิบตั ิที่ 7.5
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด และช่องทางที่บริ ษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์โดยออกเป็ นนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider
Trading) โดยมีการสือ่ สารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบาย
ดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กัน และให้ มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว เพื่อ
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้ แก่นกั ลงทุนทราบ
 การจัดกิจกรรมแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัท
 ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
 การดาเนินการเมื่อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
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 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ได้ แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02-1527301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) อีเมล์ ผ่า นทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ www.eastcoast.co.th หัวข้ อ นักลงทุนสัมพันธ์
โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน นโยบายการกากับดูแล
และจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้ านบริ หารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ ยง
ด้ านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิง่ แวดล้ อม
7. จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้ างการถือหุ้น พร้ อมรายละเอียดกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริ ษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
12. โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
17. ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
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ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท
จะจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจา เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศ ทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ประจาปี รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การ
สือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบตั ิที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทัง้
ปรับปรุงให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติท่ ี 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกาหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการว่า ได้ ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน การเข้ าลงทุนในกิจการต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐาน
ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ
และสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษัทจะจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสาหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ตลอดจนข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง
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ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน รวมถึง แจ้ ง
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นและควรรับทราบสาหรับใช้ ในการเข้ าร่วมประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ า
ประชุม และออกเสีย งลงมติ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ จัด ท าหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ทัง้ ฉบับ ภาษ าไทย และ
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึง่ แบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
3) บริ ษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบล่วงหน้ า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้ อมูลสาคัญเพิ่มเติม ในที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้ น
4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า ตามแนวทาง
ปฏิบัติข องตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังเปิ ด โอกาสให้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องการบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งโดยปกติจะแจ้ งให้ ทราบ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรื อเดือน
เมษายน ของปี ถดั ไป ทังนี
้ ้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมคาถาม
คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือ หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทังนี
้ ้ การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี ้บริ ษัท
จะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้ สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และใน
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กรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับเรื่ องใด กรรมการหรื อผู้บริ หารผู้นนจะไม่
ั้
มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมใน
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้ าทารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กับ
บริ ษัทได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้ การด าเนิน การในวันประชุม ผู้ถื อหุ้นเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้ อมูล สถานที่จดั ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร จากสานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นนโยบายที่จะอานวยความสะดวกและส่ง เสริ ม
ให้ ผ้ ูถือ หุ้น นัก วิเ คราะห์ รวมถึง นัก ลงทุนสถาบัน ที่ มีค วามสนใจ สามารถเข้ าร่ ว มประชุม ผู้ถื อหุ้ นได้
โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉัน ทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. คณะกรรมการได้ ส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาสาหรั บแต่ละวาระการ
ประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
5. กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ ง
เป็ นการล่วงหน้ า โดยเฉพาะในวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ อย่างเท่าเทียม
6. กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
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7. ก่อนเริ่ มการประชุม จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริ ษัทได้ จัดให้ มีการพิจารณาวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระแต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ บตั ร
ลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
9. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ
หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออก
เสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบตั ิที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.3
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
อย่างช้ าไม่เกินวันทาการถัดไป ผ่านระบบแจ้ งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ได้ มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในรายงานการ
ประชุมได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ประกอบด้ วย
1. รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม และไม่เข้ าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ
3 ท่า น ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ เฉพาะด้ าน มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตามข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้ วย
1. รศ.ดร. มนตรี
โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
สาหรับรอบปี 2564 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยในจานวน 4 ครัง้ ดังกล่าว
กรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมในทุกครัง้ ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เข้ าชีแ้ จงข้ อเท็จจริ ง ผลการตรวจสอบบัญชี พร้ อม
แสดงหลักฐานและข้ อมูลประกอบการนาเสนอในแต่ละไตรมาส และในบางประเด็นที่สาคัญทางคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเชิญผู้บริ หารบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี ้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้ องด้ วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาอนุมตั ิไว้ อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครัง้ ได้ รายงานการปฏิบตั ิงานโดยสรุ ปพร้ อมข้ อเสนอแนะที่เห็น
ว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ฝ่ ายบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสาคัญ ได้ ดงั นี ้
 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้
มัน่ ใจว่า รายงานทางการเงิ น รายการบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดทาขึน้ โดยถูกต้ องตามที่ควร ตาม
มาตรฐานบัญชี และข้ อกาหนดทางกฎหมาย มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นอย่า ง
ครบถ้ วน เพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ง บการเงินในประเด็นที่มีนยั สาคัญรายไตรมาส รายปี เพื่อให้
มัน่ ใจว่ากระบวนการจัดทางบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานบัญชี ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทาง
การเงินของบริ ษัท ได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปมีความถูกต้ องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้
นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
 การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า มีประสิทธิ ผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็ นอิสระ พร้ อมกันนี ้ได้ พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2564 ซึ่งจะเป็ นการ
เข้ าตรวจสอบและติดตามข้ อแก้ ไขตามที่ได้ เสนอแนะไว้ ก่อนหน้ า สาหรับในส่วนของข้ อปรับปรุ งเพิ่มเติมในบาง
ประเด็นที่ไม่ได้ มีนยั สาคัญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดกรอบเวลาให้ ทางบริ ษัทดาเนินการแก้ ไขให้
แล้ วเสร็ จโดยเร็ วที่สดุ โดยประเด็นสาคัญสาหรับปี 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็ นเรื่ องการรับ
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ชาระเงินและการบริ หารลูกหนี ้การค้ า ที่จะต้ องหาแนวทางลดระยะเวลาการเก็บหนี ้ให้ น้อยลงกว่าเดิม รวมถึง
ประเด็นการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในรอบปี 2564 ที่ผา่ นมา ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต อานาจหน้ าที่
และความรั บผิ ด ชอบในด้ านการกากับดูแ ลกิ จ การในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ในส่ว นนี จ้ ะ
ครอบคลุมการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน นโยบาย
ความยัง่ ยืน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจริ
้ ยธรรมธุรกิจ และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นสาคัญ
การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair
and at arm’s length) ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยครบถ้ วนแล้ ว
การสอบทานการบริ หารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมความเสี่ยง
รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนข้ อคิดเห็นกับผู้บริ หารระดับสูง ทางบริ ษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ ้นในการดาเนินธุรกิจปี ละไม่ต่ากว่า 2 ครัง้ โดยในปี 2564 ได้ มีการจัดประชุมร่ วมกันจานวน 2 ครัง้
ในระดับของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการควบคุมและป้องกันปั จจัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรื อลดความเสีย่ งที่สาคัญ ซึง่ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริ ษัท
ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสีย่ งรวม 9 ด้ าน ด้ วยกันดังนี ้
1. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิงาน
2. ความเสีย่ งด้ านการเงินและอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสีย่ งด้ านการผลิต
4. ความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้ าในปั จจุบนั
5. ความเสีย่ งด้ านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดทาประกันภัย
6. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
7. ความเสีย่ งจากการเข้ าลงทุนและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
8. ความเสีย่ งจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
9. ความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ง ในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ระบบบริ หารความเสี่ย งของบริ ษัทมีความ
เพียงพอ และไม่ปรากฏความเสีย่ งในด้ านใดที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีในรอบปี ที่ผ่านมา โดยคานึงถึง
ความเป็ นอิสระ ชื่อเสียง ความน่าเชื่ อถือ ความสามารถในการสอบทาน ตรวจสอบ และการให้ คารับรองงบ
การเงิน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดาเนินการได้ ทนั เวลาอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอให้ ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตังให้
้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน เลขที่ 5389 แห่งบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
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อิสระและได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
2564 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็ จรวมไม่เกิ นวงเงิ นที่ขอพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งในปี นี ้ ทางผู้สอบบัญชี จะมี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นระยะเวลารวม 5 ปี
 สาหรับรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้ วนแล้ ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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