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สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผูถ้ ือหุน้
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 ยังคงได้รบั ผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ที่กลับมารุ นแรงตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ทาให้ภาครัฐต้องออกมาตรการล็อคดาวน์พร้อมมาตรการต่างๆ
ส่ ง ผลให้ลูก ค้า งดการเข้า เยี่ ย มชมโครงการ รวมทั้ง ลูก ค้า ต่ า งชาติ ไ ด้ห ายออกไปจากระบบ ด้ว ยสถานการณ์ดัง กล่ า ว
ธุ ร กิ จ หลายประเภทจึ ง จ าต้อ งลดเงิ น เดื อ นและลดจ านวนพนั ก งานลง ส่ ง ผลต่ อ ก าลั ง ซื ้อ ของลู ก ค้า เป็ น อย่ า งมาก
ผู้ป ระกอบการอสัง หาริม ทรัพ ย์จึ ง จ าเป็ น ต้อ งเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ เพื่ อ รัก ษาสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ โดยการระบายสิ น ค้า ที่ มี อ ยู่
ด้วยการทาโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีการปรับกลยุท ธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทาโปรโมชั่นด้านราคาและ
ปรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้มี ค วามน่ าสนใจ รวมถึ ง การเพิ่ มช่ องทางการขายและการสื่ อ สารทางการตลาดให้ตรงกลุ่ม เป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการคุมเข้มในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ในประเด็นดังกล่าวบริษัท ได้กาหนด
แนวทางเพื่อรองรับ ตัง้ แต่การคัดกรองลูกค้าก่อนซือ้ และหลังจากซือ้ แล้ว สาหรับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในด้านสินเชื่อ
บริษัทยัง ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้คาแนะนากับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการได้สินเชื่อผ่านการประสานงาน
กับหลายๆ สถาบันการเงิน
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของบริษัทในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ท่รี ุนแรงกว่าปี ท่ผี ่านมาดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มกลับมาระบาดซา้ อีกครัง้ ในช่วงต้นปี 2565
ทาให้การขยายโครงการต้องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการศึกษาเพื่อหารู ปแบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทัง้ ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจา เพื่อเสริมรายได้ให้บริษัทอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการ
ขยายธุรกิจในส่วนของที่อยู่อาศัยในแนวราบ รวมทัง้ ธุรกิจในจังหวัดระยองในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา เป็ นผลให้บริษัทยังคงรักษา
ระดับรายได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนการบริหารสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด ทาให้บริษัทผ่านวิกฤติในปี ท่ีผ่านมา
ไปได้ดว้ ยดี
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงให้ความสาคัญตัง้ แต่การสรรหา
พนักงานที่มีศกั ยภาพและเหมาะสมต่อธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
ของตน ผ่านหลักสูตรฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็ นมืออาชีพ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในโลกปั จจุบนั ซึ่งในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จดั หลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รองรับการขยายธุรกิจภายหลังจากที่วิกฤติผ่านพ้นไป
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บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า
(Low-carbon Society) และเศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างสมดุล
ใน 3 ด้า น ได้แ ก่ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม สร้า งสรรค์รู ป แบบการใช้ชี วิ ต
อย่างเป็ นเอกลักษณ์ ละเอียดอ่อนกับทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยู่ไปพร้อมกัน
บริษัทเชื่อมั่นว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจาเป็ นต้องอาศัยการสนับสนุนจากสังคม ด้วยเหตุนี ้
บริษั ท และบริษัท ย่อ ยจึ งแสดงความรับ ผิ ดชอบด้วยการตอบแทนกลับ คืน สู่สังคมอย่ างเสมอมา โดยปลูก ฝั ง ให้พนักงาน
ของบริษัท ได้ปฏิบัติตนเป็ นจิตอาสาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการ
ช่วยเหลือสังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึก ษา ด้านอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดี และด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
บริษัทให้การสนับสนุน องค์การยูนิเซฟที่มีเป้าประสงค์ท่ีจะยุติความเหลื่ อมลา้ และสร้างโลกที่สวยงามกับเด็กที่ดอ้ ยโอกาส
ทั่วโลก ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 โครงการช่วยเหลือชุมชนช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการส่งมอบสิ่งจาเป็ นในช่วงวิกฤติการ
แพร่ร ะบาดแก่ ป ระชาชนและชุม ชนโดยรอบพื น้ ที่ โ ครงการและโครงการพัฒ นาชุม ชน และสิ่ ง แวดล้อ มบริเ วณโดยรอบ
ที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทตัง้ อยู่ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนน และซอย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ เป็ นต้น
สุดท้ายนี ้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ที่ให้การสนับสนุนและ
ไว้ว างใจต่ อ บริ ษั ท ด้ว ยดี ต ลอดมา และขอขอบคุ ณ ผู้บ ริ ห ารตลอดจนพนัก งา นทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ทุ่ ม เทในการปฏิ บัติ ห น้า ที่
กันอย่างเต็มความสามารถ ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา
(นายอานันท์ ปั นยารชุน)
ประธานกรรมการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสรรค์สร้างรู ปแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็ นเอกลักษณ์ ละเอียดอ่อนกับทุกความต้องการของลูกค้า และ
สร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยูไ่ ปพร้อมกัน
พันธกิจ
1. ตอบโจทย์ความต้องการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
2. ใส่ใจลูกค้าและยึดถือเป็ นค่านิยมองค์กร
3. พัฒนาบุคลากร กระบวนการ และ ระบบงานให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ใส่ใจพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่
5. ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด
ค่านิยมองค์กร
• ความเป็ นทีมร่ วมแรงร่ วมใจ
• การบริ การด้วยใจและใส่ใจในรายละเอียด
• ความไว้ใจและความโปร่ งใส
• การปรับตัวและความสร้างสรรค์
• การมุ่งมัน่ ผลสาเร็ จ
เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ขยายฐานธุ รกิจหลักด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นบนทาเลที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งการพัฒนารู ปแบบ
ธุรกิจแบบใหม่และเสริ มกาลังกันระหว่างธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายหรื อเช่า รวมถึงธุรกิจของบริ ษทั ย่อยอย่างสนามกอล์ฟ
และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพทางธุรกิจสู งที่สุด
บริ ษทั ยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง นาเสนอนวัตกรรมใหม่ในการใช้ชีวิตที่อบอุ่น เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้าและสร้างแบรนด์อีสเทอร์นสตาร์ให้เป็ นที่รู้จกั และไว้วางใจในวงกว้าง รวมทั้ง
สร้างรากฐานความเข้มแข็งภายในองค์กรทั้งในแง่กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
การวัดผลความสาเร็จตามกลยุทธ์
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ บริ ษทั จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญในระดับองค์กรและถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ โดยมีประเภทตัวชี้วดั หลักๆ อาทิ
o ตัวชี้วดั ด้านการเงิน เป็ นการวัดผลในด้านยอดขาย รายได้และการกาไร
o ตัวชี้ วดั ด้านการให้บริ การตั้งแต่การให้บริ การขณะเยี่ยมชมโครงการ การให้ขอ้ มูลโครงการ การบริ การในช่วง
ตรวจรับมอบบ้าน/ห้องชุด ตลอดจนความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริ การในช่วงโอนกรรมสิ ทธิ์
และการให้บริ การซ่อมบ้าน/ห้องชุด หลังจากที่โอนกรรมสิ ทธิ์
o ตัวชี้วดั ด้านกระบวนการ โดยวัดที่ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นการ โดยวัดจากความสาเร็ จตามแผนงานในการ
พัฒนาโครงการเทียบกับแผนที่กาหนด ระยะเวลาที่ลูกค้าใช้ในการตรวจรับมอบบ้าน ความสาเร็ จของการดาเนิน
โครงการพัฒนากระบวนการของแต่ละส่วนงาน เป็ นต้น
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o ตัวชี้วดั ด้านการบุคลากร โดยวัดจากระยะเวลาและคุณภาพในการสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรมได้ตามแผนงาน
การดาเนินกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน รวมถึงอัตราการลาออกของพนักงาน
ทั้งนี้ ในการให้น้ าหนักกับแต่ละตัวชี้วดั จะขึ้นอยู่กบั ความสาคัญของตัวชี้วดั ในแต่ละระดับขององค์กร โดยในระดับ
ภาพรวมองค์กร ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ งภาคอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งเผชิญกับวิฤกตจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง
ปั ญหาภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกาลังซื้ อ ทาให้บริ ษทั ต้องให้ความสาคัญกับตัวชี้ วดั ในด้านการเงิ น
โดยเฉพาะ ยอดขาย รายได้ รวมถึงกาไรเพื่อให้มนั่ ใจถึงสภาพคล่องของธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสตาร์บล็อค กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มผูถ้ ือหุ้น
อื่นๆ เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนาที่ดินบริ เวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ในเขตอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นอกจากนี้บริ ษทั
ยังได้จดั ตั้งบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็ นหลัก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้รับโอนกิจการทั้งหมด (โดยการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด) จากบริ ษทั
ซีสตาร์ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ้นอยูป่ ระมาณร้อยละ 99.13 ของทุนจดทะเบียน
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั และบริษัทย่อย (2562-2564)
ปี 2564
ร้ อยละ
สายผลิตภัณฑ์
ดาเนินการโดย ของ
รายได้
ร้ อยละ
การถือหุ้น (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ESTAR
1,182.47
89.15
เพื่อขาย
รายได้จากธุรกิจให้เช่า
ESTAR
38.90
2.93
รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟ
ESR
81.30
32.25
2.43
รายได้อื่น ๆ
ESTAR/ ESR
72.76
5.49
รวม
1,326.38
100.00

ปี 2563

ปี 2562

รายได้
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
2,562.15 95.61

รายได้
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
1,273.04 90.92

40.56
43.41
33.79
2,679.91

44.41
55.51
27.24
1,400.20

1.51
1.62
1.26
100.00

3.17
3.96
1.95
100.00

ESTAR = บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ESR = บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จากัด

1.2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยสัดส่ วนรายได้หลักจะมาจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในช่วง
ก่อนปี 2547 บริ ษทั เน้นการทาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในเขตอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เนื่องจากเล็งเห็นว่าเขตอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพเพราะอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ไปทางทิ ศตะวันออกเพียง 10 กิ โลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบิ นอู่ตะเภาไปทางทิ ศตะวันตกเพียง 5 กิ โลเมตร ในปี 2547
เป็ นต้นมา บริ ษทั ได้เห็นโอกาสในการพัฒนาธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงได้ขยายการ
พัฒนาโครงการในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันบริ ษทั ก็ยงั คงพัฒนาโครงการในอาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องควบคู่กนั ไปด้วย สามารถแบ่งลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ออกได้
เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2
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1) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงสร้ า งธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท แบ่ ง การพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ ขายตามพื้ น ที่ ใ นการพัฒ นาคื อ โครงการใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และโครงการในจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในการขยายการพัฒนาโครงการในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล บริ ษทั ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ เดอะ
สตาร์ เอสเตท สาหรับลูกค้าระดับบนโดยมีท้งั คอนโดมิเนียมแบบอาคารสู ง ได้แก่ โครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิ วาส
และโครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 และบ้านเดี่ยวโครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พัฒนาการ 69 ในช่วงราคา
ตั้ง แต่ 10-40 ล้า นบาท ต่ อ มา บริ ษ ัท ได้พ ัฒ นาโครงการคอนโดมิ เ นี ย มในท าเลศัก ยภาพต่ า งๆ โดยยัง คงเน้ น การพัฒ นา
คอนโดมิเนี ยมแบบอาคารสู ง เช่น โครงการเดอะบรี ซ โครงการแวนเทจ โครงการสตาร์ วิว โครงการนารา 9 และโครงการแอมเบอร์
ซึ่ งในทุกโครงการจะมีจุดเด่นในด้านการออกแบบของตัวอาคาร พื้นที่ใช้สอยภายในห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลางที่ให้สิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับที่มากกว่าคู่แข่งในตลาดที่เทียบเคียงกัน
ตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นมา บริ ษทั ได้มีการขยายสิ นค้าที่หลากหลายขึ้นโดยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดความสู ง
8 ชั้น ภายใต้ชื่อ ควินทารา และยังคงเน้นการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งให้พ้ืนที่ส่วนกลางและ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน และยังคงเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางบนซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริ ษทั โดยได้เปิ ดตัวโครงการ ควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุ ขมุ วิท 42 ซึ่งเป็ นคอนโดมิเนียมขนาดความสู ง 8 ชั้น โครงการแรกของบริ ษทั
ในทาเลศักยภาพย่านสุ ขมุ วิท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดีมาก
ในปี 2562 บริ ษทั ยังคงนโยบายการขยายโครงการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ มากขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 บริ ษทั ได้เปิ ดตัว
โครงการ เอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 โดยเป็ นโครงการแนวราบ ประกอบด้วยบ้านแฝด และทาวน์โ ฮม ในช่วงระดับราคา
ตั้งแต่ 8-14 ล้านบาท และต่อเนื่ องมาในไตรมาสที่ 2 บริ ษทั ได้เปิ ดตัว โครงการ ควินทารา อาเท่ สุ ขุมวิท 52 คอนโดมิเนี ยม
Low Rise จานวน 154 ยูนิต ซึ่งทั้ง 2 โครงการยังคงเอกลักษณ์ในด้านการออกแบบอาคารที่โดดเด่น อีกทั้งให้ความสาคัญกับการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทาให้ได้รับความสนใจจากลูกค้า และมียอดขายเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการเปิ ดตัวโครงการภายใต้แบรนด์ ควินทารา ถึง 2 โครงการ ได้แก่ ควินทารา คีเนท รัชดา 12 และ
ควินทารา ภูม สุ ขุมวิท 39 ในช่วงต้นปี ซึ่ งเป็ นคอนโดมิเนียม Low Rise ทั้งสองโครงการ โดยการออกแบบของอาคารนั้นยังมี
ความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงให้ความสาคัญกับการออกแบบฟังก์ชนั่ การอยูอ่ าศัยและพื้นที่ส่วนกลางให้ตรงตาม Lifestyle
ของลู กค้า ค านึ ง ถึ ง การใช้ชีวิต แบบ New Normal ในยุค ของโควิ ด 19 ที่ มี ก ารน าเอาฟั ง ก์ชั่น Touchless มาใช้กับ โครงการ
ตัวอย่างเช่ น การใช้ง าน Face Scan สาหรั บ การเข้าตึ กมาใช้ เพื่ อ ลดการสั ม ผัส อี ก ทั้ง ลู ก ค้า ยัง สามารถปรั บ พื้ น ที่ ส าหรั บ
Work From Home ที่ ต อบโจทย์การท างานจากที่ บ้านได้ ซึ่ ง ที่ ผ่านมาโครงการได้รั บ ผลตอบรั บ และความสนใจกับ ลู ก ค้า
เป็ นอย่างมากท่ามกลางกระแสของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ งส่ งผลต่อธุรกิจและการเปิ ดตัวโครงการใหม่ๆ อย่างมาก โครงการ
ควินทารา ภูม สุ ขุมวิท 39 ซึ่ งเป็ นคอนโดมิเนียม Low Rise จานวน 323 ยูนิต ได้ผลตอบรับที่ดีมากมียอดการขายเข้ามาต่อเนื่อง
สามารถปิ ดการขายได้มากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ ในขณะที่โครงการ ควินทารา คีเนท รั ชดา 12 ซึ่ งเป็ นคอนโดมิเนียม
Low Rise จานวน 310 ยูนิต มี ผลการตอบรับค่อนข้างช้า ซึ่ งเป็ นไปตามสภาพตลาดของพื้นที่ชะลอตัว ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเกิ ดจาก
ปริ ม าณชาวต่ า งชาติ ที่ ล ดลง ท าให้ บ ริ ษ ัท ได้ท บทวนในส่ ว นของโครงการคอนโดมิ เ นี ย มอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นแผนการพัฒ นา
โดยบางส่วนได้ชะลอการเปิ ดขายออกไป รวมถึงโครงการควินทารา คีเนท รัชดา 12 ด้วย และจะพิจารณาทบทวนดาเนินการตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในการขายและส่ งมอบโครงการแนวราบอย่างโครงการ เอสทารา
เฮเว่น พัฒนาการ 20 หรื อสร้างรากฐานโครงการแนวราบ เพื่อขยายฐานโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2564 บริ ษ ัท ยังคงมี การศึ กษาที่ แ ปลงที่ ดิ น ใหม่ ๆ เพื่ อ รองรั บ การขึ้นโครงการในอนาคต ซึ่ ง เป็ นที่ ดิน สาหรั บ
โครงการแนวราบ และคอนโดมิ เนี ยม ทั้ง High Rise และ Low Rise และมี การศึ กษาการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สาหรั บ
โครงการในอนาคต เพื่อรองรับไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยงั คงมีความรุ นแรง
โครงการในจังหวัดระยอง
บริ ษทั ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่จงั หวัดระยองมาตั้งแต่เริ่ มแรกในปี 2532 โดยเน้นพื้นที่
ในเขตอาเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีเหมาะแก่การอยูอ่ าศัยใกล้กบั สนามบินอู่ตะเภา ในรู ปแบบโครงการบ้านเดี่ยว
เพื่ออยู่อาศัยเป็ นหลัก โดยพัฒนาโครงการสาหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบนในพื้นที่บริ เวณอีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค
ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ของสนามกอล์ฟ อีสเทอร์ น สตาร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท ไปจนถึงบริ เวณพื้นที่ติดถนนสุ ขุมวิทมุ่งเข้าสู่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สื บเนื่องจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปั จจุบนั ได้มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น
ในด้านสาธารณู ปโภคต่างๆ เช่น มอเตอร์ เวย์ กรุ งเทพ-อู่ตะเภา ที่เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ และแผนการลงทุนจากผูป้ ระกอบ
รายใหญ่ที่เล็งเห็นศักยภาพของทาเลบ้านฉาง ก็ได้เข้ามาพัฒนาโครงการต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั เอเชีย เอราวัน จากัด
สาหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็ วสู งเชื่อม 3 สนามบิน กลุ่มกิจการร่ วมค้าบีบีเอส สาหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมื อ งการบิ น ภาคตะวัน ออก และเซ็ น ทรั ล รี เ ทล ที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาห้ างสรรพสิ น ค้าโรบิ น สั น แห่ ง ใหม่ บ ริ เ วณเส้ น สุ ขุม วิ ท ช่ ว ง
บ้านฉาง-มาบตาพุด ซึ่งจะเปิ ดให้บริ การในช่วงเดือนมีนาคม 2565
ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้ทาการวิจัยด้านความต้องการของลูกค้าและท าการปรั บความคิดสร้ างสรรค์ใ นด้าน
ออกแบบโครงการ รู ปแบบบ้าน การจัดวางพื้นที่ใช้สอย และปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดรวมทั้งเสริ มรู ปแบบบริ การใหม่
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงปี 2564 บริ ษทั ได้มีการพัฒนา
โครงการอย่างต่อเนื่ อง ประกอบไปด้วยโครงการในหลายระดับราคา ได้แก่ โครงการบรี ซ แอท อีสเทอร์ น สตาร์ ฟอเรสโต้
ริ มถนนบูรพาพัฒน์ โครงการเวลาน่ า กอล์ฟ เฮ้าส์ โครงการเวลาน่ า อะโมด้า อู่ตะเภา-บ้านฉาง และโครงการแกรนด์เวลาน่า
อู่ตะเภา-บ้านฉาง ที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค
โครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ เป็ นโครงการบ้านเดี่ยวระดับกลางบนขึ้นไป มูลค่าโครงการรวม 495 ล้านบาท บนพื้นที่
อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค อยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่ น ด้วยบ้านรู ปแบบโมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ จานวน 96 หลัง ปัจจุบนั ได้
ปิ ดโครงการและส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหมดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
โครงการบรี ซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ บนทาเลติดถนนบูรพาพัฒน์ ซึ่งถือเป็ นทาเลศักยภาพในการเชื่อมต่อหลัก
เนื่ องจากโครงการสามารถเข้าออกได้จากทั้งเส้นถนนสุ ขุมวิทสายหลักและถนนบูรพาพัฒน์ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนโครงการขนาดใหญ่
อีสเทอร์ น สตาร์ ฟอเรสโต้ ที่มีขนาดกว่า 142 ไร่ ซึ่ งมีแผนพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตทั้งในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์
และเพื่ อ อยู่ อ าศัย โดย บรี ซ แอท อี ส เทอร์ น สตาร์ ฟอเรสโต้ เป็ นโครงการบ้า นเดี่ ย วและบ้า นแฝด จ านวน 118 หลัง
มูลค่าโครงการรวม 400 ล้านบาท ซึ่ งวางกลุ่มเป้ าหมายลู กค้าระดับกลาง โดยจนถึ งปั จจุบนั ได้การตอบรั บเป็ นอย่างดี และ
สามารถปิ ดยอดขายไปได้กว่าร้อยละ 60
โครงการแกรนด์เวลาน่ า อู่ตะเภา-บ้านฉาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค ติ ดสนามกอล์ฟ อีสเทอร์ น สตาร์
คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท แวดล้อมด้วยความร่ มรื่ นด้วยบรรยากาศสนามกอล์ฟ บนสังคมคุณภาพ มีระดับ พร้อมวัสดุโครงการ
ระดับพรี เมี่ยมกับโครงการบ้านเดี่ยว 81 หลัง มูลค่าโครงการรวม 639 ล้านบาท ด้วยรู ปแบบบ้านสไตล์ทรอปิ คัล คอนเทมโพรารี่
โดยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับบน โดยปัจจุบนั ทางโครงการได้รับความสนใจทายอดขายสู งถึงกว่าร้อยละ 30
โครงการ เวลาน่า อะโมด้า อู่ตะเภา-บ้านฉาง เปิ ดตัวโครงการไปในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 โครงการบ้านเดี่ยว
โครงการบ้านเดี่ยวระดับกลางบนขึ้นไป มูลค่าโครงการรวม 556 ล้านบาท บนพื้นที่ อีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค ด้วยบ้านรู ปแบบ
4
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โมเดิร์นคลาสสิ ค จานวน 104 หลัง ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากลูกค้าดีเยี่ยม โดยปัจจุบนั ทางโครงการได้รับความสนใจ
ทายอดขายสู งถึงกว่าร้อยละ 30
เห็นได้ว่าทางบริ ษทั ได้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับราคาและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับการขยายของ
ตลาดอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสอดคล้อ งความต้อ งการที่ ม ากขึ้ น ส่ ง เสริ ม การเป็ นผู ้น าด้า นการพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ น
จังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ เช่ า
นอกจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายแล้ว ทางบริ ษทั ยังได้พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า แบ่ง เป็ น 2 ส่วน คือ บ้าน
และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า และอาคารห้างสรรพสิ นค้าให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการซี ส ตาร์ ตั้ง อยู่ ใ นบริ เ วณอี ส เทอร์ น สตาร์ พาร์ ค อ าเภอบ้า นฉาง จัง หวัด ระยอง ให้ บ ริ ก ารบ้า นและ
อพาร์ทเม้นท์ สาหรับเช่ารายเดือน ประกอบด้วยอพาร์ทเม้นท์ 6 อาคาร จานวนห้องพัก 98 ห้อง บ้านเดี่ยว จานวน 33 หลัง และ
โรงแรมซีสตาร์ ซึ่งให้บริ การเช่ารายวัน 2 อาคารจานวน 16 ห้อง
โครงการซี สตาร์ มีจุดเด่นในด้านทาเลที่ต้ งั ซึ่ งอยู่ในบริ เวณ อีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค ที่เป็ นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีความ
ร่ มรื่ นน่าพักอาศัย พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบครันทั้งฟิ ตเนส คลับเฮาส์ สระว่ายน้ า และสนามเทนนิส เพื่อเป็ นการเสริ ม
จุ ด แข็ง ดัง กล่ า ว ตั้ง แต่ ปี 2562 เป็ นต้น มา บริ ษ ัท ได้มี การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นทางเดิ น รอบ
สนามกอล์ฟระยะทาง 4.2 กิโลเมตร เป็ นลู่วิ่งและเลนจักรยานสาหรับออกกาลังกายเพื่อผูร้ ักสุ ขภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบดูแล
รักษาความปลอดภัยและสภาพภูมิทศั น์โดยรอบ รวมทั้งทางเข้าให้มีความสวยงามและปลอดภัย
บริ ษทั ได้พฒั นาฟิ ตเนสและสระว่ายน้ าขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ เดอะ สเฟี ยร์ ซึ่งถือเป็ นสปอร์ตคลับขนาดใหญ่ ไว้รองรับลูกค้า
ในละแวกบ้านฉาง-มาบตาพุด อย่างครบวงจร รวมถึงลูกค้าโครงการซีสตาร์ และลูกบ้านโครงการต่างๆ ของบริ ษทั
• อาคารอีสเทอร์ น สตาร์ พลาซ่ า ตั้งอยูใ่ นอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนให้เช่าตัวอาคารและที่
จอดรถแก่ บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด เพื่อเปิ ดเป็ นห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฉาง
3) ธุรกิจสนามกอล์ฟ
บริ ษทั ได้ดาเนินงานธุรกิจสนามกอล์ฟ ภายใต้ชื่อ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ท โดย บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์
รี สอร์ ท จากัด ซึ่ งเป็ น บริ ษทั ย่อย ตั้งอยู่ในอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็ นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลขนาด 18 หลุม
ออกแบบโดย Mr. Robert Trent Jones, Jr. พร้อมด้วยอาคารสโมสรและห้องอาหาร ในปี 2561ได้มีการปรับปรุ งอาคารสโมสร
ครั้งใหญ่ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และพร้อมสาหรับการปิ ดสนามเพื่อการจัดการแข่งขันกอล์ฟ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุ ง
ทางวิ่งรถกอล์ฟ และเพิ่มจานวนรถกอล์ฟ เพื่ออานวยความสะดวกและดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาใช้บริ การ
สนามกอล์ฟมากขึ้น
การตลาดและการแข่ งขัน
การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ บริ ษทั มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการจาหน่ายดังนี้
กลยุทธ์ ด้านทาเลที่ตั้ง: บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างมากกับการเลือกทาเลที่ต้้งั โครงการในการพัฒนาโครงการเนื่องจาก
เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด โดยจะศึกษาคัดเลือกทาเลที่มีความต้องการของที่อยู่อาศัยอยู่จริ ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
เป้าหมายในกลุ่มนั้นๆ ทั้งในด้านการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณู ปโภค สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยรอบโครงการ
ให้ลูกค้าที่พกั อาศัยมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการเดินทางได้หลากหลาย รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละ
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ทาเล โดยอิงกับที่อยูอ่ าศัยเดิมหรื อแหล่งทางานและสถานภาพของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทาเลนั้นเป็ นสาคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ยัง
ได้มีการศึกษาการขยายตัวของเมืองและประชากรเพื่อวางแผนรองรับการดาเนินธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย: บริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักจะเป็ นกลุ่มลูกค้าในระดับรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสู ง
ที่ นิยมความสะดวกสบายในการเดิ นทางไปทางานที่ มองหาที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่เชื่ อมต่อระบบคมนาคมได้อย่างสะดวก
ไม่ว่าจะเป็ นถนนสายหลัก ทางด่วน รถไฟฟ้า หรื อใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ รวมถึงทาเลใกล้แหล่งอานวยความสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารสานักงาน หรื อสถานที่สาคัญต่างๆ
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ: บริ ษทั ให้ความสาคัญเรื่ องการออกแบบทั้งในส่วนภาพลักษณ์ ประโยชน์การ
ใช้สอยและความปลอดภัยแข็งแรง โดยจะให้เวลาการศึกษาและพัฒนาในส่ วนนี้เป็ นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางนั้นถือเป็ น
จุดเด่นของทุกโครงการของบริ ษทั ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใครซึ่งคานึงถึงการไหลเวียนอากาศ หรื อการใช้แสงธรรมชาติเพื่อ
เป็ นการลดพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าและลดมลภาวะโลกร้อนได้ อีก ทั้งยังมีการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างความ
สะดวกสบายในการอยู่อาศัยเพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้ทนั กับยุคสมัย และด้วยความหลากหลายของความต้องการ
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในแต่ละระดับราคาหรื อแต่ละแบรนด์สินค้า บริ ษทั จึงให้ความสาคัญในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในส่ วนของลูกค้าที่ได้เข้าอาศัยอยู่ในโครงการของบริ ษทั และลูกค้าที่แวะชมโครงการ
รวมถึงลูกค้าทัว่ ไปที่กาลังมองหาที่อยูอ่ าศัยในลักษณะเชิงรุ ก โดยนาโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาเป็ นที่ต้งั เพื่อนาผลที่ได้มา
พัฒนาสิ นค้าและบริ การ เพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง และการออกแบบ Touchless และ
Distancing สาหรับป้องกันความเสี่ ยงจากโรคโควิด 19
การตลาดและการจัดจาหน่ าย: บริ ษทั มุ่งเน้นการทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์มากขึ้น ผสานไปกับสื่ อพื้นฐานเดิ ม
รวมทั้ง มี การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยในการเก็บและวิ เคราะห์ข้อมู ลลู กค้า และใช้ช่อ งทางการสื่ อสารทาง
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารและการใช้ง บประมาณที่ คุ้ม ค่ า โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ Online ที่
หลากหลาย อาทิเช่น Google หรื อโซเชี ยลมีเดียอย่าง Facebook Instagram เว็บแบนเนอร์ การทารี วิวผ่านบล็อกเกอร์ และได้
จัดทา Eastern Star Pocket Sales Gallery เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางการขาย Online ซึ่ งทั้งหมดจะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อเป็ นลูกค้า
ของบริ ษทั โดยพนักงานขายทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลลู กค้าได้จากคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวและระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ได้
ทุกเวลา นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีระบบ e-brochure ที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปให้กบั ลูกค้าที่มี e-mail Address ทาให้ตน้ ทุนการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ต่าลง ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการขายอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถนาเสนอสิ นค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี สาหรับช่องทางการสื่ อสารเป็ น
การผสมผสานสื่ อทั้ง Offline และ Online เพื่อให้แต่ละสื่ อทาหน้าที่ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งการสร้างการรับรู ้
ในวงกว้าง และสร้ างความเข้าใจเนื้ อหาเพื่อให้การใช้งบประมาณสื่ อสารเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งขยายช่ องทางการ
สื่ อสารผ่านการประชาสัมพันธ์อีกด้วย ทั้งนี้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการขายโดยเป็ นแคมเปญ Corporate
ได้แก่ โปรโมชั่น หมดน่ าตัก โปรโมชั่น 8.8 และ โปรโมชั่น ลดยกแผง ให้กับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี โครงการทั้งจากกรุ งเทพและ
โครงการที่ระยองได้เข้าร่ วมในเคมเปญ
ด้ านการกาหนดราคาขาย: บริ ษทั ได้มีการกาหนดราคาสิ นค้าตามประเภทของระดับสิ นค้าและต้นทุนในการผลิตสิ นค้า
กับกาลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งมีการกาหนดราคาที่ปรับเปลี่ยนไปตามทาเลและ
ที่ต้ งั ของหน่ วยขายภายในโครงการเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของราคาไปควบคู่กบั
รายการสนับสนุนการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอีกด้วย
บริ การที่สาคัญ: ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้เพิ่มช่องทางการสื่ อสารกับลูกค้า อาทิ สร้างช่องทางการติดต่อเบอร์ โทรศัพท์
กลางที่ใช้สาหรับสอบถามข้อมูลโครงการและบริ การต่างๆ ของทุกโครงการในบริ ษทั ตลอดจนให้คาแนะนาในการช่วยเหลือ
หรื อแก้ปัญหาด้านการอยู่อาศัย มีการให้บริ การ Star Agent ที่ให้บริ การในเรื่ อง การฝากขาย ฝากเช่า ช่วยให้ความยุ่งยากใน
6
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การซื้ อ ขาย เช่าของลูกค้าง่ายขึ้น และปี นี้ได้มีการจัดทา Privilege ให้ลูกบ้านและลูกค้าทัว่ ไปรับสิ ทธิ์ ผ่าน App Star Family เพื่อ
เป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเก่าและเพิ่มการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงบริ การ Chat Bot และ Pocket Sale Gallery
คุ ณภาพของสิ น ค้ า : บริ ษ ัท ได้ให้ ความสาคัญ กับมาตรฐานงานก่ อ สร้ า งบ้า น อาคารชุ ด และระบบสาธารณู ปโภค
ส่วนกลางภายในโครงการ ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ที่อยูอ่ าศัยทุกยูนิตที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า จะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ QC PASS ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด จึงจะทาการส่งมอบที่อยูอ่ าศัยให้ลูกค้าได้ โดยมีมาตรฐาน
มีการตรวจสอบปรับปรุ งและนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์แก้ไข และพัฒนาการให้บริ การอยูเ่ สมอ สะท้อนให้เห็นถึงการใส่ ใจ
ลูกค้าในการส่งมอบสิ่ งที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจมาอย่างยาวนานด้วยบริ การที่เป็ นกันเองอบอุ่น เพื่อให้ได้ที่อยูอ่ าศัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูบ้ ริ โภคให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
นอกเหนือจากคุณภาพของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านสภาพโครงการ
ตั้้ งแต่การวางผังโครงการ การเลือกใช้วสั ดุที่คงทนถาวรของงานสาธารณู ปโภคต่างๆ ภายโครงการสิ่ งอานวยความสะดวกที่
สอดคล้องกับการอยูอ่ าศัย และที่สาคัญที่สุดคือความปลอดภัยของการอยู่อาศัย รวมทั้งการดูแลและรักษาสภาพโครงการให้เป็ น
ชุมชนที่น่าอยู่ บริ ษทั ได้มีการวางรากฐานในการบริ หารโครงการ การดูแลรักษา และบารุ งระบบสาธารณู ปโภคให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี ก่อนส่งมอบให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรในโครงการรับไปบริ หารต่อได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
สาหรับกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจโรงแรมและอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่า
บริ ษทั มีกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ ดังนี้
ธุรกิจโรงแรมและอพาร์ ทเม้ นท์ ให้ เช่ า: ซึ่งให้บริ การลูกค้าแบบครบวงจรในอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่อยูห่ ่างจาก
สนามบินอู่ตะเภาเพียง 2 กิโลเมตร ที่มีศกั ยภาพรองรับลูกค้ารายวันและรายเดือน นักท่องเที่ยว ผูบ้ ริ หารที่ทางานในละแวก
ใกล้เคียง รวมถึงลูกค้าผูช้ ื่นชอบในกิจกรรมกีฬากอล์ฟซึ่งยังสามารถพักผ่อนในโรงแรมต่อหลังจากเสร็ จกิจกรรมในสนามกอล์ฟ
ซึ่ งมีบรรยากาศร่ มรื่ นตั้งอยู่ในบริ เวณเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งอาคารห้ องพักบางส่ วนให้มี
ขนาดเล็กลงจาก 2 ห้องนอน เป็ น 1 ห้องนอน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ
รองรับการขยายตัวของเมืองตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลอีกด้วย
ธุรกิจสนามกอล์ ฟ: ได้ออกแบบสนามให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็ นทะเลสาบ หรื อแนวต้นไม้ใหญ่
รายล้อมทัว่ บริ เวณซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักของสนาม อีกทั้งมีสนามฝึ กหัดกอล์ฟอยู่ในบริ เวณเดียวกัน เพื่อให้ความสะดวก
สาหรับนักกอล์ฟในการเตรี ยมพร้อมร่ างกายก่อนการออกรอบ สามารถเล่นได้ตลอดปี โดยในปี ที่ผา่ นมาได้มีการพัฒนาปรับปรุ ง
คลับเฮ้าส์ และทางวิ่งรถกอล์ฟ เพื่อให้รองรั บปริ มาณผูเ้ ล่นได้มากขึ้นไปพร้อมกับการปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ให้ทนั สมัย และ
ในปี 2565 เน้นกลยุทธ์ดา้ นราคาและลดค่าใช้จ่ายตามสถานการณ์ ของโรคโควิด 19 ที่ตอ้ งปิ ดสนามและการแข่งขันที่ สูงขึ้น
ในขณะที่ชาวต่างชาติยงั เข้ามาในประเทศไทยได้ไม่มาก
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการผนึกกาลังร่ วมกันเพื่อขยายธุรกิจและให้บริ การให้เกิดความพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า อาทิ มีการ
นาเสนอแคมเปญ “Stay and Play” สาหรับผูท้ ี่เข้าพักในโรงแรมซี สตาร์ ให้ได้เล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟอีสเทอร์ นสตาร์ ในราคา
พิเศษ หรื อการให้บริ การครบวงจรร่ วมกันสาหรับห้องพัก ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง ห้องอาหาร และเล่นกอล์ฟเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างสู งสุ ด การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ร่ มรื่ น สะดวกสบาย ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูดให้คน
เข้ามาใช้บริ การและอยู่อาศัย ทั้งในรู ปแบบระบบรักษาความปลอดภัย การปรับภูมิทศั น์ทางเข้าและต้นไม้ การปรับปรุ งฟิ ตเนส
การเพิม่ สานักงานขายแบบร้านกาแฟ/ ที่พกั ผ่อนหย่อนใจได้
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สภาพการแข่ งขัน
ภาพรวมตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2564 ค่าเฉลี่ยของการเปิ ดตัวใหม่ในกรุ งเทพและปริ มณฑล ตั้งแต่เดือนมกราคม
ต่าลงค่อนข้างมาก คอนโดมิเนียมมีการเปิ ดตัวน้อยกว่าบ้านแนวราบ เป็ นการเปลี่ยนแปลงในทางลบทั้งสิ้น ตั้งแต่ไตรมาสแรกถึง
ไตรมาส 3 แม้ว่าการเปิ ดตัวในไตรมาส 4 จะเพิ่มขึ้นแต่ยงั คงต่ากว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนความรู ้สึกของผูป้ ระกอบการในการลงทุน
เริ่ มปรับตัวดีข้ ึนทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบ แต่โดยภาพรวมแล้วตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2564 มีการติดลบต่อเนื่องจาก
ปี 2563 แต่ท้งั นี้เชื่อว่าตลาดอสังหาริ มทรัพย์ได้ผ่านจุดต่าสุ ดในช่วงเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา และกาลังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นฟื้ นตัวบน
ความไม่แน่นอนสู ง ถึงแม้ว่าปัจจุบนั จะมีการปลดล็อคมาตรการ LTV ใหม่ แต่ก็ส่งผลได้ไม่เต็มที่นกั เพราะว่าธนาคารยังเข้มงวด
ในการปล่อยสิ นเชื่อ
ปี 2565 นับเป็ นปี แห่ งความหวังและโอกาสสาหรับภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไทย หลังผ่านพ้นจุดต่าสุ ดของปี 2564 สู่
วงรอบวัฎจักรใหม่ โดยตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ตั้งแต่รัฐบาลเปิ ดประเทศ เพิ่มการเดินทางชาวต่างชาติ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจในระบบ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยปลดหลักเกณฑ์การกากับเพดาน อัตราส่ วนสิ นเชื่ อต่อมูลค่าหลักประกันเป็ นการชั่วคราว อีกทั้ง
กระทรวงมหาดไทย ต่ออายุมาตรการกระตุน้ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม สาหรับที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน
3 ล้านบาท จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจดจานองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสอง
ออกไปอีก 1 ปี โดยจะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างบรรยากาศการซื้ อ – ขาย ที่อยู่อาศัยให้มีสภาพคล่องขึ้น คาดส่ งผล
ให้อสังหาริ มทรัพย์ฟ้ื นตัวขึ้น แม้ตลาดยังมีปัจจัยเสี่ ยง จากการกลายพันธุ์ของโรคโควิด 19 ชนิ ด 'โอมิครอน' ในช่วงปลายปี
สื บเนื่องมาถึงต้นปี 2565 และการสู งขึ้นของหนี้ครัวเรื อนที่ตอ้ งคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ปี 2565 ยังต้องเฝ้าจับตาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่จะเข้ามามีบทบาทกับภาคอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นรู ปแบบการเงินยุคใหม่ Cryptocurrency หรื อโลกเสมือนจริ ง Metaverse บ้านที่ใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้ไฟฟ้า
รวมถึงบ้านที่มีระบบระบายความร้อน ฟังก์ชนั่ ดูดซับมลพิษภายในบ้าน อีกทั้ง เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่กาลังมาแรง จะผลักดันให้
โครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มจุดบริ การชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้ าในพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น บริ ษทั เองก็ยงั คานึงถึงในเรื่ องของการปรับตัว
การเปลี่ยนไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตในทุกด้าน เช่น การออกแบบ หรื อฟั งก์ชั่นการใช้งานต่างๆ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของที่พกั
อาศัย ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการในอนาคต ก็ตอ้ งปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แต่ละโครงการ บริ ษทั จะเริ่ มต้นจากการสรรหาที่ดินศักยภาพที่มีความเหมาะสม
เพื่อนามากาหนดรู ปแบบโครงการ ออกแบบโครงการและตัวผลิตภัณฑ์ และถอดแบบกาหนดราคาเพื่อสรรหาผูร้ ับเหมาและวัสดุ
ที่สอดคล้องกับประเภทและระดับสิ นค้า ซึ่ งหลังจากนั้นจะเป็ นกระบวนการควบคุมการก่อสร้างทั้งในด้านคุณภาพต้นทุนและ
เวลาให้ได้ตามแผนงานที่กาหนดจนถึงการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กบั ลูกค้า โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนหลักดังนี้
1. จัดซื้อที่ดิน
บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และที่อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง ทั้งด้วยที่ดินของบริ ษทั ที่มีอยู่แล้วและหาใหม่ในทาเลที่บริ ษทั มองเห็นศักยภาพและเหมาะสมกับนโยบายการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยพิจารณาจาก สถานที่ต้ งั การคมนาคม ลักษณะการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และเทศบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมของที่ดินและบริ เวณข้างเคียง และแนวโน้มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ที่ดินดังกล่าวในอนาคต เป็ นต้น เพื่อจะนามาประเมินอุปสงค์ อุปทาน ประเภทของโครงการและผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาบนที่ดิน
แปลงนั้นๆ ประเมินราคาต้นทุนโครงการอย่างละเอียดและถูกต้อง ก่อนพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อเพื่อนามาพัฒนาโครงการ โดยการ
8
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วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ท้ งั ทางการตลาด อาทิ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และสภาวะการแข่งขัน เพื่อกาหนดรู ปแบบของบ้านและ
ห้องชุดให้ตรงกับความต้องการของตลาด และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินและการลงทุน ก่อนที่จะดาเนินการจัดซื้ อ
ที่ดินต่อไป
2. การสรรหาผู้ออกแบบ
บริ ษทั จะจัดคัดเลื อกผูอ้ อกแบบที่มีประสบการณ์ ชื่อเสี ยง และมี ผลงานเป็ นที่ ยอมรั บในตลาดมาทางานร่ วมกันกับ
ทีมงานภายในบริ ษทั เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการออกแบบของตัวอาคาร พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่
ใช้สอยในห้องพักที่มีความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันดังจะเห็นได้จากผลงานในอดีต ซึ่ งกระบวนการ
ในการคัดสรรผูอ้ อกแบบ บริ ษทั ได้มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อกผูอ้ อกแบบในหลายมิ ติ อาทิ ประสบการณ์
ที่ผา่ นมา ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ เป็ นต้น
การสรรหาผู้รับเหมาและการควบคุมการก่อสร้ าง
การพัฒนาโครงการ บริ ษทั จะว่าจ้างผูร้ ั บเหมาภายนอกให้เป็ นผูด้ าเนิ นการก่ อสร้ างให้โดยการทาสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้าง โดยกรณี ผรู ้ ับเหมาโครงการคอนโดมิเนียมจะรับผิดชอบทั้งด้านการวางแผนก่อสร้าง การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง และ
แรงงาน ซึ่งราคาว่าจ้างปลูกสร้างรวมราคาวัสดุและค่าแรงซึ่งเป็ นวัสดุมาตรฐานสาหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างตามกลุ่มลูกค้า
และราคาของโครงการ ซึ่งกระบวนการนี้จะถูกควบคุมการดาเนินงานผ่านบริ ษทั บริ หารงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์ เพื่อมัน่ ใจ
ว่าจะส่ งมอบสิ นค้าได้ในคุณภาพอีกทั้งอยู่ในกรอบงบประมาณและเวลาที่วางแผนไว้ ในขณะที่ผรู ้ ับเหมาโครงการแนวราบจะ
รั บผิดชอบด้านการก่ อสร้ าง แรงงาน และวัสดุ บางส่ วน โดยบริ ษทั จะทาการจัดซื้ อวัสดุ หลักบางประเภท และควบคุมการ
ดาเนินการก่อสร้างโดยทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญภายในบริ ษทั เอง เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการและสอดคล้องกับปริ มาณและ
ความซับ ซ้อ นของงานแต่ล ะประเภท ทั้ง นี้ ในปั จ จุ บันบริ ษทั มี ก ารขยายจานวนโครงการเพิ่ มขึ้น และเพื่ อ เป็ นการพัฒนา
กระบวนการจัดจ้างผูร้ ับเหมาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น บริ ษทั จึงได้นาแนวความคิดการสร้างพันธมิตรกับผูร้ ับเหมาโดยร่ วมกัน
พัฒนาโครงการในรู ปแบบที่บริ ษทั กาหนดให้ได้ภายใต้กรอบราคาที่ตกลงกันไว้ โดยผู ้รับเหมาดังกล่าวจะต้องเป็ นผูร้ ับเหมาที่มี
ศักยภาพสู ง มีความน่าเชื่อถือในตลาดมาเป็ นเวลานานและมีความพร้อมในการรองรับการขยายโครงการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต และในส่ วนของวิธีการก่อสร้าง บริ ษทั ตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบนั ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อนาคต บริ ษทั จึงได้มีการศึกษาและนาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ เช่น ผนังสาเร็ จรู ปและวัสดุสาเร็ จรู ปอื่นๆ มาใช้ กับทั้ง
โครงการแนวราบและแนวสู ง ซึ่ งจะช่วยทั้งในเรื่ องคุณภาพที่ควบคุมดีข้ ึนและร่ นระยะเวลาการก่อสร้างให้รวดเร็ วตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลา
ในการพิจารณาจัดจ้าง บริ ษทั จะพิจารณาเชิ ญผูร้ ั บเหมาที่ มีชื่อเสี ยงในการก่ อสร้ าง มี ประสบการณ์ ผลงาน คุณภาพ
เทคโนโลยี และบุคลากรที่เชื่อถือได้ เข้ามาทาการเสนอราคาก่อสร้างกับบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั จะกาหนดให้มีผรู ้ ับเหมาเข้าเสนอราคา
ไม่ต่ากว่า 3 รายต่อโครงการ การประมูลจะเป็ นลักษณะ Closed Bid โดยบริ ษทั จะมีคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นผูด้ าเนินการ
ก าหนดขอบเขตงาน คุ ณ สมบัติ ข องผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง รั บ และเปิ ดซองประมู ล รวมทั้ง เจรจาต่ อ รองราคา เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด
ผลของฤดูกาลที่กระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะของการดาเนินงานของบริ ษทั ไม่มีฤดูกาล แต่ในช่วงฤดูฝนอาจทาให้การก่อสร้างโครงการมีอุปสรรคในการ
ทางานบ้าง อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนกาหนดตารางเวลาการดาเนินงานโครงการจนแล้วเสร็ จสามารถส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้
นั้น ฝ่ ายบริ หารได้คานึงถึงปัจจัยนี้แล้ว ดังนั้นฤดูฝนจึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานก่อสร้างโครงการของ
บริ ษทั
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3. วัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
ในส่ วนของโครงการคอนโดมิเนียมบริ ษทั จะใช้วิธีจา้ งเหมา ซึ่ งผูร้ ับเหมาหลักจะรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ แรงงาน
และการก่ อสร้ างให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด แต่ในกรณี โครงการแนวราบบริ ษทั จะจ้างเหมาในการ
ก่อสร้าง แรงงานและวัสดุเพียงบางชนิด โดยบริ ษทั จะทาการจัดซื้ อวัสดุหลักที่กาหนดไว้ เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมด้าน
คุณภาพให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกโครงการ รวมถึ งช่ วยในด้านการควบคุมต้นทุน เนื่ องจากการสั่งซื้ อวัสดุรวมกันใน
หลายๆโครงการเป็ นล็อตใหญ่จะทาให้บริ ษทั มีอานาจในการต่อรองราคากับผูผ้ ลิตมากขึ้น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สาหรับการพัฒนาโครงการเป็ นอาคารชุดคอนโดมิเนียมและขออนุญาตจัดสรรที่ดิน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด และการจัดสรรที่ดิน รวมทั้ง กฎ ข้อบังคับของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งได้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของโครงการนั้นๆ ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั ยังไม่เคยมีขอ้
พิพาททางกฎหมาย ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยโครงการอาคารชุดพักอาศัยในกรุ งเทพมหานครทุกโครงการได้รับการ
อนุมตั ิจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
แล้วทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและการแก้ไขสิ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามที่ส่วนราชการต่างๆ กาหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งกากับผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่บริ ษทั ว่าจ้างให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การป้องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด และมีการรายงานผลตามข้อบังคับที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเพื่อให้เช่าและให้บริ การ ที่ดินรอการพัฒนา และสนามกอล์ฟ ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ชื่ อและที่ต้งั โครงการ

โครงการในกรุงเทพฯ
1
บ้านจัดสรรโครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20
2
อาคารชุดโครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42
3
อาคารชุดโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
4
อาคารชุดโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39
5
อาคารชุดโครงการควินทารา คิเนท รัชดา 12
6
อาคารชุดโครงการโพธิ์นิมิตร (ถนนราชพฤกษ์)
7
อาคารทาวน์เฮาส์ให้เช่า (พัฒนาการ 20)
8
ที่ดินเปล่า (กรุ งเทพ-นนทบุรี)
9
ที่ดินเย็นอากาศ (ช่องนนทรี )
โครงการในจังหวัดระยอง
10
บ้านจัดสรรโครงการบรี ซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้
(บ้านฉาง-พลา)
11
บ้านจัดสรรโครงการบรี ซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ เฟส 2
(บ้านฉาง-พลา)
12
บ้านจัดสรรโครงการเธร่ า พรี ม่า บูรพาพัฒน์-สุ ขุมวิท(บ้านฉาง-พลา)
13
บ้านจัดสรรโครงการแกรนด์เวลาน่า (บ้านฉาง-พลา)
14
บ้านจัดสรรโครงการเวลาน่า อโมด้า อู่ตะเภา-บ้านฉาง
15
โครงการซีสตาร์ (บ้านฉาง-พลา)
16
โครงการเดอะสเฟี ยร์สปอร์ตคลับ (บ้านฉาง-พลา)
17
โครงการฟอเรสโต้มอลล์ (บ้านฉาง-พลา)
18
ที่ดินศูนย์การค้าให้เช่า (บ้านฉาง-พลา)
19
ที่ดินให้เช่ามาบข่า (บ้านฉาง-พลา)
20
ที่ดินให้เช่าเนินกระปรอก (บ้านฉาง-พลา)
21
ที่ดินเปล่าโครงการคันทรี โฮม (บ้านฉาง-พลา)
22
ที่ดินเปล่าฉางทอง (บ้านฉาง-พลา)
23
ที่ดินเปล่าหูกระจง (บ้านฉาง-พลา)
24
ที่ดินเปล่าโครงการสตาร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์ (บ้านฉาง-พลา)
25
ที่ดินเปล่ามารี น่า (บ้านฉาง-พลา)
26

ที่ดินเปล่าถนนสุขุมวิท (บ้านฉาง-พลา)

27

สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี คลับ แอนด์ รี สอร์ท อาคาร
สโมสร และสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ภาระผูกพันกับ
สถาบันการเงิน
(วงเงินจานอง)
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เนื้อที่ดิน
(ไร่ -งาน-วา)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

21-0-21
2-2-18
1-1-4
2-2-0
2-1-86.70
2-2-80
0-0-61
7-3-50
3-2-14

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.10
819.00
537.32

447.15
186.48
219.58
540.35
408.80
507.27
2.08
635.56
537.32

890.00
ไม่มีภาระผูกพัน
330.00
650.00
563.00
1,240.00
ไม่มีภาระผูกพัน
500.00
909.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

22-3-63.10

N/A

68.33

253.00

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

27-0-37.20

N/A

68.47

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์
ไลขัน จากัด เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์
รี สอร์ท จากัด เป็ นเจ้าของ

27-0-66.30
47-0-79
27-1-55.80
30-2-29.30
28-2-60.30
5-1-51
7-0-96.20
602-2-78.20
49-3-25.90
229-3-32.90
88-3-72
37-1-85
6-3-45.60
10-1-9.20

N/A
N/A
N/A
305.94
N/A
34.95
92.12
494.96
317.30
677.40
177.90
134.87
102.96
102.73

70.76
125.62
141.23
293.57
130.12
32.27
3.57
542.43
81.57
303.64
172.11
49.71
71.56
7.32

305.00
392.00
300.00
300.00
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
100.00
250.00
112.00
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
210.00

105-2-30.70

348.54

158.47

ไม่มีภาระผูกพัน

410-3-5

756.17

262.87

ไม่มีภาระผูกพัน
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าและธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม ดังนี้
1. บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และเพื่อให้เช่า ใน
พื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และพื้นที่จงั หวัดระยอง
2. บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด ดาเนินธุรกิจสนามกอล์ฟในอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

12
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ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสภาพการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ไม่ตอ้ งพึ่งพาและ/หรื อแข่งขันกับธุรกิจอื่น ในกลุ่มธุรกิจ
ของผูถ้ ือหุ้นใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 5,172,246,185.00 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 5,172,246,185 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 5,022,246,185.00 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 5,022,246,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564) ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด
บริ ษทั ซันไรส์ อีคิวตี้ จากัด
นายกฤตย์ รัตนรักษ์
นายทวี หาญไกรวิไลย์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางลักษณี วรรณ มงคลรัตนชาติ
บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด
นางนวลจันทร์ ตีระสงกรานต์
นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล
รวม

2,192,260,984
554,009,100
279,212,609
131,058,500
104,000,000
55,738,931
43,416,300
42,923,612
36,946,300
33,237,700
3,456,124,197

ร้ อยละ
ของจานวนหุ้นทั้งหมด
43.65
11.03
5.56
2.61
2.07
1.10
0.86
0.86
0.74
0.66
68.82

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
1.6 นโยบายจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผลหากว่างบการเงินรวมของบริ ษทั และงบการเงินของบริ ษทั ย่อยยังมีผลขาดทุน
สะสมหรื อหากจ่ายเงินปั นผลแล้วกาไรสะสมจะเป็ นขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตามหากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงินปั นผล
จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุน สารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจาก
หัก ทุ น สารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ น าปั จ จัย ต่ างๆ มาประกอบการพิ จ ารณา เช่ น ฐานะทางการเงิ น
สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
วันกำหนดรำยชื่ อผู้มสี ิทธิ
วันจ่ ำยเงินปั นผล ประเภทเงินปั นผล
ได้ รับปั นผล
10 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

เงิ นปั นผล

-

-

-

10 พ.ค. 2564

หมายเหตุ

เงินปั นผลต่ อหุ้น
(บำท/หุ้น)
0.02
-

26 พ.ค. 2564 เงิ นปั นผลระหว่ำงกำล

อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั น
ผลต่ อกำไร (%)

0.21 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
-

0.01

รอบผลประกอบกำร

01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

0.82 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เงินปั นผลจำก
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

ปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก บริษัทมีความจาเป็ นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

14
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรที่ดีดว้ ยระบบการบริ หารความเสี่ ยงเชิ งบูรณาการที่เชื่ อมโยงกลยุท ธ์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ ยงที่จะส่ งผลให้การดาเนินการไม่เป็ นไป
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้มีแผนการจัดการความเสี่ ยงหรื อ
รั บมื อกับความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต และเป็ นแนวทางในการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงานภายในของบริ ษทั ได้ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงจึง เป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ หารมีความมัน่ ใจว่า
ความเสี่ ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ง ช่วยในการบริ หารงาน และการตัดสิ นใจด้านต่างๆ เช่น
การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และวัดผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งส่ งผลให้การดาเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่บริ ษทั
2.1.1 นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษ ัท ได้น ากรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวคิ ด ของ COSO ERM 2017 มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การ
ความเสี่ ยง ซึ่ งให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ในบริ บทของพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิ ยมหลักผ่านการ
เชื่อมโยงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับความเสี่ ยง รวมทั้งช่วยให้บริ ษทั สามารถวางแผนการบริ หารความเสี่ ยง
ทัว่ ทั้งองค์กรเพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้ดียิ่งขึ้น
บริ ษทั มี กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิ น และจัดระดับความเสี่ ยงที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทางานของบริ ษทั รวมทั้งการกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรื อลดความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวนี้จะมีการสื่ อสารให้คนในบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื่ อ งบริ ห ารความเสี่ ย งในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยบริ ษ ัท ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งๆในด้า นต่ า งๆ ดัง นี้
(1) ความเสี่ ยงด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) (2) ความเสี่ ยงด้ า นการด าเนิ น งาน (Operational Risk) (3) ความเสี่ ยง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และ (4) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance
Risk) และ (5) ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) ซึ่ งการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงเป็ นการนา
ปั จจัยเสี่ ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงต่างๆและประเมินระดับความ
รุ นแรงหรื อมูลค่าความเสี ยหาย (Impact) จากความเสี่ ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถ
กาหนดการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่ งจะช่ วยให้หน่ วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรื อเวลาที่มีจากัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ได้มีการกาหนดให้
ทบทวนแผนการบริ หารความเสี่ ยง โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
2.1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบไปด้วยการกากับดูแล การตัดสิ นใจ การดาเนินการ การจัดทาแผน
การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั
1) ส่งเสริ มให้มีการดาเนินงานบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั
2) พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
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3) รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะต่อ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง แผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี
และผลการดาเนินงานของการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) กลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
2) รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะต่อ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง แผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี และ
ผลการดาเนินงานของการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หาร
1) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น รวมทั้ง ติ ด ตามให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง บริ ษ ัท อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ และเหมาะสม
2) รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะต่อ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง แผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี และ
ผลการดาเนินงานของการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
1) แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อยกร่ างนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
2) พิจารณาอนุมตั ิคู่มือบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3) ติดตามความเสี่ ยงที่สาคัญ และทาให้มนั่ ใจว่ามีแผนจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
4) ส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ
5) พิจารณาขั้นตอนการระบุ ประเมิน การจัดระดับความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง
6) พิจารณาอนุมตั ิแผนการบริ หารความเสี่ ยง
7) ติดตามผลการบริ หารความเสี่ ยงทั้งระดับกิจกรรม และระดับองค์กร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทั้งระดับกิจกรรม และระดับองค์กร
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
1) นาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ กลัน่ กรอง และนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
2) จัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง แผนการบริ หารความเสี่ ยง และนาเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อ
อนุมตั ิ และนาเสนอเพื่อทราบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
บริ ษทั
3) รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากหน่ วยงานต่างๆ เพื่อทบทวน และเสนอมาตรการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง
4) จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
5) ติดตามผลการบริ หารความเสี่ ยง
6) วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง และจัดทารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง เสนอ
ต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะ

16

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

22

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและในเครื อ
2.2.1.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจากสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย และการแข่งขันด้านการตลาด
ภาพรวมตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กลับมา
รุ นแรงตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2564 ทาให้ภาครัฐต้องออกมาตรการล็อคดาวน์พร้อมมาตรการรักษาระยะห่ าง คนส่วนใหญ่
ต้องทางานจากบ้าน ส่ งผลให้ลูกค้างดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ลูกค้าต่างชาติหายออกไปจากระบบเกื อบทั้งหมด และ
ด้วยสถานการณ์ล็อคดาวน์กระทบภาคธุ รกิจหลายภาคส่ วนและมีหลายธุ รกิจที่ตอ้ งลดเงินเดือน ลดจานวนพนักงานหรื อ
แม้กระทัง่ ปิ ดกิจการ ส่ งผลต่อกาลังซื้ อของลูกค้าอสังหาริ มทรัพย์ในภาพรวม ในส่ วนของผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์
ยังคงกลยุทธ์ธุรกิจในการเน้นรักษาสภาพคล่องของธุ รกิจ โดยการระบายสิ นค้าที่อยู่ในสต็อคโครงการเก่าที่มีอยู่ผ่านการ
ลดราคาแต่ระดับความรุ นแรงไม่เท่าในช่วงปี 2563 โดยเน้นการให้โปรโมชัน่ เพื่อจูงใจลูกค้าในด้านสิ นเชื่ อ หรื อแบ่งเบา
ภาระการผ่อนซึ่งสอดคล้องกับกาลังซื้ อที่ลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปั จจัยเรื่ องการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับแผนธุรกิจ และระดับการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การปรับโปรโมชัน่ ที่มี
ความน่าดึงดูดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหลัก ปรับผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมถึง การเพิ่มช่องทางการ
ขายและการสื่ อสารทางการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ ยงที่ผปู ้ ระกอบการ
หลายรายต้องเผชิ ญหลังจากการขาย คือปั ญหาด้านสิ นเชื่อและกาลังซื้ อของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มบ้านหรื อห้องชุดในระดับ
ราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ทาให้ถึงแม้ว่าจะสามารถทา
ยอดขายได้ แต่อาจไม่สามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้ เนื่ องจากสถาบันการเงินยังคงคุมเข้มในการให้สินเชื่ อ ซึ่ งในประเด็น
ดังกล่าวบริ ษทั จึงได้มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับ ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้า (Pre-approved) ก่อนซื้ อ และกรณี หลังจาก
ซื้ อแล้ว สาหรั บลูกค้าที่ มีแนวโน้มจะมี ปัญหาในด้า นสิ นเชื่ อ บริ ษทั ยังได้ให้ความช่ วยเหลื อโดยให้คาแนะนากับลูกค้า
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการได้สินเชื่อผ่านการประสานงานกับหลายๆ สถาบันการเงิน เพื่อนาเสนอเงื่อนไขที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ความเสี่ ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ
จากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว ในปี 2564 ส่ ง ผลต่ อ การชะลอการเปิ ดโครงการใหม่ ข องผู ้ป ระกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ออกไปจานวนมาก โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มคอนโดมิเนี ยม ที่เปลี่ยนเป็ นการเปิ ดโครงการที่มีขนาดเล็กลง
เน้นทาเลดี ในราคาเหมาะสมเพื่อให้ขายหมดได้เร็ วขึ้น รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ไปเปิ ดโครงการแนวราบมากขึ้น เนื่องจาก
มีความยืดหยุ่นกว่า สามารถทยอยการก่อสร้างได้ และหากยอดขายไม่เป็ นไปตามที่กาหนดก็สามารถปรับรู ปแบบบ้านหรื อ
พักโครงการก่อสร้างไปก่อนได้ ซึ่ งต่างจากโครงการอาคารชุดที่ตอ้ งสร้างทีเดียวให้เสร็ จทั้งโครงการ และเพื่อเป็ นการตอบ
รับต่อพฤติกรรมการอยูอ่ าศัยของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไป ตั้งแต่ช่วงล็อคดาวน์และการทางานจากบ้าน ทาให้คนต้องการพื้นที่
ทางานและทากิ จ กรรมที่ บ้านมากขึ้นตั้ง แต่ ช่ วงล็อคดาวน์แ ละการทางานจากบ้า น ทาให้คนต้องการพื้นที่ ทางานและ
ทากิ จกรรมที่ บ้านมากขึ้น ในขณะที่ การมี คอนโดมิ เนี ยมในเมื องเป็ นที่ อยู่อาศัยในวันทางานเริ่ มมี ความจาเป็ นน้อยลง
ซึ่ งส่ งผลให้ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2563-2564 เป็ นช่วงปี ที่การเปิ ดโครงการใหม่และยอดขายโครงการใหม่ลดลงไป
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิ เนี ยม ในขณะที่ โครงการแนวราบผูป้ ระกอบการหลายรายได้มีการปรับ
กลยุทธ์เน้นขยายโครงการแนวราบเป็ นหลักซึ่งทาให้มียอดการขายใหม่เพิ่มมากขึ้น
จากความไม่แน่นอนทั้งในส่ วนของสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมือง บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังอย่าง
มากในการพิจารณา ทั้งการเลือกทาเลที่ดิน การเจาะลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยสารวจความต้องการลูกค้าให้ชดั เจน
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ปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การในรู ปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับพฤติกรรมใหม่ๆ ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมถึง เลือกเวลาที่
เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ และบริ ษทั ได้มีการกาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาก่อนการเริ่ มดาเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าเมื่อเริ่ มพัฒนาโครงการแล้ว การขายและ
การโอนกรรมสิ ทธิ์ จะเป็ นไปตามเป้าหมายและตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงศึกษาหารู ปแบบการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งธุรกิจที่สร้างรายได้ประจา เพื่อเสริ มรายได้ให้บริ ษทั อีกทางหนึ่ง เพื่อลดความ
เสี่ ยงทางด้านการเงิน
ในปี 2565 ผูป้ ระกอบการมี แนวโน้ม จะขยายโครงการมากขึ้น หลังจากชะลอการเปิ ดโครงการมาตั้งแต่ปี 2564
เนื่ องจากเริ่ มมี สัญญาณบวก ในเรื่ องการกระจายวัคซี นได้ต ามแผนของภาครั ฐ การผ่อนคลายมาตรการต่ างๆ รวมถึ ง
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จจากภาครั ฐที่ มี ออกมาต่ อเนื่ อง อย่างไรก็ตามยังคงต้อ งจับตาดู สถานการณ์ การระบาด ของ
โรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการเริ่ มกลับมาระบาดซ้ าอีกครั้งในช่วงต้นปี 2565 ทาให้การขยายโครงการต้องเป็ นไป
อย่างระมัดระวัง
สาหรับการดาเนิ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ บริ ษทั มีนโยบายการ
ขยายธุ ร กิ จ อย่า งต่ อ เนื่ อ งต่อ ไป โดยโครงการในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษ ัท มี น โยบายขยายธุ ร กิ จ อย่างระมัดระวัง
เลือกพัฒนาโครงการในพื้นที่ใจกลางเมือง ที่ใกล้กบั ระบบขนส่ งมวลชน เน้นเป้ าหมายไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้ อ และ
อยูอ่ าศัยจริ งเป็ นหลัก และนอกจากจะพัฒนาเป็ นอาคารสู งแล้ว บริ ษทั ยังมีการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยแนวราบ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ซึ่ งนอกจากจะเพิ่มรอบการรับรู ้รายได้ให้แก่บริ ษทั เร็ วขึ้นแล้วยังเป็ นการเพิ่มสิ นค้าแนวราบของ
บริ ษทั ให้เป็ นที่รู้จกั แก่ผตู ้ อ้ งการที่อยูอ่ าศัยมากขึ้นเป็ นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตด้วย
การที่บริ ษทั ก็ยงั คงดาเนินและขยายธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองควบคู่กนั ไปอย่างต่อเนื่อง
ถือเป็ นเป้าในการบริ หารความเสี่ ยงที่เห็นผลได้ชดั ในปี ที่ผ่านมาด้วย ซึ่ งในพื้นที่อาเภอบ้านฉางบริ ษทั ได้ขยายและพัฒนา
โครงการมากขึ้น เพราะมีศกั ยภาพ จากที่ภาครัฐได้ประกาศให้เป็ นพื้นที่ส่งเสริ มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และปัจจุบนั การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีความก้าวหน้าและเห็นผลเป็ นรู ปธรรมตามลาดับ นอกจากนี้พ้นื ที่
พัฒนาของบริ ษทั ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภาในรั ศมี ไม่เกิ น 10 กิ โลเมตร และปั จจุบนั ภาครั ฐมี นโยบายที่จะพัฒนา
สนามบิ น อู่ ต ะเภาให้ เ ป็ นมหานครการบิ น ภาคตะวัน ออก พัฒ นาเป็ นเมื อ งใหม่ ที่ มี สนามบิ น อู่ ต ะเภา เป็ นศู น ย์กลาง
จึงเป็ นโอกาสต่อการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ในพื้นที่อาเภอบ้านฉางในปั จจุบนั และในอนาคต และแม้ว่า
บริ ษทั ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนาเดิมอยูแ่ ล้วจานวนหนึ่ง แต่ในช่วงเวลา 1-2 ปี ที่ผา่ นบริ ษทั ได้รวบรวมที่ดินเพิ่มเติมเพื่อรอการ
พัฒนาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
2.2.1.2 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
สาหรับการก่อสร้ างอาคารชุดในทุกโครงการ บริ ษทั จะคานึ งถึงผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ภายในชุ ม ชน โดยมี การจัด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นและข้อ เสนอแนะจากประชาชนในชุ ม ชน ผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย
รวมไปถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการทาโครงการ เพื่อที่บริ ษทั จะได้รับรู ้ถึงประเด็นที่ชุมชนโดยรอบอาจ
ห่ วงกังวล และบริ ษทั สามารถแก้ไขประเด็นต่างๆเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ บริ ษทั จะเริ่ มขายห้องชุดหลังจากที่
รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติแล้ว หรื อ
ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นโดยไม่มีประเด็นให้ตอ้ งแก้ไขรู ปแบบอาคารและห้องชุดอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า
เมื่ อทาการขาย บริ ษทั จะสามารถดาเนิ นการได้ตามข้อตกลงสัญญาที่ ระบุให้กับลูกค้าได้เพื่อ ลดความเสี่ ยงในการจ่าย
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ค่าชดเชย หรื อค่า เสี ยหายให้กับลูกค้า มี การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุ มชนโดยรอบไปด้วย เช่ น โครงการ ควินทารา ภูม
สุ ขุมวิท 39 ปรั บปรุ งทาง ไฟส่ องสว่าง สะพานข้ามคลอง สาหรั บโครงการระยอง ได้มีการปลูกต้นไม้ ร่ วมกับ อบต.
บารุ งริ มหาด การพัฒนาโครงการ อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค ให้มีความร่ มรื่ น ผูค้ นเข้ามาใช้บริ การได้อย่างปลอดภัย
ความเสี่ ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
บริ ษทั ควบคุมความเสี่ ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ โดยจัดหาที่ดินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริ ษทั ได้
กาหนดไว้ โดยมีการสารวจสภาพที่ดินจริ ง และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เห็นถึงข้อจากัดในการออกแบบและวางผังพัฒนา
โครงการเบื้องต้น ว่าผลลัพธ์เป็ นไปตามแผนธุรกิจหรื อไม่ รวมไปถึงมีการตรวจสอบข้อกาหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโครงการ เช่น การตรวจสอบแนวเขตและหลักหมุดของที่ดิน การรังวัดที่ดิน การสอบถามความกว้างเขตทาง
การตรวจสอบการถือกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ ายและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น หากบริ ษทั มีขอ้ สงสัยในประเด็นทางข้อกาหนด หรื อ
ข้อกฎหมาย จะมีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวรับรองข้อมูล เพื่อลดประเด็นความเสี่ ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ ข้อกาหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยบริ ษทั
มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ และหากมีขอ้ สงสัยในข้อกาหนดและข้อกฎหมายจะมีการขอข้อมูล
และทาความเข้าใจเพิ่มเติมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด ข้อกฎหมายนั้นๆโดยตรง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการเบื้องต้น
นอกจากนี้ บริ ษัท ยัง ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มจากการพัฒ นาโครงการต่ า งๆ
ดังนั้น บริ ษทั จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรื อ EIA) สาหรับการก่อสร้าง
อาคารชุด เพื่อขออนุมตั ิต่อสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับข้างเคียงจากการพัฒนาโครงการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีการประเมินและติดตามราคาที่ดินในทาเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประเมินสภาพตลาด
และสภาวะเศรษฐกิ จ ในช่ ว งต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท มี แ นวทางในการเลื อ กซื้ อ ที่ ดิ น มาพัฒ นาโครงการได้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ความเสี่ ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ที่ ดินที่ จะนามาพัฒนาโครงการในปั จจุบันมี ราคาสู งขึ้นและมี แ นวโน้ม สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อ งโดยเฉพาะในท าเล
ใจกลางเมื องและแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน ทาให้ต้นทุนก่ อสร้ างสู งขึ้นอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ อย่างไรก็ต าม
ในกรุ ง เทพมหานคร บริ ษ ัท มี ส ต็อ กที่ ดิน ที่ รอพัฒนาอยู่จานวนหนึ่ ง ซึ่ ง บริ ษ ัทจะพิ จารณาเลื อ กนามาพัฒ นาในเวลาที่
เหมาะสมโดยเร็ วเพื่อลดภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน และลดภาระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ประกาศใช้ในปี 2563 และในแปลงที่ดินที่ยงั ไม่ถูกพัฒนาบริ ษทั ได้มีการกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อให้มี
ค่าใช้จ่ายเรื่ องภาษีที่เหมาะสมหรื อหาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ระยะสั้นจากที่ ดินที่ มีอยู่ระหว่างรอโอกาสในการพัฒนา
สาหรับปั ญหาแรงงานก่อสร้างที่ยงั มีอยู่ในปัจจุบนั และในอนาคตจากการที่ตอ้ งการแรงงานที่เพิม่ ขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
โครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการขยายโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนจะเกิดการแย่งแรงงานในตลาด
นอกจากนี้ ยังมีการปรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตน้ ทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงปัจจุบนั หลายโครงการของ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างในราคาค่าจ้างที่รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานไว้แล้ว โดยในสัญญาว่าจ้าง
ก่ อ สร้ า งได้ก าหนดค่าจ้างเหมารวมไว้คงที่ ท าให้ บริ ษทั สามารถควบคุมต้นทุนได้ และเพื่ อ ลดต้นทุน ในการก่ อสร้ าง
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หลายโครงการบริ ษทั ได้ขอใช้สิทธิ ในการซื้ อวัสดุก่อสร้างบางรายการเอง อาทิ แอร์ ชุดครัว ลิฟท์ เป็ นต้น และจัดให้มีการ
ประมูลเพื่อซื้ อพร้อมกันในหลายๆโครงการ สามารถต่อรองราคากับผูข้ ายได้ราคาที่ดีกว่าที่ให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างเป็ นผูซ้ ้ื อ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้หาผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มีศกั ยภาพเป็ นพันธมิตร เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ตั้งแต่การพัฒนาแบบไป
ด้วยกันก่อนที่จะรับงานก่อสร้างในราคาที่เหมาะสม ลดปั ญหางานแก้ไขหรื อความไม่เหมาะสมของแบบในระหว่างการ
ก่อสร้างและลดเวลาการก่อสร้างได้ระดับหนึ่ง ทาให้งานก่อสร้างแล้วเสร็ จทันส่ งมอบให้แก่ลูกค้าตามกาหนด ลดความ
เสี่ ยงจากค่าปรับอันเนื่องจากการส่งมอบบ้านหรื อห้องชุดล่าช้า หรื อการเสี ยชื่อเสี ยงจากการส่งมอบที่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย
ความเสี่ ยงด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ มีโอกาสที่จะไม่สามารถส่งมอบได้ทนั ตามแผนงาน จากสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหา
เรื่ องคุณภาพงานก่อสร้าง การล่าช้าจากการขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนวัสดุ รวมถึงเกิดจากปั ญหาการบริ หารจัดการ
ภายในโครงการ เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาดัง กล่ า ว บริ ษ ัท จึ ง ให้ ค วามส าคัญ ตั้ง แต่ ก ารคัด เลื อ กผู ้รั บ เหมา ที ม งานวิ ศ วกร
ทีมที่ปรึ กษาการบริ หารโครงการที่มีประสบการณ์ (กรณี โครงการแนวสู ง) รวมถึงมีการวางแผนการก่อสร้างพร้อมติดตาม
ความคืบหน้าของงานกับผูร้ ับเหมาอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบจานวนแรงงานที่เข้ามาดาเนิ นการตาม
แผนงาน รวมถึงทีมบริ หารก่อสร้างที่คอยติดตามแผนวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง โดยเมื่อพบปั ญหาจะมีการ
กาหนดแนวทางการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ และถ้าปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการก่อสร้าง จะมีการจัดทาแผนเร่ งรัดหรื อปรับแผนการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการก่อสร้าง และคุณภาพบ้านหรื อห้องชุดที่สร้างเสร็ จ
ก่อนส่งมอบ พร้อมนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์และวางแผนเชิงรุ กเพื่อลดปัญหาคุณภาพที่จะส่งผลต่อความ
ล่าช้าของงานก่อสร้างในอนาคตอีกด้วย
ความเสี่ ยงด้านการตลาดและการขายที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการที่ อาจจะไม่สามารถทาตามเป้าหมายการขายที่ต้ งั ไว้ จากปั จจัยที่อาจเกิดจากสถานการณ์
ตลาด การแข่งขัน สภาวะเศรษฐกิจ กาลังซื้ อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการติดตาม
ผลการขายอย่างใกล้ชิด เมื่อพบแนวโน้มที่อาจทาให้การขายไม่เป็ นไปตามแผน จะมีการหารื อแนวทางการรับมือภายใน
ทีมขายและทีมผูบ้ ริ หาร และกาหนดแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นปรับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปรับราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง เสริ มโปรโมชัน่ เพิ่มช่องทางการสื่ อสารใหม่ๆ มองหา
กลุ่มลูกค้าหรื อเจาะตลาดใหม่ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการขาย การตลาด ความสนใจ
ของกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยน ามาประมวลผลเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ใ นปรั บ กลยุท ธ์ ก ารขายและการตลาดเชิ ง รุ ก ในให้ ทัน
ต่อสถานการณ์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
2.2.1.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงที่เกิดจากมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงิน
นอกจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่ องมาจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทาให้ภาระหนี้
ครัวเรื อนต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products : GDP) มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
สถาบันการเงิ นเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสิ นเชื่ อให้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภค รวมถึ งการเลื อกให้สินเชื่ อเฉพาะกลุ่ ม ลู กค้า
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้อ ัตราการปฏิ เสธสิ นเชื่ อ เพิ่ มสู งขึ้น ยัง มี ม าตรการกากับ ดู แลสิ นเชื่ อ เพื่ อที่ อ ยู่อาศัย หรื อ การกาหนดระดับ
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Loan-to-Value (LTV) ที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ โครงการ
ของบริ ษทั ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรับรู ้รายได้ และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการวางแผนและหาทางช่ วยเหลือลูกค้าให้สามารถได้รับการอนุ มัติสินเชื่ อจากสถาบัน
การเงิน โดยบริ ษทั จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชาระเงินกูข้ องลูกค้าทาให้ความเสี่ ยงจากการ
ปล่อยสิ นเชื่อลดลง รวมถึงหารื อกับธนาคารพาณิ ชย์ถึงแนวทางการให้สินเชื่อ เพื่ออานวยความสะดวกและผ่อนปรนการจ่าย
ชาระให้กบั ลูกค้า รวมทั้ง มีมาตรการปรับโปรแกรมการผ่อนชาระ หรื อพักการชาระสาหรับลูกค้าที่ยงั มีความเป็ นไปได้ใน
การโอนกรรมสิ ทธิ์เพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายการผ่อนชาระค่างวดให้กบั ลูกค้า
ความเสี่ ยงทางด้านสภาพคล่องและการจัดหาแหล่งเงินทุน
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ และเป็ น การ
ลงทุนสู งในช่วงต้นที่ใช้ไปเพื่อการก่อสร้าง ดังนั้นการบริ หารกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั
ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยได้มีการประมาณการกระแสเงิ นสดอย่างสม่ าเสมอเพื่อประเมิ นสถานะเงิ นสดและ
สภาพคล่องในหลายกรณี (Sensitivity Analysis) นอกจากนี้ จากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ที่มีมาอย่างต่อเนื่ องในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทาให้สถาบันการเงินมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสิ นเชื่ อโครงการ
ทั้งในส่ วนของการพิจารณารู ปแบบโครงการและเงื่อนไขการเบิก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับกลยุทธ์
ในการรักษาสภาพคล่องและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ได้แก่ การปรับ
นโยบายและประเมิ น สภาพคล่ อ งของบริ ษัท อย่ า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก ารเตรี ยมวงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ นประเภท
Committed Line เพื่อรองรั บสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่ อ าจเกิ ดขึ้น การสร้ างกระแสเงิ นสดจากการบริ ห ารจัด การสิ น ทรั พ ย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การเน้นขายโครงการในปั จจุบนั โดยเฉพาะโครงการพร้อมโอนเพื่อเร่ งการสร้างกระแสเงินสดรับ
การปรับแผนก่อสร้างตามแผนการขายเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือในมือมากจนเกินไป สาหรับแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
โครงการ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงการที่ มีค วามเสี่ ยงในระดับที่ ยอมรั บได้ และมี ความเป็ นไปได้ข อง
โครงการอยู่ในระดับสู ง เพื่อให้แต่ละโครงการได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน และเป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ลดความเสี่ ยงในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกินเงื่ อนไข
สัญญาเงินกูท้ ี่มีกบั สถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงทางการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจที่
ก่อให้เกิดรายได้ประจามากขึ้นในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ ยงเรื่ องรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงมีความผันผวนสู ง
2.2.1.4 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงในเชิ งนโยบายและมาตรการของหน่ วยงานภาครั ฐ มีผลต่อการดาเนิ นการของผูป้ ระกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ ทั้งในแง่ที่ช่วยสนับสนุนภาคอสังหาริ มทรัพย์ เช่น มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและนิติกรรม
สาหรับที่อยูอ่ าศัยจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจดจานองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งส่งผลในแง่บวกที่ช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายจากภาครัฐที่ ส่งผลกระทบการยอด
รายได้และการดาเนินงานของบริ ษทั เช่นเดียวกัน เช่น นโยบายจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ในเรื่ องการควบคุมการปล่อย
สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย โดยการก าหนดสั ด ส่ ว นการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ต่ อ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ( Loan to Value: LTV) ได้ไ ม่ เ กิ น
ร้ อ ยละ 70 - 90 ในการซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย หลัง ที่ ส องเป็ นต้น ไปและที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ มี มู ล ค่ า 10 ล้า นบาทขึ้ น ไป จากเดิ ม ที่
สถาบั น การเงิ น สามารถปล่ อ ยกู้สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ได้ใ นสั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ต้ ั ง แต่ ว ัน ที่
1 เมษายน 2562 ซึ่ งมาตรการดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อลูกค้าในบางกลุ่มของบริ ษทั อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคม 2564
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ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวชั่วคราวถึง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่ งเป็ นประเด็น
ที่บริ ษทั ต้องติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ จากการที่ ภาครัฐได้ประกาศพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั จึ งได้มีการ
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อทบทวนกิจกรรมและกระบวนการทางานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบริ ษทั มีการเตรี ยมความพร้อมการปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยได้ มีการ
แต่งตั้งคณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเป็ นทางการ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทางานมีการประเมิน
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล มีการจัดทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และแนวทางการ
จัดการข้อมูลส่ วนบุคคล มีการจัดทาทะเบียนคุมเอกสารข้อมูลส่ วนบุคคล มีกระบวนการควบคุมการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
สาหรับกิจกรรมการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานของบริ ษทั มีการกาหนดช่องทางสาหรับการแจ้งใช้สิทธิกบั เจ้าของข้อมูล
ได้รับทราบเกี่ยวกับสิ ทธิในการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล และรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บ มีการตรวจสอบไซเบอร์
โดยตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี มีการกาหนดนโยบายการจัดเก็บคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ ย วข้อ งกับการคุ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุคคล รวมทั้ง มี การอบรมสร้ างความรู ้ และความตระหนักที่ เกี่ ย วข้อ งกับข้อมูล
ส่วนบุคคลให้กบั บุคลากรภายในบริ ษทั
ตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นมาที่เกิดการแพร่ ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อจากัดและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค ภาครัฐได้
ออกมาตรการต่างๆ เช่น การรักษาระยะห่ าง การจากัดการรวมตัวกัน การปิ ดแคมป์ คนงานก่อสร้างชัว่ คราว จนไปถึงการ
ล็อคดาวน์และห้ามจัดกิจกรรมที่ตอ้ งรวมกันของคนหมู่มาก ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการขาย การดาเนิ นงานของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มี การติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และมี การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับ
มาตรการและนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ ยงและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุ ขของพนักงานและ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยในการขายบริ ษทั มีการปรับตัวโดยเพิ่มช่องทางการติดต่อ สื่ อสาร พาเยี่ยมชมและให้ขอ้ มูลโครงการ
จนกระทัง่ การจองซื้อผ่านรู ปแบบออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถได้รับข้อมูลโครงการอย่างครบถ้วน
โดยไม่มีความเสี่ ยง ในขณะที่ ภาครัฐมีการออกมาตรการปิ ดแคมป์ แรงงานก่อสร้างในพื้นที่เสี่ ยง เพื่อป้ องกันการระบาด
ของโรคโควิด 19 ทาให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักชัว่ คราว ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงในการส่ งมอบล่าช้าด้วย ดังนั้น บริ ษทั จึง
ได้มีการปรับแผนงานและจัดทาแผนเร่ งรัดเพื่อให้กระทบกับระยะเวลาการก่อสร้างให้นอ้ ยที่สุด
2.2.1.5 ความเสี่ยงทางด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ปัจจัยเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ยึดหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีเพื่อให้มีการ
ด าเนิ น กิ จ การอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ นธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมและผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย และป้ อ งกัน การทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้ยในองค์กรทุกๆ กรณี บริ ษทั จึงกาหนดหลักการดาเนิ นกิจการที่ไม่สนับสนุ นกิจการของกลุ่มหรื อ
บุ ค คลที่ กระท าการโดยมิ ชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ได้รั บ ความไว้วางใจในการด าเนิ น กิ จการ
อันปราศจากการทุจริ ต และได้ดาเนินการดังนี้
1. ประกาศและสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกบริ ษทั ทราบ ได้แก่ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing Policy) นโยบายการให้
หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด คู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับกระบวนการที่มีความเสี่ ยงในการเกิดการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งกาหนดบทลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างเหมาะสม
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2. กาหนดให้มีกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนของคณะทางานกลัน่ กรองเรื่ องร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
จากทั้งพนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั แนวทางปฏิบัติ/แนวทางสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี มีข้อร้ องเรี ยนเกิดขึ้น
รวมทั้งกาหนดมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ให้กบั บุคคลที่แจ้งเบาะแสและข้อร้ องเรี ยน และรายงานผลร้องเรี ยนเกี่ยวกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นประจาทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และกาหนดมาตรการควบคุมและ
การป้องกัน
บริ ษทั ได้ดาเนินการยื่นคาขอคารับรองการเป็ นสมาชิ กของแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซืึ ่ งแสดง
ให้เห็นว่าบริ ษทั มีความตั้งใจในการกากับดูแลกิจการด้วยความโปร่ งใส และพร้อมส่ งเสริ มการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงที่เกิดจากโครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่สุด คือ บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั
จานวน 2,192,260,984 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 43.65 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งการลงมติผถู ้ ือหุ้นในเรื่ องต่างๆ
ตามที่กฎหมายหรื อข้อบังคับได้กาหนดไว้ ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับผูถ้ ื อหุ้นรายย่อย โดยทุกปี ในเดือนตุลาคม
บริ ษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์เพื่อเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี และในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ก็เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร ที่ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้ง มีการกาหนดให้มีคณะกรรมการอิสระเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย เพื่อให้การบริ หารจัดการมีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.2.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
--ไม่ มี--
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) มีความมุ่งมัน่ ในการขับเคลื่อนธุ รกิจเพื่อความยัง่ ยืนภายใต้กรอบแนวทางการมุ่งสู่
สังคมคาร์ บอนต่า (Low-carbon Society) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) โดยให้ความสาคัญกับการสร้ างการเติบโต
อย่างสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมการดาเนินธุรกิจตลอดห่ วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งไปสู่
บริ ษ ัท ที่ เ ป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์รู ป แบบการใช้ชี วิต อย่า งเป็ นเอกลัก ษณ์ ละเอี ย ดอ่ อ นกับ ทุ ก ความต้อ งการของลู ก ค้า และ
สร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยูไ่ ปพร้อมกัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังยึดมัน่ ในการมีส่วนร่ วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนหรื อ Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ ครอบคลุมมิ ติสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเข้ากับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน
ขององค์กรจานวน 7 เป้าหมายหลัก ได้แก่
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีสาหรับทุกคนในทุกวัยผ่านการสร้ างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
สร้างสุขภาพที่ดีของผูพ้ กั อาศัย
มุ่งมัน่ พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อนุรักษ์พลังงานและปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานทั้งในการดาเนินการของ
ธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันการใช้พลังงานที่ยงั่ ยืน
เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองได้ โดยไม่คานึ งถึงอายุ เพศ ความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ แหล่งกาเนิด ศาสนา หรื อสถานะทางเศรษฐกิจหรื ออื่น ๆ
เสริ มสร้างความยัง่ ยืนให้แก่เมืองและชุมชน โดยพัฒนาโครงการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม ของ
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และมีส่วนร่ วมในการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสี เขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า
ผลักดันโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพผ่านการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ
อาคารสีเขียว เลือกใช้นวัตกรรมและวัสดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ้างที่ยงั่ ยืน
สนับสนุนการพัฒนาแบบคาร์ บอนต่า ซึ่งดาเนินการควบคู่ไปกับการบูรณาการมาตรการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
มีส่วนร่ วมในการปกป้ อง ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศทางบก โดยการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่
คานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นไม่เพี ย งแต่ก ารดาเนิ น ธุ ร กิ จภายในองค์ก ร แต่ ร วมถึ ง การพัฒนา
ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ด้วยเหตุน้ ีกลุ่มบริ ษทั จึงได้ผนวกรวมการบริ หารจัดการห่ วงโซ่คุณค่าธุรกิจเข้ามาในการขับเคลื่อน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทาความเข้าใจความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการประเมินและ
วิเคราะห์ประเด็นที่มีความเสี่ ยงสู ง การจัดทาแนวทางตอบสนอง และการบูรณาการเข้ากับการดาเนินธุรกิจเพื่อที่จะลดความเสี่ ยง
ในการดาเนิ นธุ รกิจที่อาจทาให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่า
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่าธุรกิจ

3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้มู ีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าธุรกิจ
ตารางขอบเขตความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
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ตารางวิเคราะห์ประเด็นสาคัญและแนวทางการตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ภาครัฐหรื อ
หน่วยงานกากับ
ดูแล

ประเด็นสาคัญหรื อความคาดหวัง
> การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ
พื้นฐาน
> การให้ความร่ วมมือต่อภาครัฐหรื อ
หน่วยงานกากับตามที่ร้องขอ
> การดาเนินโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ตามกฎกระทรวงที่ว่า
ด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้าน
พลังงานสาหรับอาคาร (Building
Energy Code; BEC)
คู่คา้ และ
> การเติบโตและความมัน่ คงทางธุรกิจ
ผูร้ ับเหมา
> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ นธรรมและการ
ชาระเงินที่ตรงเวลา
>สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการทางาน
> กฎระเบียบที่อาจเปลี่ยนแปลงจาก
การใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
หรื อที่เกี่ยวข้องกับ ESG
> การแบ่งปันความรู้และเสริ มสร้าง
ทักษะแรงงาน
ลูกค้าธุรกิจ
>จัดทาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มี
อสังหาริ มทรัพย์ มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า
>ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
>รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า
>ได้รับบริ การหลังการขายที่รวดเร็ว
ลูกค้าธุรกิจ
>จัดสรรสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับ
สนามกอล์ฟ
กิจกรรมสันทนาการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
>สุขอนามัย ความปลอดภัย และความ
เหมาะสมทางโภชนาการของอาหาร
และเครื่ องดื่ม
พนักงาน
> โอกาสการเติบโตในสายอาชีพ
> สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรม
> การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียม

แนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
>ปฏิบตั ิตามและสนับสนุนนโยบายจากหน่วยงานกากับดูแล
และภาครัฐ
>ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสาหรับอาคาร
>ติดตามนโยบายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

ช่ องทางการตอบสนอง
>การรายงานผลให้แก่
หน่วยงานราชการ
>การเข้าร่ วมเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

> เปิ ดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็น
> เปิ ดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ
>ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัว
จากคู่คา้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
>กาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยและชีวอนามัย รวมทั้ง
เน้นย้าให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
>กาหนดแนวปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้างร่ วมกับคู่คา้ หรื อ
ผูร้ ับเหมาตามแนวทาง ESG

>การประชุมเป็ นรายกรณี
>จัดประชุมร่ วมกับคู่คา้ เพื่อ
สื่อสารนโยบายของ บริ ษทั
และตอบข้อซักถามของคู่คา้
ในประเด็นต่างๆ
>คู่มือจรรยาบรรณคู่คา้

>มีการทบทวนผลการปฏิบตั ิงานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพของโครงการเป็ นวาระประจาในการประชุม
>เปิ ดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ทางเลือก
>สร้างความมัน่ ใจในกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า

>รายงานประจาปี
>ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 091 949
0000
>เว็บไซต์:
www.estarpcl.com
>สื่อออนไลน์ทางเลือก:
EASTERN STAR
(Facebook Twitter Youtube
และ Line

>ปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐานการบริ การอย่างสม่าเสมอ
>ดูแลรักษาสิ่งอานวยความสะดวกให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และ
ปลอดภัย
>ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
โภชนาการในอาหาร
>ส่งเสริ มการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ทั้งในด้าน
ทักษะทางวิชาชีพและทักษะสนับสนุนอื่นๆ พร้อมทั้งกาหนด
ตัวชี้วดั ที่ชดั เจน
>พิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการต่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรม โดยคานึงถึงค่าจ้างแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
>กาหนดแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างโปร่ งใส

>การสื่อสารผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
>กิจกรรมผูบ้ ริ หารพบ
พนักงาน
>สายด่วน/กล่องรับความ
คิดเห็น
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ผู้มีส่วนได้เสี ย

ผูถ้ ือหุ้น/
นักลงทุน

สถาบันทางการ
เงิน

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน

คู่แข่งทางการค้า

ประเด็นสาคัญหรื อความคาดหวัง
> สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการทางาน
> การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
>การเติบโตของผลประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง
>การกากับดูแลกิจการด้วยความ
โปร่ งใส
>ได้รับข้อมูลที่สาคัญของการดาเนิน
ธุรกิจครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
>ดาเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทาง
ESG
>ชาระหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่
กาหนด
>ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆที่กาหนด
อย่างเคร่ งครัด
>ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
ธุรกิจ
>มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งใน
ด้านการให้ความรู้ สร้างอาชีพและ
รายได้ และการสนับสนุนเงินทุนหรื อ
อุปกรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
>ความโปร่ งใสและการเปิ ดเผย
ข้อมูล
>การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความปลอดภัยของข้อมูล

>ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม
>ไม่คน้ หาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าและรักษามารยาททาง
ธุรกิจ

แนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
>กาหนดแนวปฏิบตั ิการทางานด้านความปลอดภัยและ
ชีวอนามัย รวมทั้งเน้นย้าให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
>กาหนดช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นแก่พนักงาน
>ฝ่ ายบริ หารทาการวิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้
ทั้งเรื่ องงบประมาณและผลตอบแทนจากการลงทุน
ในแต่ละโครงการ ก่อนการตัดสินใจ
>สามารถตรวจสอบการกากับดูแลได้อย่างโปร่ งใส
>รับฟังความคิดเห็นเพื่อนามาพัฒนาการดาเนิ นการ
>เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและ ESG
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างทัว่ ถึง
>การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ามาในการจัดทา
แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
>ชาระหนี้คืนตรงต่อเวลาเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
>ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่ งครัด

>รายงานประจาปี
>การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี
>เว็บไซต์:
www.estarpcl.com
>สื่อออนไลน์ทางเลือก:
EASTERN STAR
(Facebook Twitter Youtube
และ Line
>การประชุมเป็ นรายกรณี

>จัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ
>กาหนดแนวปฏิบตั ิและบริ หารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
>ส่งเสริ มการจัดตั้งโครงการที่สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่าง
บริ ษทั ชุมชน และสังคม

>โครงการเพื่อชุมชนและ
สังคม
>การลงพื้นที่พบชุมชน
>การรับฟังความคิดเห็น

>สื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งและ
ทันต่อเหตุการณ์
>มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน

>เว็บไซต์:
www.estarpcl.com
>สื่อออนไลน์ทางเลือก:
EASTERN STAR
(Facebook Twitter Youtube
และ Line
>การชี้แจงเป็ นรายกรณี
>การติดต่อโดยตรงเป็ น
รายกรณี

>ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบตั ิตามกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่ งครัด
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3.3 การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดีถึงผลกระทบเชิ งลบด้านสิ่ งแวดล้อมอันมีโอกาสเกิดจากกิจกรรมการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
จึงได้กาหนดนโยบายการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั ที่ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ ได้แก่การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ า การบริ หารจัดการของเสี ยและมลพิษ การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก และการจัดการด้านระบบนิ เวศ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษัท ได้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เป้ า หมายการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (SDGs) ได้แ ก่
เป้าหมาย 7: พลังงานสะอาดราคาถูก (Affordable and Clean Energy) เป้าหมาย 12: การบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน (Responsible
Consumption and Production) เป้ าหมาย 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) และเป้ าหมาย 15 :
ชี วิตบนบก (Sustainable Cities and Communities) พร้ อมทั้งดาเนิ นการตามมาตรฐานและข้อก าหนดทั้งในระดับ สากลและ
ในระดับประเทศ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001 และข้อบังคับของสานักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยได้น าหลัก การดัง กล่ าวมาบู รณาการเข้ากับ การบริ ห ารจัดการสิ่ ง แวดล้อ มของกลุ่ ม บริ ษ ัท จนเกิ ด เป็ นแนวปฏิ บัติด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้นการนาเอานวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน ก๊าซเรื อนกระจก รวมถึงมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมในการออกแบบสิ่ งปลูกสร้างและอาคารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังให้ความสาคัญ
แก่การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งผ่านจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติของพนักงาน
ในทุกระดับ รวมไปถึ งการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า ทั้งนี้ เพื่อรั กษาและดารงไว้ซ่ ึ ง ระบบนิ เวศทาง
ธรรมชาติที่สมดุลให้คงอยูต่ ่อไป
3.3.2 การบริหารจัดการและผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
3.3.2.1 การจัดการพลังงาน
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด รวมถึงการสร้ าง
ความตระหนัก รู ้ กับ ผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งของการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ทั้ง นี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้กาหนดแนวปฏิ บัติ ที่ ห ลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่อการจัดการพลังงานที่ยงั่ ยืนดังต่อไปนี้
การปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสาหรับอาคาร (Building Energy Code; BEC)
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัดตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสาหรับอาคาร ( Building Energy
Code ; BEC) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกาหนดให้อาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล
สถานศึกษา สานักงานหรื อที่ทาการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริ การ และ ห้างสรรพสิ นค้าหรื อ
ศู น ย์ก ารค้า ที่ มี ข นาดตั้ง แต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้ น ไป ต้อ งมี ก ารออกแบบอาคารให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานตามข้อ ก าหนด
ในกฎกระทรวงฯ ซึ่ งครอบคลุมไปถึงการออกแบบระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิต
น้ าร้อน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานรวม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ศึกษาทาความเข้าใจและเตรี ยมผนวกเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
เข้าไปในการออกแบบโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เข้าข่ายและมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคต
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การประยุกต์ใช้การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเชิงบูรณาการ (Integrated Energy Efficient Design)
กลุ่มบริ ษทั เล็งเห็นถึงโอกาสในการลดความต้องการการใช้พลังงานในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ผา่ นการออกแบบอาคาร
อนุ รั ก ษ์พ ลังงานเชิ งบูร ณาการ (Integrated Energy Efficient Design) ที่ ผ สมผสานหลักการออกแบบเชิ ง สถาปั ต ยกรรมและ
วิศวกรรมรวมทั้ง การนานวัตกรรมทันสมัย มาช่วยให้อาคารที่อยู่อาศัยมีการใช้พลังงานที่ยงั่ ยืน โดยมีกรอบการออกแบบและ
แนวทางที่โดดเด่น ดังนี้
1. การออกแบบโดยพิ จ ารณาถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการ (Site Design): การออกแบบที่ สอดคล้อ งกับ ภู มิ ทัศ น์ แ ละสามารถใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของโครงการ เช่ น การจัดวางแผนผังอาคารสอดคล้องกับทิศทางการไหลของลมตาม
ธรรมชาติ เพื่อเอื้อต่อการระบายอากาศ (Natural Ventilation) การจัดทิ ศของอาคารโดยคานึ งถึ งการรั บความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ (Orientation for Solar Gain) หรื อการประยุกต์ใช้ร่มเงาจากต้นไม้ (Natural Sunlight Shading) เป็ นต้น
2. การออกแบบตัวอาคาร (Building Design): การออกแบบคุณลักษณะของอาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระบบต่างๆ
ของอาคาร เช่ น การใช้วสั ดุ กระจกและผนัง คุณภาพสู ง (Low-emissivity Materials) เพื่อลดการถ่ายเทความร้ อนจาก
ภายนอกและช่วยลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ หรื อการจัดวางทิศและพื้นที่ของช่องรับแสงจากธรรมชาติ
ที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง (Natural Lighting) เป็ นต้น
3. การออกแบบระบบภายในที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของพื้นที่และตัวอาคาร (Passive Systems): การออกแบบระบบ
ต่างๆภายในอาคารเพื่อให้ สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ได้สูง สุ ด เช่ น การใช้หิ้งสะท้อนแสง (Light
Shelves) เพื่อช่ วยกระจายแสงสว่างในตัวอาคาร หรื อการจัดวางช่ องระบายอากาศตามทิศทางลมธรรมชาติ (Natural
Ventilation) เป็ นต้น
4. การออกแบบระบบภายในแบบเชิ งรุ ก (Active Systems): การใช้อุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานสู งในระบบ
ต่ า งๆของอาคาร เช่ น การใช้ห ลอดไฟ LED ส าหรั บ ระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง หรื อ การเลื อ กใช้ ร ะบบปรั บ อากาศ
ประสิ ทธิภาพสู ง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั กาลังอยู่ในระหว่างการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการนาเทคโนโลยีอาคารอัจฉริ ยะ (Smart Building)
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การใช้พลังงานภายในอาคารมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างระบบที่โดดเด่นได้แก่ การติดตั้ง
ระบบการปรับแสงสว่างโดยอัตโนมัติที่สามารถปรับเพิ่มหรื อหรี่ แสงสว่างอย่างสอดคล้องกับแสงธรรมชาติ การปิ ดไฟ
โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีพนักงานอยู่ในบริ เวณโดยรอบ และการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เซนเซอร์ เพื่อตรวจวัด
และปรับสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ ซึ่ งมีส่วนช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และอัตราการไหลของอากาศภายใน
อาคารให้อยูใ่ นภาวะที่เหมาะสมและลดการใช้พลังงานที่ไม่จาเป็ น
5. การใช้พลังงานทดแทน (Renewables): การใช้พลังงานทดแทนในอาคารหรื อพื้นที่โครงการเพื่อลดการใช้พลังงานที่
แหล่งกาเนิดต้นทางมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ทั้ง นี้ หลักการข้างต้น ได้ถู กน ามาประยุกต์ใ ช้ เป็ นกรอบในการออกแบบโครงการอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ต่างๆของบริ ษทั
ทั้งโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและเพื่อเช่า ได้แก่ โครงการควินทารา ทรี เฮาส์ สุ ขุมวิท 42 และโครงการควินทารา
อาเท่ สุ ขมุ วิท 52 เป็ นต้น
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การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสานักงานของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการลดการใช้พลังงานในองค์กร จึงได้จดั ทาโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ในระบบแสงสว่างโดยการเปลี่ยนชนิ ดหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์เป็ น LED ในโครงการ อีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค ทั้งหมด
รวมถึงกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานโดยการกาหนดช่วงเวลาปิ ดการใช้งานของระบบแสงสว่างในเวลาพักกลางวันของ
พนักงาน การสร้ างจิ ตสานึ ก ให้พนักงานปิ ดไฟในห้องประชุ มหลังใช้งานเสร็ จ และตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าในช่วง
เทศกาลวันหยุด โดยการปิ ดอุปกรณ์ และถอดปลัก๊ ไฟของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทุก ชนิ ด ทั้งนี้ ในรอบปี 2564 ที่ ผ่านมากลุ่มบริ ษทั
มีปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ 4,264 เมกะจูล (MJ)
3.3.2.2 การจัดการน้า
การบริ หารจัดการน้ านับเป็ นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากกิจกรรมการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษ ัท จ าเป็ นต้อ งพึ่ ง พาทรั พ ยากรน้ า ไม่ ว่ า จะเป็ นเพื่ อ การก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ โ ครงการ หรื อ การใช้น้ า เพื่ อ การ
สาธารณูปโภคของผูใ้ ช้บริ การโครงการ กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักดีถึงความเสี่ ยงด้านน้ าอันเนื่องมาจากการประสบปัญหาภัยแล้งที่
อาจเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่โครงการ จึงได้นาหลักการ 3R (Reduce Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดมาตรการ
การลดใช้น้ าในพื้นที่ โดยมีโครงการการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าที่โดดเด่น ได้แก่ การติดตั้งระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติในอาคาร
ของโครงการ และการติดตั้งระบบสปริ งเกอร์ และการหมุนเวียนน้ ามาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการและในส่ วน
ของสนามกอล์ฟ เพื่อควบคุมปริ มาณการใช้น้ าให้เหมาะสม โดยในปี 2564 ได้มีการติดตั้งระบบการจ่ายน้ าด้วยปั๊ มอัตโนมัติ
ในโครงการแกรนด์เวลาน่าเพื่อนาน้ าจากทะเลสาบในโครงการจ่ายไปยังบริ เวณพื้นที่หน้าโครงการ และถนนเมนหลัก กม.16 ประตู 2 ที่เป็ นสวนหย่อม นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้สร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีการพึงพาทรัพยากรน้ า
อย่างมีนยั สาคัญอย่าง ลูกค้า พนักงานและผูร้ ับเหมา ผ่านโครงการการรณรงค์ลดการใช้น้ าหากไม่จาเป็ นอีกด้วย
ในรอบปี 2564 ที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั มีปริ มาณการใช้น้ าประปาเท่ากับ 20,842 ลูกบาศก์เมตร
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3.3.2.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
กลุ่มบริ ษทั พร้อมบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
อาคารชุด การจัดสรรที่ดิน และการดาเนินการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างอย่างเคร่ งครัด โดยได้ทาการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม (Environmental Impact Assessment: EIA) อ้ า งอิ ง ตามเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น ในกรอบของก ารพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสิ่ งแวดล้อม พร้อมกาหนดมาตรการการเฝ้าระวัง บรรเทาผลกระทบ และควบคุมดูแลความ
เสี่ ย งจากผลกระทบเชิ ง ลบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมในพื้ น ที่ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นมลภาวะจากของเสี ย ฝุ่ น
และเสี ย ง ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ทุ ก โครงการของบริ ษ ัท ได้ผ่านการรั บ รองว่ าด้วยการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และการอนุ มัติ
โดยส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนได้รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชนโดยรอบ
ก่อนเริ่ มดาเนินงานก่อสร้าง ซึ่งที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั ยังไม่เคยมีขอ้ พิพาททางกฎหมายในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
การบริ หารจัดการของเสี ย
กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการบริ หารจัดการของเสี ยที่เหมาะสมจะเป็ นอีกหนึ่งช่องทางของกลุ่มบริ ษทั ในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ยึดมัน่ ในการพัฒนากระบวนการจัดการของเสี ย ในแต่ละกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นขยะอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ หรื อขยะจาพวกของเสี ยทัว่ ไปจากการดาเนินธุ รกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่เหมาะสมดังที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดให้ผรู ้ ับเหมานาวัสดุที่เหลือใช้จากการ
ก่ อ สร้ า งรื้ อถอนส่ ง ไปเข้า กระบวนการแปรรู ป เพื่ อ น ากลับ มาใช้ ป ระโยชน์ (Recycling) หรื อก าจัด ด้ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม
นอกเหนื อจากการจัดการของเสี ย กลุ่มบริ ษทั ได้รณรงค์และขอความร่ วมมือให้ผใู ้ ช้อาคารทิ้งขยะอย่างถูกวิธี โดยกลุ่มบริ ษทั
ได้จดั เตรี ยมถังคัดแยกขยะที่ จาแนกชนิดของขยะมูลฝอยทัว่ ไป ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยรี ไซเคิล และขยะมูลฝอย
อันตราย ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการและสานักงาน ทั้งนี้ ขยะประเภทรี ไซเคิลจะถูกส่งไปยังโรงงานรี ไซเคิลเพื่อแปรรู ป
หมุนเวียนนากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป
การบริ หารจัดการมลพิษทางอากาศ
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดีถึงมลพิษที่อาจเกิดจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อาทิ สารเคมีและฝุ่ นละอองขนาดเล็กอัน
เกิดจากการก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง บริ ษทั ให้ความสาคัญแก่สุขภาพของคนในสังคมโดยรอบ โดยมุ่งมัน่ ที่จะบริ หาร
จัดการและดาเนินโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศทั้งภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดตามกฎหมายและหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทางานตามมาตรฐานสากลอย่าง
เคร่ งครัด ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการควบคุมและตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็ นประจาทุกปี ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 244 (พ.ศ.2547) เรื่ องกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปและ
มาตรฐานของ US.EPA CFR 40 Part 50 ที่ ค รอบคลุ ม การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศด้ว ยวิ ธี Non-Dispersive infrared, UVFluorescence, Chemiluminescence และ Flame Ionization Detector เป็ นต้น
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ยังได้จดั จ้างบริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด เพื่อ ทาการสารวจคุณภาพอากาศ และติดตั้งเครื่ องตรวจวัดเป็ น
จานวน 1 เครื่ อง ในบริ เวณโครงการควินทารา ภูม สุ ขมุ วิท 39 ซึ่งนับเป็ นพื้นที่เสี่ยงของมลพิษทางอากาศอย่างเช่น ฝุ่ นละอองที่
มี ขนาดไม่เกิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รวมถึ ง กาหนดมาตรการป้ องกัน ให้มี การติ ดตั้ง อุปกรณ์ เ พื่อดักฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ กากับให้มีการฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองบริ เวณพื้นที่
ก่ อสร้ างโครงการไปยังพื้นที่ ข้างเคียง กาชับให้ผูร้ ั บเหมาห้ามเผาขยะภายในพื้นที่ โครงการ ตลอดจนตรวจสอบเช็คสภาพ
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ยานพาหนะของกลุ่มบริ ษทั ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี พร้อมกันกับการส่งเสริ มเรื่ องการลดมลพิษทางอากาศด้วยตนเองแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูร้ ับเหมาและลูกค้า โดยสนับสนุนให้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์หากไม่
จาเป็ น การดับเครื่ องรถยนต์ขณะจอดรถ และการงดเผาขยะและใบไม้ เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทาการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
ประจาปี และพบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมดอยูใ่ นค่าควบคุมและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.3.2.4 การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรื อนกระจก
กลุ่มบริ ษทั พร้อมเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยโลกรับมือผลกับกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยยึ ด มั่น ในแนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค านึ ง ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มภายใต้ก ารมุ่ ง สู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ า (Low-carbon Society)
กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมโดยมีเป้าวัตุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อนุรักษ์พลังงาน ส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
ทดแทน และมุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากที่สุด ผ่านโครงการที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้
การใช้ระบบปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู งเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบปรับอากาศ (Heating, Ventilation, and Air-conditioning; HVAC) นับว่าเป็ นหนึ่งในตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อปริ มาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากอาคารเนื่ อ งจากมี ก ารใช้พ ลัง งานในระดับที่ สู งและอาจมี ก ารรั่ ว ไหลของสารทาความเย็น
สู่ ช้ ัน บรรยากาศ ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง ได้ท าการติ ด ตั้ง ระบบปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภาพสู ง ที่ มี ร ะบบการควบคุ ม ความเย็น
การหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ คุณภาพอากาศ และความชื้น ที่มีศกั ยภาพสู งกว่าเครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป ตลอดจนริ เริ่ มนาเอา
เทคโนโลยีอาคารอัจฉริ ยะมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมระบบทาความเย็นภายในพื้นที่โครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพในการอนุ รักษ์
พลัง งานที่ สู ง มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษัท ยัง พิ จ ารณาเลื อ กใช้ ร ะบบปรั บ อากาศที่ ใ ช้ ส ารท าความเย็น ที่ เ ป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทั้งโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่เดิมและโครงการในอนาคต โดยหันมาใช้สารทาความเย็นชนิ ด
R-134a ซึ่ งที่มีค่าศักยภาพทาให้เกิดภาวะโลกร้อนต่า เพื่อทดแทนสารทาความเย็นชนิด R22 ที่ใช้ในปั จจุบนั โดยมีแผนในการ
เลิ กใช้สารทาความเย็นชนิ ดดังกล่าวภายในปี 2565 บริ ษทั คาดว่ามาตรการนี้ จะสามารถช่ วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ได้อย่างมีนยั สาคัญ
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงาน
นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบปรับอากาศ แนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการด้านพลังงานยังเป็ นอีก
กลไกส าคัญ ที่ ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยมี ม าตรการที่ ส าคัญ อัน ประกอบไปด้ว ย การออกแบบอาคารตาม
กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสาหรับอาคาร (Building Energy Code ; BEC) และการออกแบบ
อาคารอนุรักษ์พลังงานเชิงบูรณาการ (Integrated Energy Efficient Design) ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2.1
การใช้พลังงานทดแทนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั กาลังศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กบั โครงการใหม่ๆ ของบริ ษทั อาทิ โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ในโครงการ อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค ด้วยขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 300 กิโลวัตต์ โดยอยูร่ ะหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้และคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2565 โครงการดังกล่าวจะนามาซึ่ งการลดต้นทุนค่าไฟฟ้ าในโครงการ อีสเทอร์ น สตาร์ พาร์ ค
ลงจากการนาพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้
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การเลือกใช้วสั ดุและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ยังให้ความสาคัญต่อ การแสดงความรั บผิด ชอบต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม โดยยึดมั่นในหลักการออกแบบเชิ งนิ เ วศ
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหาวัสดุและผลิตภัณฑ์จนกระทัง่ การออกแบบโครงการ โดยได้เลือกใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อมาใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุ งโครงการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากทรัพยากรตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเน้นการใส่ ใจในรายละเอียดการสรรหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุตกแต่งที่มี ส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลและจัดเป็ นวัสดุปลอดภัยที่มีคุณสมบัติดา้ นความ
แข็งแรงคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จาพวกไม้เทียมติดผนังอาคารที่ ผลิตจากวัสดุ
รี ไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ าพลาสติก และขี้เลื่อยเหลือใช้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าหลักการออกแบบ
และเลือกใช้วสั ดุดงั กล่าวจะช่วยยกระดับสิ่ งปลูกสร้างในโครงการของบริ ษทั ให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบนั นี้
บริ ษทั ได้มีการสรรหาวัสดุ และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม โดยริ เริ่ มนาไปใช้กบั โครงการคอนโดมิเนี ยมแบบอาคารหรู เช่น
โครงการ ควินทารา อาเท่ สุ ขมุ วิท 52 เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษทั มีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กรที่คานวณขึ้นตามแนวทางการ
จัด ท ารายงานการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นที่ จัด ท าขึ้ น ภายใต้ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับตลาดหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
ประเภททางตรง (Scope 1) เท่ า กั บ 112 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และทางอ้ อ ม ( Scope 2) เท่ า กั บ 385 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลาดับ และคาดว่าจะจัดให้มีการทวนสอบข้อมูลปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี 2565
3.3.2.5 การจัดการด้ านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดีถึงการสู ญเสี ยสมดุล และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันเกิดจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อสอดรับกับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เติบโตขึ้นในปัจจุบนั ด้วยเหตุน้ ีกลุ่มบริ ษทั ให้คามัน่ ว่าจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ทางกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนพร้ อมให้ความเคารพต่อ สิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานของคนในชุ มชนโดยรอบด้วยการ
ไม่พฒั นาโครงการในเขตพื้นที่หวงห้ามอันได้แก่ พื้นที่ส่วนบุคคล พื้นที่เขตอุทยานและอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า รวมไปถึงพื้นที่
มรดกทางวัฒ นธรรม เป็ นต้น โดยมุ่ ง ปฏิ บัติ ต ามหลัก การออกแบบพื้ น ที่ โ ครงการให้ มี ค วามใกล้เ คี ย งต่อ ระบบนิ เ วศเดิ ม
อย่างมากที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มบริ ษทั ยังพร้อมให้การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของผูอ้ ยู่อาศัย และคนในชุมชนโดยรอบ
ด้วยแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ โดยอยู่ระหว่างดาเนิ นการจะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 120 ต้น ในพื้นที่ของ
โครงการในปัจจุบนั ซึ่งสาหรับโครงการในเขตพื้นที่ระยองได้มีการนาพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นที่สามารถทนต่อความแห้งแล้ง ได้แก่
แคนา ตะแบก พะยุง และเอกมหาชัย กว่า 800 ต้น มาปลูกในพื้นที่ดินโครงการที่รอการพัฒนา ตลอดจนปลูกเสริ มตามถนนเมน
หลักรอบสนามกอล์ฟทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ คงไว้ซ่ ึงบรรยากาศที่งดงามตลอดจนลดการใช้น้ าใน
พื้นที่อีกด้วย ยิ่งไปกว่านัน่ กลุ่มบริ ษทั ยังมีแผนศึกษาความเป็ นไปได้ในการขอความร่ วมมือกับศูนย์เพาะชากล้าไม้จงั หวัดระยอง
เพื่อนากล้าไม้มาปลูกเพิ่มในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อฟื้ นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยมีแผนในการฟื้ นฟู
พันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการภายในปี 2565
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3.4 การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสังคม
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสรรค์สร้างรู ปแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็ นเอกลักษณ์ ละเอียดอ่อนกับทุกความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยู่ไปพร้อมกัน กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายทางด้านสังคมที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป้าหมาย 3 : สุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี (Good Health and Well-being) เป้าหมาย 10 : ลดความ
เหลื่อมล้ า (Reduced Inequalities) และ เป้าหมาย 11 : เมืองและชุมชนที่ยงั่ ยืน (Sustainable Cities and Communities) พร้อมทั้งให้
ความสาคัญแก่การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและให้การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและกลุ่ม
เปราะบางตลอดห่ วงโซ่คุณค่าภายใต้บทบัญญัติที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย
หลักการด้านสิ ทธิ มนุษยชนของกระทรวงแรงงาน และหลักการชี้นาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน
(The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) ตลอดจนกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ว่าด้วย
การดูแลความเป็ นอยูท่ ี่ดีและการเติบโตของพนักงาน การส่งมอบบ้านและบริ การที่มีคุณค่าภายใต้แนวคิดการสร้างความสุ ขและ
ความภูมิใจต่อผูอ้ ยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่ การเติบโตที่
เข้มแข็งและยัง่ ยืนของสังคมและกลุ่มบริ ษทั ไปพร้อม ๆ กัน
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
3.4.2.1 การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตระหนักถึ ง ความเสี่ ย งอัน เกิ ด จากประเด็ น ด้านการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ าจส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ
ภาพลักษณ์และการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริ ม
การเคารพต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพขั้น พื้ น ฐานของผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย ทุ กกลุ่ ม รวมไปถึ ง กลุ่ ม เปราะบาง (Vulnerable group) อาทิ
ผูท้ ุพพลภาพ สตรี ชนกลุ่มน้อย ผูอ้ พยพ แรงงานที่ว่าจ้างผ่านบุคคลที่สาม ชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เพศทางเลือก ผูส้ ู งอายุและ
สตรี ต้ งั ครรภ์ ด้วยการแสดงเจตจานงในการปฎิบตั ิกบั คู่คา้ ในห่ วงโซ่ อุปทานอย่างเป็ นธรรม โดยจะไม่ให้การสนับสนุ นหรื อ
ส่ งเสริ มผูค้ ้า ใด ๆ ที่ มีกระบวนการได้มาซึ่ ง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ นค้าใดๆ ของกลุ่มบริ ษทั อันอาจเข้าข่ายที่มีการละเมิ ดสิ ทธิ
มนุ ษยชน รวมไปถึงการรับฟั งความเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด พร้อมทั้งต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครัด โดยมอบ
โอกาสให้กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายโดยไม่กีดกั้นเชื้ อชาติ สัญชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ หรื อข้อจากัดทางร่ างกาย พร้ อมทั้งให้
คายึดมัน่ ในการว่าจ้าง ปฏิบตั ิ และใส่ใจในความเป็ นอยูท่ ี่ดีต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
กลุ่มบริ ษทั ยังให้ความสาคัญต่อประเด็นความหลากหลายของพนักงานโดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับความเท่าเทียมที่จะ
การเติบโตในสายอาชีพระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ปั จจุบนั ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการว่าจ้างพนักงานโดยแบ่งออกเป็ น
พนักงานเพศชายทั้งสิ้น 60 คน เพศหญิงทั้งสิ้น 80 คน
การพัฒนาและดูแลพนักงานในระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าพนักงานเป็ นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนธุ รกิจที่สาคัญ ด้วยเหตุน้ ีจึงให้ความสาคัญตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
สรรหาพนักงานที่มีศกั ยภาพเหมาะสมต่อกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในปั จจุบนั อีกทั้งยังมอบโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของตน ผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมของกลุ่มบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ น
34
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มื อ อาชี พ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ หนักงานทุกระดับสามารถพัฒ นาศักยภาพ ปรั บ ตัวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ วของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกปั จจุบนั และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที โดยในรอบปี 2564
ที่ผา่ นมา กลุ่มบริ ษทั ได้จดั หลักสู ตรการฝึ กอบรมทั้งหมดเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้แก่พนักงานรวมทั้งหมด 15 หลักสู ตร
คิดเป็ นชัว่ โมงรวมทั้งสิ้น 1,111 ชัว่ โมง จากจานวนพนักงาน 53 คน โดยมีหลักสู ตรดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Thailand Management Day 2021
อบรมสถานการณ์ตลาดที่อยูอ่ าศัยครึ่ งปี หลัง 2564 และแนวโน้ม
คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี 2022
อบรม Shortcut MBA
อบรบมหลักสูตร คอร์สเรี ยนออนไลน์ PowerBI + Tableau + Excel
อบรม Rewards Forum
อบรม LEADERSHIP & COACHING SKILL
อบรม Time Management Prioritization

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Problem Solving _ Decision Making
อบรมการบริ หารธุรการยุค 4.0
เสวนาออนไลน์กลยุทธ์อสังหาฯ ฝ่ าวิกฤตให้รอด
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้าวิชาชีพ
อบรมTFRS15 และTERS16 ประเด็นทางบัญชีที่ตอ้ งพิจารณา
อบรม Navigating the Uncertainty with ESG

ตัวอย่างโครงการการพัฒนาพนักงานที่โดดเด่น ในปี ที่ผา่ นมา ได้แก่ โครงการพัฒนาความเป็ นผูน้ าเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเติบโตในสายอาชีพที่มีผเู ้ ข้าร่ วมมากกว่า 29 คน นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ยังมอบสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานในระยะยาวผ่านโครงการ ได้แก่ โครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และรางวัลเกษียณอายุซ่ ึ งนับเป็ นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการช่วยพนักงานวางแผนเพื่อสร้างชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีท้งั ในขณะที่เป็ นพนักงานและหลังเกษียณอายุอีกด้วย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสภาพแวดล้อมการทางานเป็ นอันดับแรก
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาระบบจัดการด้านอาชี วอนามัยระดับ มาตรฐานสากลและประเทศ มาประยุกต์ใช้จนเกิ ดเป็ นนโยบาย
ด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม กลุ่มบริ ษทั ยังได้กาหนดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทางานไว้ประจาในหน่วยงานภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิตาม ตลอดจน
หมัน่ ยกระดับการปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ส่งเสริ มการตระหนักรู ้ที่ดีแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยก าหนดให้มี ก ารแต่ งตั้งเจ้า หน้า ที่ ความปลอดภัย ในการทางานเพื่ อ คอยดู แลความปลอดภัย ในการทางานของคนงาน
รวมไปถึ งการจัดการฝึ กอบรมแก่ พนักงานหรื อ คนงานก่ อสร้ างใหม่โดยการให้ความรู ้ ดา้ นความปลอดภัย กฎระเบี ยบ และ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตนขณะทางานในพื้นที่ก่อสร้าง
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ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาและกาหนดให้มีการซ้อมแผนเพื่อรับมือป้องกันอุบตั ิเหตุและแผนการรับมือการแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด 19 อย่างสม่าเสมอเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงานและทรัพย์สินของบริ ษทั พร้อมทั้งลดอัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย และการบาดเจ็บอันเกิดจากสภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่เหมาะสมให้มากที่สุด ซึ่ งจากการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ส่งผลให้ในปี ที่ผา่ นมาไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุจนถึงขั้นเสี ยชีวิต
3.4.2.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้าและผู้บริโภค
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มบริ ษทั แสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและส่งมอบที่อยูอ่ าศัยที่มีคุณภาพภายใต้สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด โดยคานึ งถึงการใช้ทรัพยากร
ต้นทุน วัสดุ บุคลากร เครื่ องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยี เวลา และวิธีการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างมากที่สุด
กลุ่ ม บริ ษัท ใส่ ใ จการศึ ก ษาออกแบบทุ ก รายละเอี ย ดโดยค านึ ง ถึ ง โจทย์ค วามต้อ งการของลู ก ค้า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค
ความปลอดภัย รวมไปถึงความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จนกลัน่ กรองออกมาเป็ นโครงการที่มีจุดเด่นในเรื่ องภาพลักษณ์ และ
ประโยชน์ใช้สอย ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบโครงการในช่วงวิกฤติการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบริ ษทั ได้มีการนาโดย
มุ่ ง เน้ น การน าเอาฟั ง ก์ ชัน “ไร้ ก ารสั ม ผัส (Touchless)” อาทิ เทคโนโลยี จ ดจ าโดยใบหน้ า (Face Scan) มาประยุ ก ต์ ใ ช้กับ
ตัวอาคารของโครงการคอนโดมิ เ นี ย ม Low - Rise เพื่ อ ลดการสั ม ผัส ตลอดจนน าเครื่ อ งกรองอากาศคุ ณภาพสู ง มาติ ด ตั้ง
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป็ นผูอ้ อกแบบพื้นที่สาหรับการ Work From Home ซึ่ งได้รับการให้
ความสนใจเป็ นอย่างมากในยุค New Normal ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริ ษทั ยังพร้อมมอบประสบการณ์บริ การที่ดีโดยได้กาหนด
ช่องทางการสื่ อสารแก่ลูกค้าเพื่อให้คาแนะนาและช่วยเหลือด้านการอยูอ่ าศัย การบริ การ และการฝากขายหรื อเช่าที่อยูอ่ าศัย ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การตั้งแต่ประสบการณ์แรกที่ลูกค้าเข้าเยี่ยม
ชมโครงการ จนกระทัง่ ตัดสิ นใจซื้ อโครงการรวมถึงการแก้ไขปั ญหาภายหลังจากการเข้าอยู่ โดยสามารถวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าในปี ที่ผา่ นมาอยูใ่ นระดับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูใ่ นระดับ “ดีมาก” ซึ่งบริ ษทั จะนาผลคะแนนมาประมวลผลและ
วิเคราะห์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า
ปัจจุบนั และลูกค้าในอนาคตจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสิ นค้าและบริ การของกลุ่มบริ ษทั
3.4.2.3 การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
กลุ่มบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาวจาเป็ นต้องอาศัยการสนับสนุนจากสังคม ด้วยเหตุน้ ี
กลุ่มบริ ษทั จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการตอบแทนกลับคืนสู่ สังคมอย่างเสมอมา โดยปลูกฝังให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิตนเป็ นจิตอาสาเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับชุมชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการช่วยเหลือ
สังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีวอนามัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดี และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็ นโครงการ
เพื่อสังคมที่โดดเด่น ดังนี้
1. โครงการระดมทุ น ทางโทรทัศ น์ The Blue Carpet Show For Unicef: บริ ษัท ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยมอบเงิ น จ านวน
500,000 บาท ติ ดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 เพื่อสนับสนุ นองค์การยูนิเซฟที่ มีเป้ าประสงค์ที่จะยุติความเหลื อมล้ าและสร้ างโลก
ที่สวยงามกับเด็กที่ดอ้ ยโอกาสทัว่ โลก
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2. โครงการช่วยเหลือชุมชนช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 : ด้วยการส่ งมอบสิ่ งจาเป็ นในช่วงวิกฤติการแพร่ ระบาดแก่ประชน
และชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง มี ส่วนช่ วยเหลื อ ชุ ม ชนโดยน าเครื่ อ งวัด อุ ณหภู มิ แ บบฝ่ ามื อ จ านวน 3 เครื่ อ ง
หน้ากากอนามัย 75 กล่อง แอลกอฮอล์ 216 ขวด มอบให้แก่โรงเรี ยนวัดใต้ราษฎร์นิรมิตร โรงเรี ยนบางจากนาคเผื่อนอุปถัมภ์
และโรงเรี ยนวัดพลาในจังหวัดระยอง ซึ่ งตั้งอยู่ในชุมชนที่โครงการอสังหาริ มทรัพย์ต้ งั อยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วม
ปกป้ องบุตรหลานของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน รวมถึง ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อโรคแก่ลูกบ้านผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ และ
ร่ วมสมทบทุนบริ จาคให้แก่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนาไปสร้างหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก (ICU) สนามเพื่อรองรับการรักษาตัว
ของผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 16,700 บาท และบริ จาควัคซี นซิ โนฟาร์ ม ร่ วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็ น
จานวน 37 โดส รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 32,856 บาท
3. โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม: บริ ษทั ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการร่ วมพัฒนาชุมชน และสิ่ งแวดล้อมบริ เวณโดยรอบที่
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ตั้งอยู่ อาทิ การปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนน และซอย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคม
และชุมชนโดยรอบ
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย สามารถส่ ง ข้อ เสนอแนะ ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้อ ร้ อ งทุ กข์ผ่าน
ช่องทางการร้องเรี ยนของกลุ่มบริ ษทั ได้อีกด้วย ซึ่งถึงแม้ว่าในปี ที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาหรับ
การพัฒนาโครงการควินทารา ซิ งค์ เย็นอากาศ กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อกังวล รวมถึงชะลอการก่อสร้างและพร้อม
ยินดีหาทางออกร่ วมกับชุมชนโดยการปรับรู ปแบบอาคารเพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดจากพื้นที่โครงการอย่างทันท่วงที
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แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
ก) ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

2564
ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563
%

ล้านบาท

2562
%

ล้านบาท

%

312.17

4.62

362.56

5.03

101.72

1.31

-

-

-

-

100.24

1.29

50.82

0.75

325.58

4.52

-

-

8.41

0.12

10.89

0.15

8.74

0.11

2,831.37

41.93

3,020.34

41.93

4,194.52

53.91

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

36.99

0.55

12.08

0.17

39.03

0.50

ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า

68.74

1.02

136.23

1.89

131.31

1.69

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

31.88

0.47

15.67

0.22

34.47

0.44

3,340.38

49.46

3,883.35

53.91

4,610.03

59.25

21.77

0.32

23.61

0.33

27.29

0.35

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

922.53

13.66

883.75

12.27

1,182.72

15.20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

413.91

6.13

430.16

5.97

456.88

5.87

สินทรัพย์สิทธิการใช้

31.73

0.47

37.64

0.52

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

7.22

0.11

10.48

0.15

6.63

0.09

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

34.92

0.52

33.52

0.47

24.20

0.31

ที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา

1,922.50

28.47

1,794.99

24.92

1,400.05

18.00

58.37

0.86

106.00

1.47

72.20

0.93

6,753.33

100.00

7,203.50

100.00

7,780.00

100.00

เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
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แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (ต่ อ)
งบแสดงฐานะการเงิน

2564
ล้านบาท

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2563
%

ล้านบาท

2562
%

ล้านบาท

%

-

-

-

-

780.29

10.03

60.69

0.90

42.56

0.59

76.34

0.98

441.83

6.54

226.92

3.15

729.47

9.38

5.29

0.08

7.09

0.10

-

-

121.86

1.80

279.40

3.88

361.23

4.64

93.30

1.38

120.88

1.68

106.29

1.37

1.68

0.02

53.33

0.74

-

-

71.18

1.06

64.10

0.89

49.54

0.64

795.83

11.78

794.28

11.03

2,103.16

27.03

952.72

14.11

1,347.20

18.70

822.20

10.57

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

27.26

0.40

31.39

0.44

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

32.66

0.48

29.86

0.41

31.29

0.40

เงินประกันงานก่อสร้าง

14.41

0.21

32.01

0.44

52.34

0.67

2.53

0.04

2.86

0.04

4.17

0.05

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18.74

0.28

32.34

0.45

31.72

0.41

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

25.07

0.38

18.02

0.25

13.56

0.17

รวมหนี้สิน

1,869.22

27.68

2,287.96

31.76

3,058.44

39.31

ทุนจดทะเบียน

5,172.25

76.59

5,172.25

71.80

5,172.25

66.48

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

5,022.25

74.37

5,022.25

69.72

5,022.25

64.55

ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

(429.26)

(6.36)

(429.26)

(5.96)

(429.26)

(5.52)

0.98

0.01

0.98

0.01

0.98

0.01

สารองตามกฎหมาย

81.60

1.21

80.00

1.11

68.00

0.87

กาไร (ขาดทุน) สะสม

22.65

0.34

52.83

0.73

(126.16)

(1.62)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

74.13

1.10

74.13

1.03

74.13

0.95

111.76

1.65

114.61

1.59

111.62

1.43

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,884.11

72.32

4,915.54

68.24

4,721.56

60.69

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,753.33

100.00

7,203.50

100.00

7,780.00

100.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
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ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (ต่ อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564
ล้านบาท

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า

2563
%

ล้านบาท

2562
%

ล้านบาท

%

1,182.47
32.25
38.90

89.15
2.43
2.93

2,562.15
43.41
40.56

95.61
1.62
1.51

1,273.04
55.51
44.41

90.92
3.96
3.17

72.76

5.49

33.79

1.26

27.24

1.95

1,326.38
860.39
27.07

100.00
64.87
2.04

2,679.91
1,735.75
32.63

100.00
64.77
1.22

1,400.20
885.77
37.03

100.00
63.26
2.64

29.54

2.23

29.15

1.09

30.37

2.17

917.00

69.14

1,797.53

67.07

953.17

68.07

409.38

30.86

882.38

32.93

447.03

31.93

135.16
244.88

10.19
18.46

243.46
277.63

9.08
10.36

134.00
264.81

9.57
18.91

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์

(16.68)

(1.26)

101.20
(14.56)

3.78
(0.54)

(28.47)

(2.03)

รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

363.36
46.02
(17.86)

27.39
3.47
(1.35)

607.73
274.65
(11.30)

22.68
10.25
(0.42)

370.34
76.69
(4.47)

26.45
5.48
(0.32)

กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28.16
(9.37)

2.12
(0.70)

263.35
(71.84)

9.83
(2.68)

72.22
(20.73)

5.16
(1.48)

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง

18.79

1.42

191.51

7.15

51.49

3.68

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

-

-

3.31
(0.83)

0.13
(0.03)

-

-

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

-

-

2.48

0.10

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

18.79

1.42

193.99

7.24

51.49

3.68

21.64

1.63

188.52

7.04

52.65

3.76

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(2.85)

(0.21)

2.99

0.11

(1.16)

(0.08)

18.79

1.42

191.51

7.15

51.49

3.68

21.64
(2.85)

1.63
(0.21)

191.00
2.99

7.13
0.11

52.65
(1.16)

3.76
(0.08)

18.79

1.42

193.99

7.24

51.49

3.68

รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าบริ การ
ต้นทุนค่าเช่า
รวมต้นทุน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

0.004

0.038

0.010
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แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (ต่ อ)
งบกระแสเงินสด

2564
ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

2563
ล้านบาท

2562
ล้านบาท

75.42
111.63

559.01
469.18

259.59
(1,880.14)

(237.44)
(50.39)

(767.35)
260.84

1,523.56
(96.99)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

2564

2563

2562

(เท่า)

4.20

4.89

2.19

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.47

0.88

0.10

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.09

0.39

0.19

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

(เท่า)
(วัน)
(รอบ)

129.87
3
0.30

269.43
1
0.49

161.05
2
0.27

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

1,187

734

1,323

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

17.76

30.23

13.41

ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

(วัน)
(วัน)

20
1,169

12
724

27
1,298

ร้อยละ

26.85

32.07

30.58

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่นๆ

ร้อยละ
ร้อยละ

3.67
5.49

10.38
1.26

5.59
1.95

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่)

ร้อยละ
ร้อยละ

163.92
1.63

203.54
7.03

338.50
3.76

อัตรากาไรสุทธิ

ร้อยละ

1.42

7.15

3.83

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

ร้อยละ

0.38

4.07

1.11

ร้อยละ
ร้อยละ

0.27
6.25

2.56
17.28

0.76
5.85

(เท่า)

0.19

0.36

0.20

(เท่า)

0.39

0.48

0.66

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

(เท่า)
(เท่า)

0.89
0.06

3.58
0.18

1.17
0.08

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ

-

20.93

-

(บาท)

0.95

0.96

0.94

(บาท)
(บาท)

0.004
-

0.038
0.010

0.010
-

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กาไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ก) ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม จานวน 1,326.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจานวน
1,280.36 ล้านบาท กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จานวน 46.02 ล้านบาท และมี กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้ จานวน 18.79 ล้านบาท ลดลงจานวน 172.72 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 90.19 จากปี 2563 ที่มีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้ จานวน 191.51 ล้านบาท ภาพรวมผลการดาเนินงานมีดงั นี้
- รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั จานวน 1,182.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.15 ของรายได้
รวม ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 860.39 ล้านบาท มีกาไรขั้นต้นจานวน 322.08 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริ การ จานวน 32.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.43 ของรายได้รวม ต้นทุนค่าบริ การจานวน 27.07 ล้านบาท มีกาไร
ขั้นต้นจานวน 5.18 ล้านบาท
- รายได้ค่าเช่า จานวน 38.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม ต้นทุนค่าเช่าจานวน 29.54 ล้านบาท มีกาไรขั้นต้น
จานวน 9.36 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั เปิ ดขายโครงการในอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเพิ่มขึ้น 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านจัดสรร
เวลาน่า อะโมด้า และปิ ดการขายจานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านจัดสรรเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์
- ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายจานวน 135.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 108.30 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 44.48 ส่วนใหญ่เกิดจากค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งลดลงตามรายได้จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
- ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 244.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 32.75 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
11.80 มีสาเหตุมาจากในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการตัดจาหน่ ายสานักงานขายเนื่ องจากการขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งส่ งผลให้
ค่าเสื่ อมราคาสานักงานขายลดลง นอกจากนี้ในปี 2564 บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้าง และรู ปแบบการทางานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั อีกทั้งมีการใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งในส่ วนของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่าย
สานักงาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
- ปี 2564 บริ ษทั มีกาไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า จานวน 16.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน
2.12 ล้านบาท เนื่ องจากผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินของบริ ษทั ใหม่ พบว่าส่ วนใหญ่มูลค่าที่ดินของบริ ษทั สู งกว่า
ราคาตามบัญชี ดังนั้นเพื่อให้สะท้อนถึ งราคาที่ เป็ นปั จจุบนั บริ ษทั จึ งกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินที่เคยรับรู ้ผล
ขาดทุนในอดีต
บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1,394.55 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินกูย้ ืม
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 441.83 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี จานวน 952.72 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2563 จานวน 179.57 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั ชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อ
ปลอดจานองโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สุ ทธิจากเงินกูย้ ืมเพื่อการก่อสร้างในระหว่างปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั
มีวงเงินเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจานวนรวม 982 ล้านบาท และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญา
สิ นเชื่อกับธนาคารที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจานวนรวม 2,700 ล้านบาท และ ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
0.39 : 1
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รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ ค่าเช่ าและรายได้ ค่าบริการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้หลัก มาจาก 3 ส่วนงาน คือ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อเช่า ธุรกิจสนามกอล์ฟและบริ การ รวมรายได้ จานวน 1,253.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 1,392.50 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 52.62 รายได้ท้งั 3 ส่วนงาน สรุ ปได้ดงั นี้
- รายได้จากธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายปี 2564 จานวน 1,182.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.15 ของรายได้รวม
ลดลงจากปี 2563 จานวน 1,379.68 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 53.85 เนื่องจากบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าปี ที่ผ่านมา ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการขายและโอน
กรรมสิ ทธิ์ โครงการของบริ ษทั เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวกระทบต่อกาลังซื้ อของลูกค้าอสังหาริ มทรัพย์ในภาพรวม ลูกค้าต่างชาติ
หายออกไปจากระบบเกือบทั้งหมด ทาให้ยอดยกเลิกเพิ่มสู งขึ้น รวมไปถึงสถาบันการเงินที่เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสิ นเชื่ อ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค และเลือกให้สินเชื่อเฉพาะกลุ่มลูกค้า ทาให้อตั ราการปฏิเสธสิ นเชื่อเพิ่มสู งขึ้น
ถึ งแม้ว่าในเดื อนมิ ถุ นายน 2564 ที่ ผ่านมา บริ ษทั เริ่ มรั บรู ้ รายได้จากการขายโครงการควินทารา อาเท่ สุ ขุมวิท 52 แต่เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2563 ที่เริ่ มมีการโอนกรรมสิ ทธิ์โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุ ขมุ วิท 42 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นโครงการ
ที่มีมูลค่ามากกว่า จึงเป็ นสาเหตุให้การรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2564 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวนหนึ่งแปลง และที่ดินรอการพัฒนา
จานวนหนึ่งแปลง รวม 758.46 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.60 ของรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยรายละเอียดการ
รับรู ้รายได้จากการโอนกรรมสิ ทธิ์โครงการในกรุ งเทพและจังหวัดระยอง แบ่งตามเขตพื้นที่ขายดังนี้
สรุปข้ อมูลการขายแบ่ งตามเขต
พื้นที่ขาย
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
รายได้จากการขายห้องชุด
รายได้จากการขายที่ดินเปล่า
รวมรายได้

2564 (ล้านบาท)
2563 (ล้านบาท)
กรุงเทพ ระยอง
กรุงเทพ ระยอง
รวม
รวม
268.08 344.45
612.53 343.76 319.23
662.99
569.94
569.94 1,140.70
- 1,140.70
- 758.46
758.46
838.02 344.45 1,182.47 2,242.92 319.23 2,562.15

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มียอดขายอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ในปี 2564 เพื่อรอรับรู ้รายได้ในอนาคตเป็ นจานวนเงิน 1,392.49 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่าปี 2564 จานวน 38.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม ซึ่ งลดลงจาก
ปี 2563 จานวน 1.66 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.09 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้จานวนลูกค้า
เข้าพักลดลง
- รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟและบริ การปี 2564 จานวน 32.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.43 ของรายได้รวม ซึ่ งลดลงจาก
ปี 2563 จานวน 11.16 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 25.71 เนื่ องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของของโควิด-19 ทาให้จานวน
ลูกค้าใช้บริ การสนามกอล์ฟลดลง รวมทั้งสนามกอล์ฟถูกสั่งปิ ดการให้บริ การโดยภาครัฐบาลในบางช่วง เนื่องจากมีความเสี่ ยงใน
การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว
ต้ นทุนขาย ต้ นทุนค่าเช่ าและต้ นทุนค่าบริการ
ในปี 2564 บริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อ ย มี ต้น ทุ นขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ต้น ทุ น การให้เช่ าและต้นทุ นบริ การจานวน 917.00
ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 880.53 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 48.99 สรุ ปได้ดงั นี้
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ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 860.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 875.36 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 50.43
ซึ่งลดลงตามรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยสัดส่วนของต้นทุนขายในปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 72.76 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ คิดเป็ นร้ อยละ 67.75 ของรายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ มี สาเหตุหลัก จาก
ในปี 2563 มีการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินรอการพัฒนาบางส่ วน ในขณะที่ สัดส่ วนต้นทุนขายจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั เพิ่มขึ้นประมาณร้ อยละ 1.10 จากการปรับลดราคาขายและการทาโปรโมชั่น
ส่วนลดการขายเพื่อให้สามารถแข่งขันการตลาดได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
- ต้นทุนค่าเช่า จานวน 29.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 0.39 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 ในขณะที่
ต้นทุนบริ การ จานวน 27.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 5.56 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17.04 โดยผันแปรตามรายได้ที่
ลดลง แต่ลดลงด้วยสัดส่วนที่ต่ากว่าสัดส่ วนรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ผนั แปรตามรายได้ เช่น ค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าจ้างบริ การตามสัญญา ค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการออกมาตรการควบคุมและบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดกับบริ ษทั
รายได้ อื่น
รายได้อื่น ในปี 2564 จานวน 72.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 38.97 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 115.33
สาเหตุหลักมาจากการรับรู ้รายได้เงินประกันจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้า
ค่าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายในปี 2564 จานวน 135.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 108.30 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 44.48 ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจาก ค่านายหน้า ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งผันแปรตาม
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 บริ ษทั ได้มีการชะลอค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์บางส่ วน เน้นการทาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และลดการจัดอีเวนท์ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ หารปี 2564 จ านวน 244.88 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 32.75 ล้ า นบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 11.80 มี สาเหตุมาจากในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการตัดจาหน่ ายสานักงานขายเนื่ องจากการขายที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้าง
นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้บริ ษทั ออกมาตรการในการควบคุม หรื อชะลอค่าใช้จ่ายคงที่
อย่างเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการให้พนักงานทางานจากบ้าน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสานักงานต่างๆ ลดลง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ และโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
ในปี 2564 ผูป้ ระเมินอิสระประเมินราคาที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่ ซึ่ ง สิ นทรัพย์บางรายการมี ราคา
ประเมินใหม่สูงกว่าราคาตามบัญชีปัจจุบนั และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงราคาที่เป็ นปั จจุบนั บริ ษทั จึงโอนกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าในสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ผลขาดทุนในอดีตจานวน 16.68 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 2.12 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.56
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2564 จานวน 17.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 6.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.05
เป็ นดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์เพื่อใช้ดาเนินงาน ส่ วนดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่ใช้ในการดาเนินโครงการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จานวน 34.97 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2563 จานวน 16.76 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 32.40 เนื่องจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ในระหว่างปี โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรรในกรุ งเทพ
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จานวน 9.37 ล้านบาท ลดลงจานวน 62.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 86.96 เนื่องจากใน
ปี 2564 บริ ษทั มีผลกาไรทางภาษีลดลงกว่าปี 2563
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ รวมส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้ นของบริ ษทั ในปี 2564 จานวน 21.64 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2563 จานวน 166.88 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 88.52 ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น
ข) ฐานะการเงิน
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวม จานวน 6,753.33 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 450.17 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6.25 ส่ วนใหญ่เกิดจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 542.97 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจาก
การลดลงของสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นเป็ นหลัก โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ที่สาคัญ มีดงั นี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รวมจานวน 362.99 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 325.15 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 47.25 เนื่องจาก
ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 บริ ษทั รับชาระเงินจากการขายที่ดินรอพัฒนาในกรุ งเทพเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการดาเนินงาน
ปกติ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในกองทุนตราสารเงินที่มีความเสี่ ยงต่า
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 2,831.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 188.97 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6.26 มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2564 บริ ษทั มีการโอนกรรมสิ ทธิ์
โครงการอาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการอาคารชุดควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุ ขุมวิท 42 โครงการ
บ้านจัดสรรเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 โครงการอาคารชุดควินทารา อาเท่ สุ ขุมวิท 52 ซึ่ งเป็ นโครงการใหม่ที่เริ่ มมีการโอน
กรรมสิ ทธิ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็ นหลัก รวมทั้ง มีการจัดประเภทสิ นทรัพย์ที่ดินใหม่จากสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งรอการพัฒนา และการซื้ อที่ดินแปลงใหม่ที่จงั หวัดระยองในระหว่างปี 2564 ตามแผนธุ รกิจที่วางไว้ ทาให้ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1,922.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
127.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 36.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
24.91 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 206.21 มี สาเหตุหลักจากการจ่ายล่วงหน้าค่างานก่ อสร้ างโครงการอาคารชุ ดควินทารา ภูม
สุ ขมุ วิท 39 ซึ่งมีกาหนดเริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2565
- ต้น ทุ น เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง สั ญ ญาที่ ทากับ ลู กค้า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จ านวน 68.74 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 67.49 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 49.54 เนื่องจากการรับรู ้ค่านายหน้าจากการโอนกรรมสิ ทธิ์โครงการ
อาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร สุ ทธิจากค่านายหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากยอดขายใหม่ในระหว่างปี
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 31.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
16.21 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.45 มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทภาษีที่ขอคืนจากกรมสรรพากรเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเนื่องจากอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบและคาดว่าจะได้รับคืนภายใน 1 ปี
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หักค่าเสื่ อมราคาสะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 922.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 38.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2564 มีการจัดประเภทที่ดินใหม่ใน
จังหวัดระยอง จากสิ นค้าคงเหลือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อทาโครงการฟอเรสโต้มอลล์ ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2564
จานวน 14.54 ล้านบาท และมีการโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์จานวน 16.68 ล้านบาท
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- ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (หักค่ าเสื่ อมราคาสะสม) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จ านวน 413.91 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 16.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.78 มีสาเหตุหลักจากค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี จานวน 38.09
ล้านบาท สุ ทธิจากค่าก่อสร้างโครงการเดอะสเฟี ยร์สปอร์ตคลับ และสานักงานขายสาหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้าน
จัดสรรโครงการใหม่ในจังหวัดกรุ งเทพและระยอง
- สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 58.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 47.63 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 44.93 มีสาเหตุหลักจากการกลับรายการเงินมัดจาค่าที่ดินที่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ แล้ว
ในปี 2564 เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
ส่ วนประกอบของหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินรวมจานวน 1,869.22 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563
จ านวน 418.74 ล้า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 18.30 โดยมี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นรวม จ านวน 795.83 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน
1.55 ล้ า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 0.20 และมี ห นี้ สิ นไม่ ห มุ น เวี ย นรวมจ านวน 1,073.39 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน
420.29 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 28.14 ส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่สาคัญ มีดงั นี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 60.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 18.13 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.60 จากค่างวดงานก่อสร้างของโครงการอาคารชุดพักอาศัยควินทารา ภูม สุ ขมุ วิท
39 ซึ่งมีกาหนดเริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2565
- เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 441.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 214.91 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 94.71 เนื่ องจากตามแผนงานในปี 2565 จะมี การโอน
กรรมสิ ทธิ์โครงการใหม่ โดยมีโครงการอาคารชุดควินทารา ภูม สุ ขมุ วิท 39 เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นโครงการที่มีมูลค่าสู งกว่าโครงการ
อาคารชุดควินทารา อาเท่ สุ ขมุ วิท 52 ที่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2564 บริ ษทั จึงมีภาระหนี้สินจากการปลอดจานองที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มสู งขึ้น และส่ งผลให้เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 394.48 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 29.28
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 121.86 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 157.54 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 56.39 ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากเงินรั บล่วงหน้าจากลูกค้า โครงการอาคารชุ ดควินทารา
ทรี เฮ้าส์ สุ ขมุ วิท 42 และโครงการอาคารชุดควินทารา อาเท่ สุ ขมุ วิท 52 ที่ลดลง เนื่องจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2564 และการ
รับรู ้รายได้เงินประกันจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้าบางส่วน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1.68 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 51.65 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิทางภาษีสาหรับปี 2564 ลดลงจากปี 2563
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 18.74 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 13.60 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 42.05 สาเหตุหลักเกิดจากการกลับรายการต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ทากับ
ลูกค้าเป็ นค่าใช้จ่ายค่านายหน้าในงบกาไรขาดทุน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู ้ค่านายหน้าโครงการอาคารชุดควินทารา ทรี เฮ้าส์
สุ ขมุ วิท 42 และโครงการอาคารชุดควินทารา อาเท่ สุ ขมุ วิท 52 ในระหว่างปี
- เงินประกันการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 14.41 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
17.60 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 54.98 สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายคืนเงินประกันผลงานการก่อสร้างของโครงการอาคารชุ ดและ
โครงการบ้านจัดสรรในกรุ งเทพและระยอง เนื่องจากสิ้ นสุ ดการรับประกันผลงานตามสัญญา ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นโครงการที่ปิดหรื อ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงสิ้นปี 2564
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ้นจานวน 4,884.11 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 31.43 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 0.64 จากเงิ นปั นผลจ่ ายสาหรั บผลการด าเนิ นงานปี 2563 จ านวน
50.21 ล้านบาท และผลการดาเนินงานปี 2564 โดยแบ่งเป็ นกาไรส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จานวน 21.64 ล้านบาท และขาดทุนส่ วน
ที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จานวน 2.85 ล้านบาท
ค) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ ที่มาจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 50.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 311.23 ล้านบาท มีสาเหตุดงั นี้
- ในปี 2564 มีกระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 75.42 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุ งที่ ไม่ใช่ตัวเงิ น
ที่ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 64.64 ล้านบาท โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน จานวน 16.68 ล้านบาท และกระแสเงินสดลดลงจากการก่อสร้างและการโอนขายบ้านพร้อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพัก
อาศัย ในระหว่างปี 2564 จานวน 289.18 ล้านบาท เงิ นรั บล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 154.83 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ ยจานวน 51.55
ล้านบาท และชาระภาษีเงินได้ จานวน 76.03 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2564 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงานโดยรวมลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563
- ในปี 2564 มีกระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวน 111.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2564 มีเงินรับสุ ทธิจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ในปี จานวน 274.96 ล้านบาท และเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปสาหรับซื้ อที่ดินรอการพัฒนา ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ รวมจานวน 163.35 ล้านบาท
- ในปี 2564 มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 237.44 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากในปี 2564 บริ ษทั
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว รวมจานวน 898.25 ล้านบาท รับเงินจากการเบิกเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว รวมจานวน
718.68 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 จานวน 50.17 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 4.20 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.69 เท่า
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของหนี้สินหมุนเวียนที่ร้อยละ 0.20 ที่เกิดจากการทยอยชาระคืนเงินกูโ้ ครงการที่โอน
กรรมสิ ทธิ์ ในปี สุ ทธิ จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวมาเป็ นส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี สาหรั บโครงการที่มี
แผนการโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2565 ในขณะที่ สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงร้อยละ 13.98 ซึ่ งเกิดจากการลดลงของสิ นค้าคงเหลือจาก
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในปี และจานวนเงินในหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ ระยะสั้น
เช่น เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้อย่างคล่องตัว
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.30 รอบ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 0.19 รอบ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั สามารถขายสิ นค้าได้ชา้ กว่าปี 2563 เนื่องจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ และรับรู ้รายได้ในปี
2564 ที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้ง โครงการอาคารชุดควินทารา อาเท่ สุ ขุมวิท 52 ซึ่ งเป็ นโครงการใหม่ที่มีการ
โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในปี มี มู ล ค่ าน้ อ ยกว่ า โครงการอาคารชุ ด ควิ น ทารา ทรี เ ฮ้าส์ สุ ขุม วิ ท 42 ที่ เ ริ่ ม โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในปี 2563
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังมีการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลายโครงการ ซึ่ งจะเริ่ มมีการรับรู ้รายได้ในปี ต่อๆไป
อย่างต่อเนื่อง
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อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวมสาหรับปี 2564 จานวน 336.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.85 ของมูลค่าขาย ลดลงจานวน 511.97
ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นรวมจานวน 848.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.07 ของมูลค่าขายสุ ทธิ โดยอัตรากาไร
ขั้นต้นที่ลดลงจากปี 2563 จานวนร้อยละ 5.22 มีสาเหตุหลักจากอัตรากาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2564 ลดลง
ประมาณร้อยละ 5.02 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินรอการพัฒนาบางส่ วนในปี 2563 เป็ นหลัก
ในขณะที่ อัตรากาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ลดลงประมาณร้อยละ 1.10 จากการปรับลดราคา
ขายและการทาโปรโมชั่นส่ วนลดการขายเพื่อให้สามารถแข่งขันการตลาดได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าปี ที่ผา่ นมา
จากอัตรากาไรขั้นต้นที่ ลดลง จึ งเป็ นสาเหตุหลักของการลดลงของกาไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ สาหรั บปี 2564
จานวน 18.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.42 ของรายได้รวม ลดลงจานวน 172.72 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งมีกาไรสุ ทธิรวม 191.51
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.15 ของรายได้รวม ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมาตรการในการควบคุมและชะลอค่าใช้จ่ายทั้งในส่ วนค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน ค่าใช้จ่ายผันแปร และค่าใช้จ่ายคงที่ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น สาหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 0.38 ลดลงจากปี 2563 จานวนร้อยละ 3.69 เนื่ องจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับปี 2564 ลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 0.27 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีอตั รา
2.56 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ที่ร้อยละ 90.19 ในขณะที่ สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยลดลงเพียงร้อยละ 6.85
ซึ่ งเป็ นผลมาจากรายได้จากการโอนกรรมสิ ทธิ์ โครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่ลดลง และการชะลอการพัฒนาบางโครงการ
ออกไปในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2564
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 0.09 เท่า มีสาเหตุหลักจากหนี้สินรวมลดลงร้อยละ 18.30 จากการชาระคืนเงินกูย้ ืมจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในระหว่างปี
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการจ่ายภาระผูกพันหนี้ สินได้ตามปกติ รวมทั้ง บริ ษทั สามารถดารงไว้ซ่ ึ ง
โครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม และยังคงรักษาอัตราส่วนทางเงินได้ตามข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ ืม
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5 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
ก. ชื่ อ ประเภทธุรกิจ ที่ต้งั โทรศัพท์ โทรสำร จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท
ชื่อ
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2263 1010-5
โทรสาร : 0 2263 1009
สานักงานสาขา
65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0 3860 2500, 0 3860 2511
โทรสาร : 0 3860 2754
Website : www.estarpcl.com
E-mail : info@estarpcl.com
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เลขทะเบียน
บมจ.0107536000307
ทุนจดทะเบียน
5,172,246,185 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
5,022,246,185 บาท
ข. ชื่ อ ประเภทธุรกิจ ที่ต้งั โทรศัพท์ โทรสำร จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้วทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยแล้วทั้งหมด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
ดาเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ กีฬา และห้องประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยง ในนาม สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่
คลับ แอนด์ รี สอร์ท ซึ่งตั้งอยูท่ ี่อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
สถานที่ต้งั
241/5 หมู่ 3 ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0 3863 0410-3
โทรสาร : 0 3863 0418
Website : www.easternstargolfcourse.com
E-mail : info@easternstargolfcourse.com
ประเภทธุรกิจ
สนามกอล์ฟ
เลขทะเบียน
0105532086493
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
500,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 81.30
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บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
ดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
สถานที่ต้งั
65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0 3860 2500
โทรสาร : 0 3860 2754
ประภทธุกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์)
เลขทะเบียน
0105533137636
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
160,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 60
ค. ชื่ อ สถำนที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสำร ของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ
นายทะเบียน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้งั
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991
Website : http://www.set.or.th/tsd
E-mail : www.set.or.th/contactcenter
ผูส้ อบบัญชี
สถานที่ต้งั

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 9090
โทรสาร: 0 2264 0789

5.2 ข้ อมูลสำคัญอื่น
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
5.3 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอันมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีระบบ
การดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานต่อความสาเร็ จและการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการขึ้นโดยครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี้
- การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นที่เชื่ อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยคณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร โดยแสดงออกถึ งภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการ
ดาเนินงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริ ษทั กาหนดแนวทางจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบตั ิ
- การดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบโดยจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อจัดการ
กับความเสี่ ยง โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในองค์กรเพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ บริ ษทั ยึดมัน่ ต่อผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตั้งแต่ผถู ้ ือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ หน่วยงานของรัฐ
คู่แข่ง ชุมชนสาธารณะ โดยไม่ได้มุ่งหวังกาไรเพียงอย่างเดียว บริ ษทั ได้เขียนนโยบายการกากับดูแลกิจการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และประกาศเป็ นนโยบายที่สาคัญให้แก่ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานทุกคน ทุกะดับ ปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 13 มกราคม
2546 เป็ นต้นมา ซึ่งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับกิจการที่ดี จึงได้มีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง
กับ บริ ษัท ทั้ง ข้อ มู ล ทางการเงิ น และข้อ มู ล ที่ มิ ใ ช่ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ตามข้อ ก าหนดของส านั ก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โปร่ งใส อีกทั้งได้ปฏิบตั ิตามหลักกิจการที่ดี
ตามเกณฑ์การส ารวจโครงการก ากับดู แลกิ จการของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนอย่างต่ อเนื่ อง ยกเว้น นโยบายบางประการที่ บริ ษ ัท
ได้ดาเนิ นการในแนวทางอื่นต่างจากหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายใต้การดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุ้น โดยในปี 2564 มีเรื่ องที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดี รวมถึงเหตุผลที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ ดังนี้
เรื่ องที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ

เหตุผล

บริ ษทั ไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสี ยงแบบ
สะสม (Cumulative Voting)

เนื่องจากข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง
(One Share One Vote) และการใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสมอาจทาให้ตวั แทนที่
ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการสรรหาคณะกรรมการเพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั รวมถึงอาจนาไปสู่การขัดแย้งแนวทางการบริ หารงาน
ของกรรมการที่ทาเพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นเพียงกลุ่มเดียว
บริ ษทั ไม่ได้จดั ทารายงานการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เนื่องจากบริ ษทั ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็ นหัวข้อหนึ่งในรายงาน
แยกต่างหาก ตามกรอบ Global Reporting
ประจาปี ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Initiative (GRI)
แล้ว
บริ ษทั มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดารง เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี
คานึงถึงความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้ง
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น จึงเห็นควรอนุโลมให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG
Committee (ระดับกรรมการ)
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แต่ละท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอิสระอย่างแท้จริ งและที่
ผ่านมาไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ง และไม่มีส่วนได้เสี ยในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานการปฏิบตั ิตาม
จริ ยธรรมจรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร และบรรษัทภิบาล โดยกาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาทบทวนเรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้ตามหลักการกากับกิ จการที่ดี และได้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.estarpcl.com และบริ ษทั ได้ดาเนินการอย่างเคร่ งครัด โดยสรุ ป 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการดารงสิ ทธิและส่งส่งเสริ มการใช้สิทธิข้นั พื้นฐาน ของผูถ้ ือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ้าของบริ ษทั ได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั อย่างครบถ้วนและเพียงพอ การได้รับส่ วนแบ่งกาไรของบริ ษทั การเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
บริ ษทั กาหนดให้มีวนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายในไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วนั สิ้นสุ ดรอบบัญชีบริ ษทั เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ้นได้รับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในวาระสาคัญต่างๆ ของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังนี้
วันดาเนินการ
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2563
บริ ษทั แจ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น เสนอชื่อผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการ และส่งคาถาม
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบุข้นั ตอน
การเสนอวาระดังกล่าวเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเสร็ จตามระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั
ยังให้สิทธิผถู ้ ือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าวประชุมอีกก็ได้ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29
เมษายน 2564
26 เมษายน 2564
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติยกเลิกกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29
เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17
มิถุนายน 2564
28 พฤษภาคม 2564 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
28 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบทั้งชุด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.estarpcl.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนวันประชุม
4 มิถุนายน 2564
จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าทางไปรษณี ย ์ ก่อนการประชุมเป็ นเวลาอย่าง
น้อย 7 วัน ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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4, 7-8 กรกฎาคม 2564 ประกาศโฆษณาคาบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ลงในหนังสื อพิมพ์
ข่าวหุ้น (ฉบับภาษาไทย) อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม
17 มิถุนายน 2564
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรู ปแบบเดียว
บริ ษทั จัดทาหนังสื อเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ ประจาปี 2564 พร้อมระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจนและเอกสารประกอบ
ทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยคานึงถึงความครบถ้วน เพียงพอ
ของข้อมู ล โดยในแต่ ละวาระที่ เสนอในหนังสื อเชิ ญประชุ ม บริ ษ ัทกล่ าวถึ ง ข้อเท็จจริ งและเหตุ ผล ตลอดจนความเห็ นของ
คณะกรรมการ รวมถึงวาระที่มีความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ้นในการตัดสิ นใจ ทางบริ ษ ทั ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น
เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ และวาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ได้มีการระบุชื่อพร้อมประวัติผทู ้ ี่ถูกเสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง ช่วยให้ผถู ้ ือ
หุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้
- สาเนารายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งก่อนเพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณารับรอง
- รายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลสาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา
- รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยมี
ประวัติยอ่ ของกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย อายุ การศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบนั จานวนหุ้นที่ถือของบริ ษทั จานวนวาระ
ที่ดารงตาแหน่งในบริ ษทั ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนและในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
- คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุมและการออกเสี ยงลงคะแนน
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผถู ้ ือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีประวัติครบถ้วน
- ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม
- ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
- หนังสื อมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด คือ แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ
ทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน แบบ ข. เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ อย่างละเอียด และแบบ ค. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะ
ที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผดู ้ ูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
- บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นในเรื่ องการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น เสนอ
ชื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดย
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุข้ นั ตอนชัดเจนซึ่ งเผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์บริ ษทั www.estarpcl.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม โดย
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี อย่างไม่เป็ นทางการจนกว่าจะได้รับลายลักษณ์อกั ษรจากผูถ้ ือหุ้น โดยเลขานุ การ
บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นก่อนนาเสนอต่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
วาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุ ด และเรื่ อง
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ้นพร้อมความเห็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดจะแจ้งเรื่ องเพื่อทราบใน
การประชุมผูถ้ ือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็ นวาระด้วย
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีผูถ้ ือหุ้น
ท่านใดเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม การเสนอชื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการและการส่ งคาถามล่วงหน้าแต่ อย่างใด นอกจากนี้
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเข้าสู่ การ
พิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผูถ้ ือ
หุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
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กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่ งปรากฎว่าไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติเพียงข้อซักถามที่ได้บนั ทึกไว้ใน
รายงานการประชุมแล้วเท่านั้น
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 ได้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา
14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรู ปแบบเดียว และมีการอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
- การเข้าร่ วมประชุมโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคาถาม การตอบคาถาม และการลงคะแนนเสี ยงได้มีการ
ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กบั ผูถ้ ือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ซึ่ งถูกส่ งไปยังอีเมล์ที่ผถู ้ ือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กบั บริ ษทั
แล้ว ในกรณี ที่ประสบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อผูด้ ูแลระบบตามอีเมล์และเบอร์ที่แจ้งไว้ได้
- จัดการลงทะเบี ยนผ่านระบบด้วย User และ Password ที่จดั ส่ งให้ล่วงหน้าแล้ว โดยเปิ ดดาเนิ นการลงทะเบี ยนก่อนเวลา
ประชุม 2 ชัว่ โมงและแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ หรื อต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็ จ
บริ ษทั ได้ดาเนินการประชุมตามลาดับ ดังนี้
1. ก่ อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานที่ ประชุมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายแนะนาคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริ ษทั ชี้แจงวิธีการดาเนินการประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสี ยง
2. ดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และมีตวั แทนจาก
สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยเป็ นผูส้ ังเกตการณ์
3. บริ ษทั จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุ ม
รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญอย่างกระทันหัน
4. จัดให้มีการนับคะแนนเสี ยงด้วยระบบ e-voting ในวาระที่ตอ้ งอนุมตั ิ และสาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนเสี ยง
เป็ นรายบุคคล
5. ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นภายหลังจากการประชุมเริ่ มแล้วมีสิทธิออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/ 2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมีผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ จ านวน 32 ราย รวมเป็ นจ านวนหุ้ น 3,212,886,099 หุ้ น จากจ านวนหุ้ นทั้งหมด
5,022,246,185 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 63.97 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ จานวน 11 ท่าน ได้เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุม
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ได้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ระบุผลการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละเรื่ องแยกประเภทคะแนน
เสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสี ยง” และ “บัตรเสี ย” พร้อมแสดงสัดส่ วนคะแนนเสี ยงแต่ละประเภท โดยจัดส่ งแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Setlink ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษภายในวันที่จดั การประชุม
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2. จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบันทึกสาระสาคัญของแต่ละ
เรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุ ปประเด็นข้อซักถามที่สาคัญของผูถ้ ือหุ้นและคาชี้แจงของคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสี ยงแต่ละประเภทและสัดส่ วนคะแนนเสี ยงของแต่ละเรื่ องไว้
อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริ ษทั และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม
3. นาส่ งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ภายใน 14 วัน หลัง จากวัน ประชุ ม รวมถึ ง กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ภายใน 30 วัน หลัง จากวัน ประชุ ม ตามข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อเป็ นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง ตลอดจนเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ www.estarpcl.com ของ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี (Annual General
Meeting; AGM) โดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนน 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ได้ยึดหลักการปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันตามกฎระเบี ยบหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติต่อผูถ้ ื อหุ้นและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
ผูถ้ ือหุ้นที่ควรได้รับ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. เพื่อเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็ บไซต์
รวมทั้งจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณี ยใ์ ห้แก่ผถู ้ ือหุ้นล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด โดยได้ระบุถึงหนังสื อมอบฉันทะสาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
21 วัน ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า โดยได้ช้ ี แจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลอื่น หรื อ
กรรมการอิสระ ตลอดจนผูด้ ูแลรักษาทรัพย์สินเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นไม่มีสัญชาติไทย เป็ นต้น
2. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยมีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เป็ นประจาทุกปี โดยผูถ้ ือหุ้น
รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งนี้ การเสนอวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
ซึ่งเผยแพร่ รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั
3. เพื่ อให้ เกิ ดความโปร่ งใสและตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้น บริ ษ ัทจึ งไม่ มี การเพิ่มวาระการประชุ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ ตลอดจนวาระ
แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคนในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
4. บริ ษทั ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
5. บริ ษทั จัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการ (ฉบับที่ 1/2546) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ซึ่ งกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบตั ิที่ดี และได้เผยแพร่ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ปฏิบตั ิ
6. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทในเครื อประสงค์ที่ จะซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษ ัทจะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้ ออขายหลักทรั พย์
มายังเลขานุการบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
7. หากมีรายการที่เกี่ยวโยงจะต้องขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้นตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าทา
รายการ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการ ตลอดจนความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะทารายการ
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8. บริ ษทั ไม่มีรายการที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมทั้งโครงสร้างการ
ถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริ ษทั
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั เคารพสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิ ทธิน้ นั อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงาน ผูบ้ ริ หารบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจน
สาธารณชนและสังคม โดยได้กาหนดเป็ นนโยบายด้านต่ างๆ ไว้ในคู่มือหลักการกากับดู แลกิ จการ (ฉบับที่ 1/2546) เมื่ อวันที่
13 มกราคม 2546 สามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่ www.estarpcl.com ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้วยจริ ยธรรม และเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีความโปร่ งใส และ
เพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผูถ้ ือหุ้น โดยคานึ งถึ งความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง ด้วยผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืน จึ งได้กาหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตไม่มีการกระทาใดๆ อันส่ งผลให้เกิดข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการไม่เคารพสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้น หรื อการให้ขอ้ มูลภายในของ
พนักงานทุกระดับในทางมิควร บริ ษทั ได้มีการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านรู ปแบบสื่ อต่างๆ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในรู ปแบบสารสนเทศ
ออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกับสื่ อมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
2. ลูกค้า
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเพื่อปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและกาหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่าง
ชัดเจน ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ ทั้งนี้บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่การใส่ใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ต้ งั ใจตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการใส่ ใจใน
ด้านบริ การ โดยการสร้ างมาตรฐานการบริ การสาหรั บบทบาทงานที่ต้องดูแลและให้บริ การลูกค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มี
กิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชวนมาดูหนัง มินิคอนเสิ ร์ต งานบุญในช่วงเทศกาล
ทางศาสนา การแจกของขวัญในช่วงวันสาคัญต่างๆ เป็ นต้น
เพื่อให้บริ ษทั ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง จึงมีการกาหนดผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าใน
ด้านต่างๆ เป็ นตัวชี้ วดั ( KPI - Key Performance Indicator) ในระดับองค์กร ระดับฝ่ าย จนถึ งระดับพนักงาน โดยหัวข้อที่ วดั ผล
ประกอบด้วย
- ความพึงพอใจต่อ ทาเล รู ปแบบโครงการ การออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ใช้สอย รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
- ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานขายในช่วงเยี่ยมชมโครงการ จอง/ทาสัญญา
- ความพึงพอใจต่อบริ การจากแม่บา้ น พนักงานรักษาความปลอดภัย ในช่วงเยี่ยมชมโครงการ จอง/ทาสัญญา
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพบ้าน และการดาเนินการซ่อมในช่องตรวจรับมอบบ้าน/ห้องชุด
- ความพึงพอใจต่อบริ การของพนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้าในการให้คาแนะนาเรื่ องสิ นเชื่อ และบริ การช่วงโอนกรรมสิ ทธิ์
- ความพึงพอใจต่อบริ การงานซ่ อมหลังโอนกรรมสิ ทธิ์ ในด้านการให้บริ การ คุณภาพงานซ่อม และความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
- ความพึงพอใจระหว่างเข้าพักในอพาร์ทเม้นท์และบ้านโครงการซี สตาร์
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ผลคะแนนตัวชี้วัดด้ านความพึงพอใจของลูกค้าในระดับองค์กร (ตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ไม่ ใช่ การเงิน)
ในการวัดผล KPI ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าระดับองค์กร จะเป็ นการประมวลผลคะแนนรวมในทุกด้าน ตั้งแต่ช่วงที่
ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ จอง ทาสัญญา โอนกรรมสิ ทธิ์ งานซ่อมหลังโอนกรรมสิ ทธิ์ รวมถึงความพึงพอใจในบริ การเช่าของธุรกิจเช่า
โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 4.31 คะแนนจากคะแนนเต็มที่ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่ งเป็ น
คะแนนที่ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า โดยส่ วนที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจสู งขึ้นจะอยู่ในเรื่ อง คุณภาพการก่อสร้างและการส่ งมอบของ
โครงการแนวราบโดยเฉพาะโครงการในจังหวัดระยองซึ่ งมี การส่ ง มอบเพิ่มขึ้นในปี 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการ
ทบทวนมาตรฐานการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ และการนาระบบต่างๆ เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในจุดรับบริ การ เพื่อรักษา
คุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
3. คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ ไว้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างโปร่ งใสและเท่าเทียม โดยบริ ษทั
ได้กาหนดคุณสมบัติของคู่คา้ ซึ่ งพิจารณาจากความมัน่ คงและความน่ าเชื่ อถือขององค์กร โดยอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้ง
มีเอกสารรับรองที่สาคัญของบริ ษทั สถานะทางการเงินที่มนั่ คง มีประวัติการส่ งมอบงานและสิ นค้าตามกาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะนารายละเอียดของคู่คา้ มาพิจารณาเปรี ยบเทียบกันอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป
เพื่อความเสมอภาคกัน บริ ษทั จะไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่นาไปสู่ ความอยุติธรรม และปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลง
กันไว้อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างอย่างเป็ นธรรมและชาระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไข
ที่กาหนด โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกาหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อมีเหตุอนั ควรอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงินโดยมีนยั สาคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ตอ้ งชาระ บริ ษทั
จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อทราบเพื่อร่ วมกันหาวิธีป้องกันหรื อแก้ไข และไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ตลอดจนจะนาสิ นเชื่อที่เจ้าหนี้หรื อสถาบัน
ทางการเงินอนุมตั ิมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามที่แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรื อสถาบันการเงิน
4. คู่แข่ ง
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่โปร่ งใสตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณธุ รกิจว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่ปฏิบตั ิหรื อละเมิดสิ่ งอันใดที่นาไปสู่ การ
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากนี้บริ ษทั ยังละเว้น
จากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริ งและไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ทาการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่ วน
แบ่งการตลาด
5. พนักงาน
บริ ษทั ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมัน่ ว่าบุคลากรเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสาคัญ
ในการดู แลพนักงานให้ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การกาหนดนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคลและ
จรรยาบรรณพนักงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานดังต่อไปนี้
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงานในคู่มือการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั
ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ
สถานภาพการสมรส ภาษา หรื อตาแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทาการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น
ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ าสาหรั บผูไ้ ม่มีทักษะหรื อประสบการณ์ ตามกฎหมาย แต่มีการปรั บเพิ่มตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี
นอกจากนี้ ยังมีการสวัสดิการอื่นๆ ซึ่ งมากกว่าที่กฎหมายกาหนดให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยงการปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ ค่าเดินทาง การตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี การจัดงานเลี้ยงปี ใหม่ เป็ นต้น ทั้งนี้ ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละ
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คนแตกต่างกันตามตาแหน่ ง นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จบั ต้องได้ ณ ปั จจุบนั ยังมีการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6. สังคมส่ วนรวม
บริ ษ ัทด าเนิ นธุ รกิ จโดยค านึ งถึ งชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม โดยปลู กจิ ตสานึ กเรื่ องความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง โดยให้ความสาคัญและถือเป็ นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมและ
ได้กาหนดไว้เป็ นนโยบายด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม และนโยบายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
โดยผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม ส่ วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปลูกจิตสานึกดังกล่าวให้เกิดขึ้นในบริ ษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จึงได้กาหนดเป็ น
นโยบายด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั ิ เพื่อ
ส่งเสริ ม ดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริ ษทั โดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิ
ถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงานและทรัพย์สินของบริ ษทั และตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอนั
เกิดขึ้นจากการทางานที่มีผลต่อพนักงานและบุคคลอื่น เช่น มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ไม่ได้มีการฝ่ าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่ งแวดล้อม และ
ไม่ได้รับการร้องเรี ยนใดๆ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอเป็ นปัจจุบนั
ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยบริ ษทั ได้ดาเนินการเปิ ดเผย
สารสนเทศ ดังนี้
บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อรายงานข้อมูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แบบรายงานประจาปี (56-2) ตลอดจนสารสนเทศที่รายงานตาม
เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้นาข้อมูลที่ทนั ต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับบริ ษทั ลงเว็บไซต์ โดยได้จดั ทาทั้งเป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ดังหมวด “ข้อมูลนักลงทุน” รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่นๆ เช่น หนังสื อเชิ ญประชุ มและรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทั้งนี้ สามารถเข้าดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.estarpcl.com
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านหน่วยงานที่สาคัญและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้แจ้งผลการดาเนินงานและ
กิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่ อสารที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ที่ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
คานึงถึงข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นสาคัญโดยผ่านหน่วยงานที่สาคัญซึ่งมีส่วนในการเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
ฝ่ ายขายและการตลาด ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั และเผยแพร่
ภาพข่าว ข้อความข่าวผ่านสื่ อต่างๆ
ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษั ท ท าหน้าที่ เผยแพร่ ข้อมู ลสารสนเทศตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน และข้อมูลที่เป็ น
58

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

64

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

ประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยส่ งคาถาม
ตามช่องทางที่กาหนดไว้ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลกับผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูส้ ื่ อข่าว โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเป็ นผูแ้ ถลงผลการดาเนินงาน ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการพบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ สารสนเทศบนเว็บไซต์ ตลอดปี 2564 ดังนี้
กิจกรรม
สัมภาษณ์พิเศษ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อหนังสื อพิมพ์
แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์
จัดแถลงข่าว

จานวน (ครั้ง)
124
34
-

หมายเหตุ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานแถลงข่าวได้ แต่ได้ใช้วิธีส่งเนื้ อหาข่าวให้สื่อแทน

ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีเหตุการณ์ที่ถูกดาเนินการโดยหน่วยงานกากับดูแล ด้วยเหตุ บริ ษทั ไม่ประกาศหรื อไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลที่มี
สาระสาคัญภายในระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ เพื่อให้การสื่ อสารและการให้ขอ้ มูลระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผูถ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์
นักลงทุน คู่ค้าทางธุ รกิ จ หน่ วยงานกากับดู แล และสื่ อมวลชน มี ความเข้าใจและเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน รั บฟั ง
ความเห็นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุ ง และ/หรื อ ใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้จดั ตั้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรื อ IR) เพื่อทาหน้าที่ ดังกล่าว และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริ ญ
ที่อยู่ : บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
ทาง e-mail : ir@estarpcl.com
โทรศัพท์ : 0 2263 1010 ต่อ 890
โทรสาร : 0 2263 1009
การจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส เพื่อรั กษาไว้
ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั จากการสู ญหายหรื อนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริ ตและการดาเนินการที่ผิดปกติ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย และปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยมี ความเชื่ อมั่นในรายงานทางการเงิ นและคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม ซึ่ งถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มี
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การประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้งเพื่อสอบถามความเห็นจากผูส้ อบบัญชี ใน
ประเด็นต่าง ๆ บริ ษทั ได้ให้ผสู ้ อบบัญชีจาก สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ซึ่ งมีความรู ้ความชานาญในวิชาชีพ ไม่มีความ
ขัดแย้งแห่ งผลประโยชน์ที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ และความเป็ นกลางและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ แก่กรรมการและผูถ้ ือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ที่ถูกต้องและเชื่อมัน่ ได้ในทุกแง่มุมตามความจริ งทุกประการ
ในปี 2564 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยงบการเงิ นประจาปี และรายไตรมาสต่อผูถ้ ื อหุ้นและนักลงทุนภายในระยะเวลาที่ กาหนดและ
ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิ ดเผยค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงาน ไว้ในแต่ละปี เพื่อเชื่ อมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงินเดือน ซึ่ งอยู่ในลักษณะของตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้การกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการดาเนินการที่โปร่ งใส ชัดเจน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใน
อุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั้งได้พิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังกาหนด
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไว้ในรายงานประจาปี ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยเปิ ดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลเฉพาะใน
ฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้มีส่วนบริ หารงาน ส่ วนผูบ้ ริ หารจะเปิ ดเผยเป็ นจานวนเงินรวมไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ปี 2564 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกาบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
สั ญญาจ้างบริ หาร โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารก าหนดตัวชี้ วดั (KPI) โดยมี เกณฑ์วดั ในด้านต่ างๆ ได้แก่ ตัวชี้ วดั
การเติบโตในภาพรวมของบริ ษทั ความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างแบรนด์ ความสาเร็ จของการดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการทางาน
ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูน้ าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มีระบบ
ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วดั ที่กาหนด รวมถึงสามารถ
นาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานของกรรมการผูจ้ ดั การให้ดียิ่งขึ้น
การเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความลับของบริ ษทั การรักษาความน่ าเชื่ อถือและความพร้อมการใช้ขอ้ มูล รวมถึงการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ อีกทั้งได้กาหนดให้กรรมการต้องเปิ ดเผยและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่จะต้องรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ โดยกาหนดให้จดั ทาและ
นาส่ งรายงานการถื อครองหลักทรัพย์และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั เพื่อนาส่ งไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทารัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้
ทุกครั้ งเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง และให้ฝ่ายเลขานุ การบริ ษทั รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั
ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของของตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยนาส่ งที่เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะต้องนาส่ งสาเนารายงานการมี ส่วนได้เสี ยตามมาตร 89/14 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และมี
หน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั รวมทั้งกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ้น ภายใต้กรอบหรื อข้อกาหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็คานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกั บนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตและอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั โดยยึดหลัก 6 ประการดังนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. ความตระหนักในหน้าที่
3. ความยุติธรรมและซื่อสัตย์
4. การดาเนินงานที่โปร่ งใส
5. การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
6. การส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริ ษทั และ
ระเบียบบริ ษทั ว่าด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดขึ้นสาหรับองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่เกิน 12 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการ 11 คน เป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 10 คน ซึ่ งมีสัดส่ วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน โดยสามารถ
แยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงั นี้
- กรรมการอิสระ
4 คน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่เป็ นกรรมการอิสระ
6 คน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 คน
กรรมการบริ ษทั เป็ นตัวอย่างสู งสุ ดในการยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
1) กรรมการทุ กคนจะต้องมี ภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนิ นงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็ นหัวใจของธุรกิจโดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้น และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
อื่นๆ คณะกรรมการจะร่ วมกับฝ่ ายจัดการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิ ยมของบริ ษทั ให้มีข้ ึนและให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริ ยธรรมและตามกฎหมายต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริ ต และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ
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2) กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอในการดาเนินกิจการของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
3) กรรมการจะต้องพิจารณาเสนอผูท้ ี่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ทดแทนตาแหน่งที่ว่างอย่างรอบคอบและโปร่ งใส และอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาด้วยก็ได้
4) กรรมการต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่ วมการประชุมเสมอ การขาด
การประชุมคณะกรรมการควรมีเหตุผลชี้แจง
5) กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
6) กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
7) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนไดเสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อเข้าถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์
อื่นเพิม่ ขื้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อดาเนินการในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความข้อแย้งทางผลประโยชน์
9) กรรมการพึงบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้การบริ หารงาน
เป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งตนรวมถึง
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
(3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งขององค์กร
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาขององค์กร
10) กรรมการต้องบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
11) กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น
(1) ต้องไม่ใช้เงินหรื อสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริ ษทั เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนตน
(2) ต้องไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนเหนือผลประโยชน์ของบริ ษทั
12) กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
การเลือกตั้งและวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่ งโดยกาหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประจาปี ทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ น 3 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับ
1 ใน 3 ส่วน กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจในการปฏิบตั ิ หน้าที่ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่ บริ ษทั ได้กาหนด
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น และไม่มีกรรมการท่านใดดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ ต้องทุ่มเทและให้เวลากับการทางานให้กบั บริ ษทั เต็มเวลา จึงไม่สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อ
รับผิดชอบงานในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นไปดารงตาแหน่งในบริ ษทั ย่อยเพื่อกากับดูแลในฐานะบริ ษทั แม่เท่านั้น
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2. ความรับผิดชอบของกรรมการ
1) คณะกรรมการมี บทบาทและหน้าที่ หลักในการกาหนดและพิจารณาเห็ นชอบในเรื่ องสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริ ษทั แผนธุรกิจ งบประมาณ จัดทารายงานความรับผิดชอบ
ทางการเงิน ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง โปร่ งใส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการดาเนินงานและเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย รายละเอียด
เพิ่มเติมระบุในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
2) คณะกรรมการมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั โดยกาหนดไว้ 6 ข้อ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
3) คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความชานาญ เพื่อกลัน่ กรอง
เรื่ องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุ มัติเห็ นชอบหรื อรั บรองแล้วแต่กรณี และเพื่อสนับสนุ นการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความรอบคอบและมี
ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ได้ร ะบุ บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยไว้อ ย่ า งชั ด เจนในหั ว ข้ อ
“คณะกรรมการชุดย่อย”
4) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทา “หลักการกากับดูแลกิจการ” ของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2546 เป็ นต้นมา
5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันไว้ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
เป็ นรายละเอียดที่ชัดเจน อีกทั้งได้จดั ให้มีข้ นั ตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบี ยบ
ปฏิบตั ิ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา
กลัน่ กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการดังกล่าว และ
ในกรณี ที่บริ ษทั มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั มีการเปิ ดเผยความเห็นที่ แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยกรณี ที่มี
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงวาระดังกล่าว
6) บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2564 รวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
7) บริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จาดาเนินการตามระบบ การ
ควบคุมภายในได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน รายงานข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั มี ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจบริ ษทั ดังรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน”
8) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยมุ่งเน้นให้มีการดาเนินการตามกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุ นให้บริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงได้
พิจารณาสรุ ปผลการดาเนินงานตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง”
3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
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หนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม และได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
2) การชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
3) กรรมการคนหนึ่ งมี หนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4) ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มคณะกรรมการ ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่ สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรี ยกประชุมได้ ในกรณี ที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับจากที่ได้รับการร้องของ
5) ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวันเวลาและสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการ ซึ่ งสถานที่ประชุม อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนื อไปจากท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่หรื อ
จังหวัดใกล้เคียงก็ได้
6) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ้นเพื่อเลื อกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้
กระทาการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
แทน อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
7) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
8) คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งโดยเฉลี่ย
9) การจดบันทึ กการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปผลการประชุ ม และความคิดเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั
จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อา้ งอิง
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประชุมทั้งสิ้ น 10 ครั้ง เพื่อกากับและดูแลการบริ หารจัดการใน
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยจัดประชุมคณะกรรมการตามปกติ 10 ครั้งและจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Non-Executive Director) อีก 1 ครั้ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการที่ ไม่ใช่ผูบ้ ริ หารอภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ได้ทุกเรื่ อง รวมทั้งข้อแนะนาต่างๆ แก่ผบู ้ ริ หาร เพื่อไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป ที่อยู่ในความสนใจ และได้แจ้งผลการ
ประชุมต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมกันเองตาม
ความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม
6.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญด้ านกากับดูแลกิจการ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีการปรับตัวการ
ท างานภายใต้ปั จจัยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเกิ ดจากผลกระทบของโรคโควิ ด 19 และมี ผลงานด้านก ากับดู แลกิ จการที่ สาคัญ
ดังต่อไปนี้
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- ให้ความสาคัญการพิจารณายุทธศาสตร์ และแผนงานทางธุรกิจ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารนาเสนอให้อยู่ภายใต้ความระมัดระวังในการ
ลดอัตราหนี้สินต่อทุน การรักษาอัตรากาไรขั้นต้น และกระแสเงินสด ในขณะเดียวกันคงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้
บริ ษทั สนองต่อสภาพทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
- เพิ่มนโยบายระดับปฏิบตั ิการที่สาคัญ เช่น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองกับทิศทางการเติบโตของบริ ษทั
- สนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิงานที่มีความคล่องตัว ภายใต้การกากับดูแลที่อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน
- บริ ษทั ได้ดาเนิ นการยื่นคาขอคารับรองการเป็ นสมาชิ กของแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ และได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซืึ ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั
มีความตั้งใจในการกากับดูแลกิจการด้วยความโปร่ งใส และพร้อมส่ งเสริ มการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
- บริ ษ ัทได้เพิ่ มจ านวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ น 10 ครั้ ง การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น 5 ครั้ ง
การประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ น 10 ครั้ง และมีการประชุมฝ่ ายบริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้
- บริ ษ ัทได้ด าเนิ นโครงการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล (PDPA) โดยได้ประเมิ นความพร้ อมตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 การจัดอบรม/ ทดสอบความรู ้ให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง และได้จดั ทาคู่มือ
PDPA และนาขึ้น Intranet และเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมของการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั โปรดดูในสาส์นจากประธานกรรมการถึงผูถ้ ื อหุ้น และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อด้านการกากับดูแลกิจการ
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7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.2 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน ดังนี้
ลาดับ
รายนาม
ตาแหน่ ง
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 1
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
กรรมการ
6. นายฐิติวุฒิ สุ ขพรชัยกุล1
กรรมการบริ หาร
7. นายทินวรรธน์ มหธราดล1
กรรมการบริ หาร
8. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
กรรมการบริ หาร
9. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
กรรมการ
10. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์ 1 กรรมการผูจ้ ดั การ
11 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

- 1 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
- นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจหน้าที่จดั การให้บริ ษทั ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และก ากั บ ดู แ ล
การดาเนินกิจการของบริ ษทั ผ่านทางคณะกรรมการบริ หารที่แต่งตั้งขึ้น
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อเข้าถือหุ้นหรื อหุ้นกู้
เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
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4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งโดยให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม หรื อในกรณี ที่จาเป็ น
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
5. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อ บัง คับหรื อ ตามที่ ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น จะพิ จารณาซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไปหรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร พร้อมทั้งมอบอานาจ และกาหนดอานาจในการอนุมตั ิและ
สั่งการให้แก่ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้การบริ หารกิ จการของบริ ษทั ดาเนิ นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ ละรายเข้ าประชุมและจานวนครั้งของการประชุมปี 2564 ดังนี้
จานวนครั้งที่มาประชุม/ จานวนครั้งที่มีประชุม

รายชื่ อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1.นายอานันท์ ปันยารชุน

10/10

-

-

-

2.นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

10/10

-

7/7

-

7/8

3/3

-

3/3

4.นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

10/10

5/5

-

5/5

5.นายเจษฎา พรหมจาต

10/10

5/5

-

5/5

6.นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์

10/10

-

3/3

-

7.นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

10/10

-

10/10

-

8.นายทินวรรธน์ มหธราดล

10/10

-

10/10

-

9.นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

10/10

-

10/10

-

10.นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

10/10

-

-

-

11.นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

10/10

-

10/10

-

1/1

1/1

-

-

3.นายปรี ชา อุ่นจิตติ

12.นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
หมายเหตุ

- นายปรี ชา อุ่นจิตติ อยูใ่ นตาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
- นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ อยูใ่ นตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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- นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ อยูใ่ นตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
- นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

กาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

ทั้งนี้ กาหนดวันประชุมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้รวมทั้งอาจกาหนดให้มีการประชุมเพิ่มเติมเป็ นวาระพิเศษตามที่จะนัด
หมายเป็ นคราวๆ ไป
7.3 คณะกรรมการชุ ดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายนาม
นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
นายทินวรรธน์ มหธราดล
นายฐิติวุฒิ สุ ขพรชัยกุล
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ - นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การรับรอง
2. กากับดู แลการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนดหรื ออนุมตั ิไว้และติดตามการปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติไว้
3. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ภายในขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริ หาร
อานาจของคณะกรรมการบริ หาร
1. มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบการปฏิบตั ิของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ตลอดจนการมอบหมาย
งานและการมอบอานาจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
2. มีอานาจในการอนุมตั ิและ/หรื อการตัดสิ นใจในเรื่ องใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ว่าจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
3. มีอานาจในการอนุมตั ิและ/หรื อการตัดสิ นใจดาเนินการแทนคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเร่ งด่วน ซึ่งไม่สามารถรอ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัทได้ ทั้ง นี้ โดยให้ หารื อ ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ดาเนินการและเมื่อดาเนินการแล้วให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สัตยาบันต่อไป
4. คณะกรรมการบริ ห ารจะแต่ ง ตั้ง ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ที่ มิ ไ ด้เ ป็ นกรรมการบริ ห าร ให้ เ ป็ นสมาชิ ก สมทบของ
คณะกรรมการบริ หารด้วยก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 2 ท่าน
ขอบเขตของเรื่ องที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
1. แนวนโยบายในการทาธุ รกิ จของบริ ษทั แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั โดยงบประมาณประจาปี
จะต้องประกอบด้วย งบประมาณกาไรขาดทุน งบประมาณเงินสด งบประมาณการลงทุน อัตราพนักงานและงบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงาน
2. การจัดตั้งโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ทุกโครงการ
3. นโยบายการบริ หารงาน ผังการจัดองค์กรของบริ ษทั นโยบายเกี่ยวกับการพนักงาน การให้สวัสดิการ การจ่ายโบนัส
และการขึ้นเงินเดือนประจาปี
4. การซื้อที่ดินและ/หรื ออาคารที่อยูน่ อกโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วตาม ข้อ 2.
5. การขายที่ดิน และ/หรื ออาคารในรายการซึ่ งมิใช่เป็ นไปตามปกติการค้าของบริ ษทั และ/หรื อไม่ได้อยู่ในโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
6. การเช่าหรื อให้เช่าที่ดินและ/หรื ออาคารที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี หรื อมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท
7. การกูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุ้น หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. การเพิ่มทุน การลดทุน ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การเลิกหรื อการควบรวมของบริ ษทั ดังกล่าว การขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ใดๆ
9. การฟ้องร้อง หรื อต่อสู ้คดี ที่มีมูลค่าเกินกว่าห้าล้านบาท
10. เรื่ องที่กฎหมายกาหนดว่าจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2
3.

รายนาม
นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ - นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
ขอบเขตอานาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการสอบทานพิเศษ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีที่สาคัญและรายการปรับปรุ งของผูส้ อบบัญชี
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี เช่น การสอบทานการให้บริ การอื่นกับบริ ษทั ของผูส้ อบบัญชี การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นต้น
5. สอบทานกับผูส้ อบบัญชี ถึงประเด็นอันอาจมีผลกระทบต่อความน่ าเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ น เช่น ความ
ยุ่งยากหรื อข้อขัดแย้งที่มีนยั สาคัญที่ผสู ้ อบบัญชี ประสบในระหว่างปฏิบตั ิงาน ประเด็นข้อเท็จจริ งและความเห็นที่แตกต่างกัน
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ฝ่ ายจัดการ ระดับประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้อบกพร่ องที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีน้ ี และที่
อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป เป็ นต้น
6. ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม และประชุมร่ วมกับหัวหน้าหน่ วยงานกากับและ
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. สอบทานระดับความเสี่ ยงและสอบทานถึ งวิธีการประเมิ นความเสี่ ยงของผูต้ รวจสอบภายใน และสอบทานว่า
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่สาคัญ และที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ
8. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ง ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่บริ ษทั จะเข้ามาทารายการดังกล่าวตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. สอบทานและรับทราบการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ ริ หารและพนักงาน และบรรษัทภิบาล
10. จัดทารายงานการกากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
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10.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
10.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี และจัดลาดับความสาคัญโดยคานึงถึงระดับความเสี่ ยง
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการในเรื่ องข้อบกพร่ องสาคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบ
จากฝ่ ายจัดการ
13. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานกากับและตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็ น
อิสระของหน่วยงานดังกล่าว
14. พิจารณาว่าจ้างหรื อนาเอาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
15. หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อฝ่ ายจัดการไม่ดาเนิ นการให้มีการปรั บปรุ งแก้ไขรายการหรื อการกระทาซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ทั้งนี้ การปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นไป
ด้วยความอิสระ
ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายนาม
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ - นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564

ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา คัดเลือก กลัน่ กรองผูท้ ี่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจานวนค่าตอบแทนและผลโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริ ษทั
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่า
ขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. สรรหาคัดเลือกหรื อพิจารณากลัน่ กรองตัวบุคคล
สรรหา คัดเลือก หรื อพิจารณากลัน่ กรองตัวบุคคล เพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณา
2.1 กรรมการบริ ษทั
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2.3 ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2.4 กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีตาแหน่ งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไป
3. การพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการบริ ษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีตาแหน่ งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริ ษทั หรื อองค์กร
หรื อกิจการที่บริ ษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แล้วแต่กรณี โดยเทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย
4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
4.1 พิจ ารณาและนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ ให้ข นาดและองค์ป ระกอบของ คณะกรรมการบริ ษทั
มี ค วามเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการกากับดูแล
และดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
4.2 พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจาปี โดยจะต้องคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งการให้ค วามสาคัญ
กับการเพิ่มมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมิ นผลด้วย
4.3 ดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4.4 พิ จ ารณาและนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั แผนสื บทอดต าแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
4.5 เปิ ดเผยนโยบายและรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
72
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4.6 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอก ผู ้มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะได้ในกรณี ที่จาเป็ นโดยบริ ษทั เป็ นผู ้
รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เป็ นต้น
ง)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายนาม
นายอานันท์ ปันยารชุน
นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 13 คน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายนาม
1. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์
2. นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

นายพิชยั พิชเยนทรโยธิน
นายฤทธิชยั บรรลือลาภ
นางสาวชลิณี ปรัชญาสันติ
นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริ ญ
นางพิชญ์ภสั สร์ โพธิ์วฒั นกุล
นายณัฐวุฒิ แซ่เฮ้ง
นายชิติสรรค์ ถิรชนิดาทรัพย์
นายดิสวะ เสรี วฒั นา
นายสุ นทร รอดสุ ด
นายสุ รเชษฐ์ พิชิตชลพันธุ์
นายเอกอาชัญ พวงประดับ

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูช้ ่วยกรรมการ ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส-ฝ่ ายกฎหมายและ
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส สายงานบริ หารโครงการระยอง
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงานบริ หารโครงการกรุ งเทพ
ผูอ้ านวยการ สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาการและออกแบบ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารงานก่อสร้าง สานักงานใหญ่
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงานบริ หารโครงการระยอง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงานบริ หารโครงการระยอง
รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารงานก่อสร้าง สานักงานใหญ่
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นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ หน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ธุ รกิจและผลประกอบการของบริ ษทั บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กระทาโดยโปร่ งใส ตามหลักการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นได้
อนุ มัติ ก าหนดการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษทั สาหรั บ ปี 2564 ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วันที่
17 มิถุนายน 2564 โดยอนุ มตั ิให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ในวงเงินไม่เกิน 9.5 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับ สาหรับปี 2563
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้
ไม่เกิ น 9.5 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู พ้ ิจารณาการจัด สรร โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนข้างต้น
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 120,000 บาท และกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อย ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มเติมตามความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
และกรรมการบริ หาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รั บ ค่ าตอบแทนรายเดื อ น เดื อนละ
20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.นายอานันท์ ปันยารชุน

1,440,000

-

-

-

1,440,000

2.นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

600,000

-

120,000

-

720,000

3.นายปรี ชา อุ่นจิตติ

500,000

200,000

-

100,000

800,000

4.นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

600,000

130,000

-

230,000

960,000

5.นายเจษฎา พรหมจาต

600,000

120,000

-

130,000

850,000

6.นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์

600,000

-

120,000

-

720,000

7.นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

600,000

-

120,000

-

720,000

8.นายทินวรรธน์ มหาธราดล

600,000

-

120,000

-

720,000

9.นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

600,000

-

120,000

-

720,000

10.นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

600,000

-

-

-

600,000

11.นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

-

-

-

-

-

50,000

10,000

-

10,000

70,000

รายชื่ อ

12.นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา รวมค่าตอบแทน
และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมด (บาท)

รวม
หมายเหตุ

8,320,000

- นายปรี ชา อุ่นจิตติ อยูใ่ นตาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
- นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ อยูใ่ นตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
- นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564
- นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ อยูใ่ นตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
- นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับผูบ้ ริ หาร: รวม 13 คน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 33,372,464 บาท
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร: ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ มีจานวนทั้งสิ้น 877,901 บาท
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7.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนดังต่อไปนี้
จานวนพนักงานตามระดับ

กลุ่มบริหารและ
การเงิน

ระดับ ผช.ผอ.ฝ่ าย - กรรมการผูจ้ ดั การ (คน)
ระดับ พนักงาน - ผูจ้ ดั การแผนก (คน)
รวม

5
39
44

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และบริหาร
การตลาด
2
25
27

กลุ่มพัฒนา
โครงการและบริการ
งานก่อสร้ าง
3
14
17

กลุ่มพัฒนา
ธุรกิจโครงการ
ระยอง
3
49
52

รวม
13
127
140

หมายเหตุ : บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนพนักงาน
หลักการสาคัญของการบริ หารผลตอบแทนของบริ ษทั คือ การสร้างความเป็ นธรรมระหว่างบริ ษทั และผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้วยเหตุ
นี้การสร้างความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ อันนาไปสู่ การเป็ นหุ้นส่ วนร่ วมกันอีกด้วย ความเป็ นธรรมในการบริ หาร
ผลตอบแทนนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็ นธรรมภายใน การจ่ายผลตอบแทนให้เหมาะสมกับคุณค่าของงานในตาแหน่ง ตาแหน่งงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร
มาก ก็ยอ่ มจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า งานที่มีคุณค่าต่ากว่า
2. ความเป็ นธรรมภายนอก การจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาอัตราค่าจ้างของตลาดแรงงานและลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบเทียบเคียงกัน ก็ควรจ่ายให้อยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้
3. ความเป็ นธรรมในระดับบุคคล เนื่องจากความสามารถแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นแม้ว่าจะอยูร่ ะดับเดียวกัน ก็อาจมี
ผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้ เช่น ผูท้ ี่มีความสามารถสู งกว่า มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่า ก็ควรจะมีค่าตอบแทนที่มากกว่า ซึ่ งจะ
สร้างความเป็ นธรรมตามความสามารถในระดับบุคคล
นโยบายค่าตอบแทน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะบริ หารค่าจ้างให้เป็ นไปโดยยุติธรรมและเพียงพอแก่อตั ภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงาน
กับบริ ษทั ด้วยความผาสุ ข และได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานและการควบคุมบังคับบัญชา
โดยการกาหนดอัตราค่าจ้างได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างไรก็ตามผลการพิจารณาดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถเปิ ดเผยได้
ทั้งเกณฑ์การประเมิ นผลการดาเนิ นงานครอบคลุมเป้ าหมายที่ ท้าทายตามกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั ดังนั้น
การประเมินค่าตอบแทนพนักงานบริ ษทั จะใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ ตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงาน KPI สัดส่ วน (ร้อยละ 70)
สัดส่ วน Competency (ร้อยละ 20) สัดส่ วน Development (ร้อยละ 10) โดยเงินเดือนและโบนัสประจาปี ของพนักงานในบริ ษทั
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบตั ิงานและต้องได้รับการอนุ มัติจากคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากการกาหนดเป้ าที่ ทา้ ทายแล้ว เกณฑ์
ดังกล่าวยังเป็ นตัวชี้ วดั ที่ ครอบคลุมประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาวของแผนกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั
โดยบริ ษทั มีระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน โดยวัตถุประสงค์สาคัญ 4 ประการได้แก่
1. ความเชื่อมต่อสนับสนุนต่อเป้าหมายหลักขององค์กร ก็คือการเชื่อมต่อเป้าหมายหลักนั้น มาเป็ นเป้าหมายในการทางาน
รายบุคคล โดยผ่านการจัดทาแผนงานหรื อเป้าหมายการทางานรายบุคคล
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2. การจูงใจและให้ผลตอบแทนตามผลสาเร็ จของงาน และคัดแยกผูม้ ีผลงานระดับต่างๆ ออกจากกัน เพื่อให้ผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมกับสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิให้แก่บริ ษทั มาตลอดทั้งปี นอกจากนี้หลักการข้อนี้ยงั เป็ นการจูงใจตอบสนองต่อผูท้ างานดี และ
กระตุน้ สาหรับผูท้ างานต่ากว่ามาตรฐานให้เร่ งปรับปรุ งต้นเองอีกด้วย
3. การพัฒนาพนักงานรายบุคคล บริ ษทั ให้ความสาคัญและใส่ ใจในประเด็นปั ญหาต่างๆ ตลอดจนความไม่สาเร็ จตาม
แผนงาน โดยการนากลับมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละบุคคล สร้างเป็ นแผนพัฒนาให้แก่พนักงาน เพื่อนา
เป้าหมายนั้นกลับมาพัฒนาอีกครั้งในปี ถัดไป เมื่อพนักงานได้รับการเติบเต็มด้านความสามารถแล้วอุปสรรค์ทุกๆ ด้านย่อมจะ
ลุล่วงไปด้วยดี
4. การวางแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่ง โดยรู ปแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือก และการประเมินผลผูม้ ีศกั ยภาพสู ง และผูส้ ื บทอด
ตาแหน่ง ดังนี้
การปรั บเงินเดือนเนื่องจากการเลื่อนตาแหน่ ง
- การปรับเงินเดือนเนื่องจากการเลื่อนตาแหน่งงาน หมายถึง การปรับเงินเดือนในกรณี ที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งพนักงานให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั และต้องมีคุณสมบัติข้นั ต้นทั้งในด้านผล
การปฏิบตั ิงาน และอายุงานครบตาม Career Path
- เป็ นพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- มีผลการปฏิบตั ิงาน เฉลี่ยสู งกว่ามาตรฐาน
การปรั บเงินเดือนเพื่อความเหมาะสม
- การปรับเงินเดือนเพื่อความเหมาะสมหมายถึง การปรับเงินเดือนในกรณี ที่เกิดความไม่ทดั เทียมกันในเรื่ องเงิ นเดือนเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับตลาดแรงงานภายนอก หรื อเกิ ดความเหลื่ อมล้ าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับพนักงานภายใน หรื อเกิ ดความไม่
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน หรื อบริ ษทั จาเป็ นต้องปรับให้เป็ นกรณี พิเศษ
- การเสนอปรับค่าจ้างเพื่อความเหมาะสมตามให้ทาเฉพาะรายที่เห็นว่ามีเหตุผลอันควรอย่างยิ่งเท่านั้น เช่น เงินเดือนต่ากว่า
พนักงานที่รับเข้าใหม่ ในขณะที่ประสบการณ์ ใกล้เคียงกัน เงินเดือนต่ากว่าเกณฑ์ของบริ ษทั หรื อต่ากว่าอัตราเงินเดือนใน
ตลาดแรงงานภายนอกเป็ นอย่างมาก
- การปรับค่าจ้างเพื่อความเหมาะสมในรอบ 12 เดือน ไม่ว่าจะปรับกี่ครั้งก็ตามให้ปรับได้รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ฐานค่าจ้าง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขึ้นค่าจ้างตามความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (ปรับประจาปี )
การคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ ง พิจารณาจาก
- รายชื่อพนักงานศักยภาพสู ง
- แผนผูส้ ื บทอด
- เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
ในปี 2564 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 107 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั นั้นอยู่ในรู ปแบบ เงินเดือน ค่าแรง ค่าครองชี พ สวัสดิการตามตาแหน่ง โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ โดยสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริ ษทั กาหนดขึ้นนั้น บริ ษทั เล็งเห็นว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านสามารถใช้ได้และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริ งกับพนักงาน ดังนี้
1. ประกันสุ ขภาพ (กลุ่ม) ผูบ้ ริ หารและพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน
1.1 ประกันสุ ขภาพพนักงาน
1.2 ประกันชีวิต ได้รับสู งสุ ด 20 เท่าของเงินเดือน
1.3 ประกันอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
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2. สวัสดิการช่วยเหลือ
บริ ษทั จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากประกันสังคม ให้แก่พนักงาน อาทิ กรณี อุปสมบท เงินช่ วยเหลือสมรส ของเยี่ยมผูป้ ่ วย
กรณี ผบู ้ ริ หารและพนักงานเสี ยชีวิต รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเสี ยชีวิต สวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริ ษทั
3. การตรวจสุ ขภาพประจาปี
บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ
4. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
บริ ษทั ได้มีการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ตามที่กฎหมายแห่ งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมกาหนดไว้
5. สวัสดิการอื่น ได่แก่ การเลือกช่วงเวลาเข้าปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานจากที่พกั อาศัย วันหยุดพักผ่อนประจาปี พนักงาน
สู งสุ ด 16 วัน ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด 18 วัน เครื่ องแบบพนักงาน ค่าตอบแทนวิชาชีพ ส่ วนลดการซื้ อที่อยู่อาศัย รางวัลอายุงาน การใช้
บริ การศูนย์กีฬาของบริ ษทั เป็ นต้น
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ปั จจัยสาคัญของการเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจขององค์กร คือการได้ “คนดี คนเก่ง” บริ ษทั จึงให้ความสาคัญในเรื่ อง “คน”
ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่าสู งสุ ดขององค์กรโดยยึดหลักการบริ หารจัดการทุนมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์จาก
“คน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร ปัจจุบนั การบริ หาร Talent Management เป็ นงานหนึ่งที่มีความสาคัญ บุคลากรเหล่านี้ถือ
เป็ นกลุ่มที่องค์กรสามารถฝากความหวังในการบรรลุผลที่ทา้ ทายขององค์กร ซึ่ งจะทาให้องค์กรมีความ “แตกต่าง” และมีความ
ได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง จึงถือเป็ นภาระกิจหลักที่สาคัญที่จะต้องพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ดังนั้นเพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้จุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ได้กาหนดเส้นทางการบริ หารเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพทุกระดับตาแหน่ง ให้สอดคล้องตาม Functional Competency เพื่อรองรับการทางานอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กกร ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน
ผูส้ ื บทอดตาแหน่ งสาคัญเพื่อเตรี ยมความพร้อมของตาแหน่ งที่ว่างลง อีกทั้งเป็ นการจูงใจให้พนักงานภายในมีโอกาสเติบโต
ก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งทาให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป และในปี 2564 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรม Town Hall Meeting
ภายใต้ชื่อธี ม “ เปิ ดบ้าน ESTAR เล่าช่วงชีวิตก้าวข้ามความกลัว” โดยจุดประสงค์หลักคือ เพื่อทาให้พนักงานทุกคนเตรี ยมความ
พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง อัน เนื่ อ งมาจากผลกระทบจากโรคโควิ ด 19 โดยให้ ผู ้บ ริ ห ารภายในของบริ ษ ัท และ Speaker
จากภายนอกองค์กร เป็ นผูแ้ ชร์ เล่าจากประสบการณ์จริ ง โดยคัดเลือกเรื่ องที่น่าสนใจ อาทิ ถอดบทเรี ยนปั ญหาวิกฤติ ปี 2540
ในแง่มุมที่หลากหลาย และเรื่ องเล่าจากผูบ้ ริ หารแป้ งศรี จนั ทร์ ผูพ้ ลิกโฉมและชุบชีวิต เวชสาอางแบนด์ไทยที่มีอายุเก่าแก่ถึง 73 ปี
เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจในการก้า วข้า วความกลัว ไปพร้ อ มกัน ทุ ก คน และเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานซั ก ถามข้อ สงสั ย ต่ างๆ
ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารก็ได้รับข้อคิดเห็นและคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์จากพนักงานโดยตรงเช่นกัน
7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
เลขานุ การบริ ษ ัท คื อ นายพงษ์ศ ักดิ์ ใหม่ ซ้อ น ท าหน้าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
ข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดู แลในการดาเนิ นกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย การดาเนิ นการจัดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั การประชุมคณะกรรมการบริ หารและการประชุมผูถ้ ือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั
ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ หาร มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงาน
ที่กากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อหน่ วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริ ษทั และประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
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ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
• ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีการเงิน
นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริ ญ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
• ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
นางสาวอุไรรัตน์ บุญมี ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
• เลขานุการบริ ษทั
นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริ ษทั
• นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริ ญ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
• หัวหน้ากากับดูแลกิจการ (Compliance)
N/A
• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน มีสาระสาคัญ ดังต่ อไปนี้
บริ ษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด เป็ นผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยมี นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ เป็ นหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
การศึกษา ของนางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
- ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา Financial Accounting and Assurance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตร
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7133
- วุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน รุ่ นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- วุฒิบตั รโครงการ “การพัฒนาผูส้ อบบัญชีตลาดทุน” สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- วุฒิบัตรจากสภาวิชาชี พบัญชี ฯ หลักสู ตร “เตรี ยมความพร้ อมรั บการตรวจเยี่ยมสานักงานสอบบัญชี เพื่อการรั บรอง
คุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISQC1 รุ่ นที่ 3”
- วุฒิบตั ร จากสมาคมสโมสรนักลงทุน หลักสู ตร “วิธีปฏิบตั ิหลังได้รับการส่งเสริ มการลงทุน”
- ประกาศนี ยบัตรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสู ตร “ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิ ตและอากร
แสตมป์ ” “ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ” “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ”
การอบรมสัมมนาอื่น ๆ (ในช่ วงปี 2559-2564)
- การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริ ตและฟอกเงิน (ปี 2562)
- นักบริ หารกับการจัดทารายงานความยัง่ ยืนและการวัดผลตอบแทนทางสังคม (ปี 2562)
- ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง การวางแผนและเตรี ยมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563 (ปี 2562)
- การทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ปี 2562)
80
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การจัดทากระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในองค์กร (ปี 2561)
TFRS ทุกฉบับปี 2561 หลักสู ตรย่อย 202 เกี่ยวกับหนี้สินและ 301 เกี่ยวกับรายได้
ความเสี่ ยงและการกากับดูแลด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ (ปี 2560)
Cyber Security สาหรับผูต้ รวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 (ปี 2560)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ ให้แก่ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชี
2564 ดังนี้
บริษัท
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี
1,335,000 บาท
200,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ
13,622 บาท
341 บาท

40,000 บาท
1,575,000 บาท

98 บาท
14,061 บาท

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
รวม
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8. รายงานผลการดาเนิงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฎิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปี ละครั้ง โดยจัดทาในรู ปแบบการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรายคณะ และประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ให้คะแนนใน
การวัดผล ดังนี้

กระบวนการในการประเมิน ดาเนินการ ดังนี้
1) บริ ษทั ได้จัดให้มีการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และประเมิ นตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
แบบรายคณะ โดยให้ ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ัดทาแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน ซึ่ งเป็ นแบบที่ สอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเหมาะสมกับลักษณะของบริ ษทั
2) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั นาส่ งแบบประเมินให้กบั กรรมการแต่ละคนและส่ งกลับมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั เพื่อทาการ
รวบรวมผลการประเมินและนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนประมวลผลและรวบรวมข้อคิ ดเห็ นต่ างๆ เสนอต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิ ทธิ ภาพในการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการ นอกจากนี้ผลประเมินสามารถนามาสนับสนุนและปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานของฝ่ ายจัดการ
ได้อีกต่อไป

ดังนี้

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทปี 2564
ประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก คือ ร้อยละ 97.24 รายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หัวข้ อ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
ความพร้อมของกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกาหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
การจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ
อื่นๆ (การสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
82

ผลการประเมิน (ร้ อยละ)
92.17
98.45
97.95
96.05
98.74
96.50
99.11
96.17
98.25
99.05
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สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจาปี 2564
ดังนี้

ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ ร้อยละ 97.34 รายละเอียด

1.
2.
3.
4.

หัวข้ อ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมิน (ร้ อยละ)
98.05
97.10
97.95
96.25

กระบวนการในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
1) คณะกรรมการบริ ษ ัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน เป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจ ให้บริ หารกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่ อสารให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี และมีการสื่ อสาร
ผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
3) ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปพิจารณากาหนดอัตราผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มทักษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
อย่างสม่าเสมอ โดยการให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาการให้ความรู ้ที่จาเป็ นแก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
เพื่อให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
การเข้ าอบรมของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

รุ่น/ ปี ที่เข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร (IOD)
รุ่ นที่ 7/2013
รุ่ นที่ 4/2013
รุ่ นที่ 7/2013
รุ่ นที่ 14/2012
รุ่ นที่ 2/2012
รุ่ นที่ 1/2011
รุ่ นที่ 2/2010
รุ่ นที่ 10/2010
รุ่ นที่ 7/2010
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สถาบันกรรมการไทย (IOD)
ACEP
HRP
CDC
RCC
RNG
M&A
MFM
MFR
MIA
83

หลักสู ตรโดยสถาบันอื่น
-
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รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

3.นางสุนันทา เตียสุ วรรณ์

4.นายเจษฎา พรหมจาต

5.นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์

89

รุ่น/ ปี ที่เข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร (IOD)
รุ่ นที่ 9/2010
รุ่ นที่ 1/2010
รุ่ นที่ 7/2010
รุ่ นที่ 30/2010
รุ่ นที่ 126/2009
รุ่ นที่ 71/2008
รุ่ นที่ 22/2002

หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD)
MIR
FGP
SFE
ACP
DCP
DAP
DCP

หลักสู ตรโดยสถาบันอื่น

-

-

รุ่ นที่ 25/2017
รุ่ นที่ 7/2004
รุ่ นที่ 45/2002
รุ่ นที่ 5/2000
-

AACP
CSP
DCP
ELP
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รุ่ นที่ 88/2007
รุ่ นที่ 19/2007
รุ่ นที่ 7/2008
รุ่ นที่ 52/2006

DCP
ACP
RCC
DAP

หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 11 (วตท.11)
การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน (PDI) รุ่ นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
การบริ หารงานยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตระดับสู ง
(นยปส.) รุ่ นที่ 1 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
TCLA Executive Development Program
รุ่ นที่ 9 สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
Telecommunication Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cyber Resilience Leader Workshop
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2019
IIA International Conference in California
2019, The Institute of Internal Auditor
IIA International Conference in Dubai
2018, The Institute of Internal Auditor
IIA International Conference in Sydney
2017, The Institute of Internal Auditor
IIA International Conference in New York
2016, The Institute of Internal Auditor
-

84
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รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
6.นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

7.นายทินวรรธน์ มหธราดล
8.นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
9.นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

10. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์
11.นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

รุ่น/ ปี ที่เข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร (IOD)
รุ่ นที่ 21/2020
รุ่ นที่ 7/2020
รุ่ นที่ 298/2020
รุ่ นที่ 53/2020
รุ่ นที่ 23/2016
รุ่ นที่ 15/2016
รุ่ นที่ 36/2010
รุ่ นที่ 14/2009
รุ่ นที่ 72/2008
-

หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD)
RCL
CRC
DCP
ACPG
AACP
CGI
CSP
EMT
DAP
-

-

-

-

-

รุ่ นที่ 205/2015
รุ่ นที่ 6/2015
รุ่ นที่ 66/2007
-

DCP
RMP
DAP
-

-

-

-

-

ปี 2018
รุ่ นที่ 71/2008
รุ่ นที่ 102/2008
รุ่ นที่ 24/2010
รุ่ นที่ 3/2011
รุ่ นที่ 1/2013
รุ่ นที่ 8/2015

DCP
DAP
DCP
RCP
FGP
RMP
CGI
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หลักสู ตรโดยสถาบันอื่น
Certified Investment and Securities Anayst
Program ระดับ 3 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
Executive Development Program รุ่ นที่ 6
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรที่ปรึ กษาทางการเงิน ของชมรม
วาณิชธนกิจ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
ปี 2558
Senior Executive Program (SEP 9) Sasin
Building Energy Conservation (The
Department of Alternative Energy
Development and Efficiency under The
Ministry of Energy) Class 18/1996
Building Electrical Design and Installation
Standard Code for Energy Conservation
(The Department of Alternative Energy
Development and Efficiency under The
Ministry of Energy) Class 1/1997
Person Responsible for Energy in Building
(The Department of Alternative Energy
Development and Efficiency under The
Ministry of Energy) Class 1/2003
-

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

รุ่น/ ปี ที่เข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร (IOD)
รุ่ นที่ 2/2016
รุ่ นที่ 28/2018
รุ่ นที่ 9/2019
รุ่ นที่ 22/2021
-

หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD)
ITG
AACP
BMD
ELP
-

-

-

-

-

-

-
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หลักสู ตรโดยสถาบันอื่น
Audit Committee Seminar-Get ready for
the year end by SET & SEC รุ่ นที่ 11/2015
BOD meeting by SEC-Promote culture &
governance รุ่ นที่ 10/2562
Personal Data Protection Act-PDPA by
PWC, Deloitte 2019-2021
TFR 9 by Thammasart University, 2019
โครงการอบรมผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยสมาคมบริ ษทั เงินทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ
AACP : Advanced Audit Committee Program
ACP : Audit Committee and Continuing Development Program
ACEP : Anti – Corruption for Executive Program
ACPG : Anti-Corruption: The Practical Guide
CDC : Chartered Director Class
CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
CSP : Company Secretary Program
BMD : Boards that Make a Difference
DAP : Director Accreditation Program
DCP : Director Certification Program
EDP : Executive Development Program
ELP : Ethical Leadership Program
FGP : Financial Institutions Governance Program
FSD : Financial Statements for Directors
ITG : Driving Company Success with IT Governance
HRP : How to Develop a Risk Management Plan
M&A : The Board’s Roles in Merger & Acquisitions
MFM : Monitoring Fraud Risk Management
MFR : Monitoring of The Quality of Financial Reporting
MIA : Monitoring the Internal Audit Function
MIR : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
RCC : Role of the Compensation Committee
RCP : Role of the Chairman Program
SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy

86
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บุคคลที่ได้รับเลือกมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั คนใหม่จะได้รับการฝึ กอบรมและ/ หรื อสื่ อสารให้รับทราบในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิ เทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ ได้แก่ เรื่ องที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกากับดูแลกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรรกิจของบริ ษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจ ในการ
ฝึ กอบรมนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/ หรื อ เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อกรรมการคนใหม่
คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการมีความรู ้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
แผนการสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนการสื บทอดงานและ
ทบทวนแผนพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมเป็ นแผนต่อเนื่ องให้มีผสู ้ ื บทอดงานในกรณี ที่
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งในตาแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีแผนสื บทอดตาแหน่งของตนเองเพื่อรักษาความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่อตาม
แนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ภายใต้การมีจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนสื บทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบเป็ นระยะ
อย่างน้อยปี ละครั้ง
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8.1.1 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
(1) กรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยยึดถือหลักเกณฑ์เรื่ องคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ด้วย
ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
ผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
ค) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ั ทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้
กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ผูข้ ออนุญาตหรื อ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาต หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
88
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ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรื อ (ฉ) ให้ผขู ้ ออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพัน ธ์ทางธุ ร กิ จหรื อ การให้บริ การทางวิ ชาชี พ ที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติ ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบ
บัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี ) ในนามของนิติบุคคลนั้น
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่เกิน 12 คน คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่คดั เลือก กลัน่ กรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ รวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ
บริ ษทั ไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสี ยงแบบ Cumulative Voting แต่ใช้วิธีการใช้
เสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน การสรรหากรรมการสามารถ
เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายๆ คนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยงจะแบ่ง
คะแนนเสี ยงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่
สรรหา คัดเลือก หรื อพิจารณากลัน่ กรองผูบ้ ริ หารเพื่อดารงตาแหน่ งระดับสู งของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ
8.1.2 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริ ษทั ได้กากับดูแลและควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย โดยส่งบุคคลที่เป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ในบริ ษทั
ย่อยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ย่อย

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

89

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

95

นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทา
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึง
ต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบ
การเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
8.1.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน/ลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ในตาแหน่ งหรื อสายงานที่
รับผิดชอบข้อมูลภายในหรื อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทา
การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันเผยแพร่ ขอ้ มูลงบการเงินและข้อมูลสาคัญทางการเงินของ
บริ ษทั และในช่วงระยะเวลา 1 วัน หลังวันเผยแพร่ ขอ้ มูลงบการเงินและข้อมูลสาคัญทางการเงินของบริ ษทั
รายงานการถือหุ้นของกรรมการ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ลาดับ

ชื่อ

หุ้นสามัญ (หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จานวนหุ้นเพิ่ม (ลด)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระหว่างปี (หุ้น)

1

นายอานันท์ ปันยารชุน

4,000,000

4,000,000

-

2

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

-

-

-

3

นายปรี ชา อุ่นจิตติ

-

-

-

4

นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

-

-

-

5

นายปรี ดา เตียสุวรรณ์
(คู่สมรส นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์)

1,400,000

1,400,000

-

6

นายเจษฎา พรหมจาต

-

-

-

7

นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์

-

-

-

8

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

-

-

-

9

นายทินวรรธน์ มหธราดล

-

-

-

10

นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

-

-

-

11

นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

-

-

-

12

นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

-

-

-

13

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

-

-

-
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8.1.4 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดาเนินกิจการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย และป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นใน
องค์กรทุกๆ กรณี จึงกาหนดหลักการดาเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรื อบุคคลที่กระทาการโดยมิชอบในการแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจในการดาเนินกิจการอันปราศจากการทุจริ ต โดยได้กาหนดมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกคน ทุกระดับ ทุกส่ วนงาน ของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด รวมทั้ง แจ้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจควบคุม ให้ดาเนินธุรกิจและปฏิบตั ิไปในทิศทาง
เดียวกันตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
แนวปฏิบตั ิ
1. นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรื อการคัดเลือก
บุคคลากร การเลื่ อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวทางปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือหลักการกากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อความชัดเจนในเรื่ องการดาเนิ นการที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดคอร์ รัปชั่น บริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่ องต่อไปนี้ดว้ ยความระมัดระวัง
3.1 ความเป็ นกลางและช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมืองโดยจะไม่สนับสนุน หรื อการกระทาอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ในกิจกรรมที่จะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยความเป็ นกลางทางการเมือง และ/หรื อได้รับ
ความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
3.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศลถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒ นธรรมองค์กรของบริ ษทั เพื่อช่ วยเหลื อผูด้ ้อยโอกาสในสังคม เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเพื่อการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตอย่างถ้วนหน้าทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต ทั้งนี้ การบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุ มตั ิตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนด และกระทาในลักษณะที่มีความ
โปร่ งใส การชาระเงินจะต้องระบุผรู ้ ับเงินที่ชดั เจน รวมถึงมีการระบุชื่อผูร้ ับซึ่ งเป็ นองค์กรที่ได้ข้ นึ ทะเบียนพร้อมกับมีวตั ถุประสงค์
ของการบริ จาคอย่างชัดเจน และโดยทัว่ ไปแล้วการให้เงินสนับสนุนจะทาเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์หรื อชื่อเสี ยงขององค์กรซึ่งปกติมกั
กระทาผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็ นไปตามการพิจารณาตัดสิ นใจที่โปร่ งใส มีการทาสัญญาหรื อ
มีหลักฐานการชาระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมตั ิตามกระบวนการและผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิตามลาดับขั้นตอน
บริ ษทั และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทาขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชัน่ และสิ นบน
3.3 การให้หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนามาซึ่งความเสี่ ยง
ต่อการคอร์รัปชัน่ ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับ หรื อให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทัว่ ไปว่า การรับหรื อให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใด ค่าบริ การต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรื อสร้างภาระให้เกิดความรู ้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรื อเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ การ
คอร์ รัปชั่น ทั้งนี้ ข้อกาหนดดังกล่าวให้ใช้กบั การรับหรื อให้ของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากการรับหรื อให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้อนรับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิด
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ข้อผูกมัดหรื อสร้างภาระให้เกิดความรู ้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็ นการคอร์รัปชัน่ และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณี ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติก็เป็ นสิ่ งที่กระทาได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ของบริ ษทั
3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู ้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอก
การฟอกเงิน
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทาการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู ้ร่วมคิด การกระทาใน
ลักษณะที่เป็ นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็ นการทุจริ ตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระทาอย่างชัดแจ้งภายใต้
คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็ นกรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั โดยไม่คานึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทาดังกล่าวหรื อไม่
การดาเนินการเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดคอร์ รัปชั่นดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกรณี กรรมการและพนักงาน
จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทาธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายคอร์รัปชัน่
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เรี ยกร้อง ไม่รับเงินผลประโยชน์ หรื อสิ่ งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริ ต หรื อ
เกิดปกติวิสัยจากผูเ้ กี่ยวข้องในกิจการบริ ษทั
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เรี ยกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
หรื อนิติบุคคลที่ร่วมทาธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อรับเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิหน้าที่/ละเว้น
ปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ หรื อกระทาผิดกฎหมาย
6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรื อรับการบริ จาคหรื อสนับสนุ นเงินหรื อสิ่ งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ
เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่คา้ ลูกค้า หรื อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ เป็ นต้น ที่มีเจตนาชักนาให้บุคคลนั้นกระทาหรื อละเว้นการกระทา
ที่เป็ นการผิดต่อกฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรื อเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรี ยบหรื อแลกเปลี่ยนกับสิ ทธิ
พิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่า
เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปเพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
7. กรณี ที่นิติบุคคลหรื อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ให้สิ่งของหรื อผลประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หารหรื อ
พนักงานเพื่อเป็ นสิ นน้ าใจ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึ งความเหมาะสม สมควร และ/หรื อ ถูกต้องด้วย
โดยคานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไม่รับแล้วจะเป็ นการเสี ยน้ าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ตอ้ งมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้
8. การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรจะเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด โดยจรรยา อาจเป็ นการรับจาก
ผู ้เกี่ ยวข้อง คนรู ้ จัก การรั บควรรั บในลัก ษณะที่ เป็ นการทั่วไป ไม่ เฉพาะเจาะจง มู ลค่ าพอสมควรไม่ เป็ นการรั บทรั พย์สิ น
อย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรื อทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
9. ห้ามบุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนครอบครัวเรี ยกร้อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ไม่ว่ากรณี ใด อันอาจมีผลกระทบต่ อการ
ตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
10. บุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องไม่ให้สินบน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแก่
บุคลากรของบริ ษทั เองหรื อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้น้ นั ไม่ขดั ต่อกฎหมายและจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น
11. ไม่ พึ งกระท าการให้ และรั บของขวัญซึ่ งมี มู ลค่ าเกิ นกว่ าปกติ ที่ วิญญู ชนพึ งให้ กันระหว่ างผูบ้ ังคับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และบริ ษทั ย่อย ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรื อรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ หรื อ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจตามปกติหรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
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13. การด าเนิ นร่ วมกับหน่ วยงานต่ างๆ เช่ น หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ เอกชนทั้งหลายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้องดาเนินไปอย่าโปร่ งใสเป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่บริ ษทั ติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้ง
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในทุกท้องถิ่นที่บริ ษทั มีการทากิจการอยู่
14. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และบริ ษทั ย่อย ต้องให้ความรู ้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมา บุคคลหรื อนิติบุคคล
ที่ ร่วมทาธุ รกิ จด้วยว่าบริ ษทั ไม่สนับสนุ นการกระทาอันใดๆ ที่ เข้าข่ายคอร์ รัปชั่น และจะไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการคอร์ รัปชั่น
ไม่ว่าด้วยการเรี ยกเก็บ รับ และจ่ายสิ นบนทุกรู ปแบบ และหากการกระทาดังกล่าวต้องต้องให้บริ ษทั ทราบทันที
15. บริ ษทั กาหนดให้นโยบายนี้ ใช้ปฏิบตั ิ กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั อื่นที่ บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
16. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ถือเป็ นการทาผิดวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
และหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายนี้ เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย บริ ษทั จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผูม้ ี อานาจบังคับใช้กฎหมาย
ดาเนินคดีตามกฎหมายกับผูก้ ระทาผิดนั้นต่อไป
17. บริ ษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
17.1 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้
17.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรื อตัวกลางทางธุรกิจ
ใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อกระทาการให้หรื อรับสิ นบน หรื อการคอร์รัปชัน่
มาตรการดาเนินการ
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ หลักการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ โดยต้องแจ้ง
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อผ่านทางช่องการรายงานที่กาหนดไว้ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบบริ ษทั
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรื อได้รับผลใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน จากการปฏิเสธการคอร์ปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
และบริ ษทั จะดาเนินการตามมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ โดยเคร่ งครัด ตามที่
กาหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นบุคคล และ/หรื อ มาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสของบริ ษทั
4. ผูท้ ี่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
บริ ษทั ที่กาหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
5. บริ ษ ัทสื่ อสารนโยบายและมาตรการต่ อต้านคอร์ รั ปชั่น รวมทั้งช่ องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน หรื อ
ข้อเสนอแนะยังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บริ ษทั ย่อย ผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิ เทศกรรมการและ
พนักงาน การสื่ อข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริ ษทั โดยผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการนานโยบายนี้ ไป
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
6. บริ ษ ัทสื่ อสารนโยบายและมาตรการต่ อต้านคอร์ รั ปชั่น รวมทั้งช่ องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน หรื อ
ข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เวปไซต์ของบริ ษทั รายงานประจาปี
7. บริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ โดยมีการประเมินความเสี่ ยง จัดลาดับความสาคัญและกาหนด
มาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดาเนินไปแล้ว โดยคณะทางานกลัน่ กรองเรื่ องร้องเรี ยนการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และอื่นๆ ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สานักงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูส้ อบทาน
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8. บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการบริ หารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ ปชัน่
ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่
งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทกั ษะเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ
9. บริ ษทั จัดให้มีระเบียบอานาจการอนุมตั ิที่ชดั เจน รัดกุม มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่ งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวน
การอื่นภายในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และมีการสื่ อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิ จกรรมที่ สาคัญของบริ ษทั เช่ น การดาเนิ นงานด้าน
พาณิ ชย์ การจัดซื้ อจัดจ้าง เป็ นต้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน ข้อกาหนดกฎระเบียบ และให้คาแนะนาในการพัฒนาปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
12. บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่ อสารมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน จดหมายข่าวอิเล็กทอร์ นิกส์ วารสาร สื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมาย
แจ้งนโยบายถึงคู่คา้ ลูกค้า และเวปไซต์ของบริ ษทั
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และ
ปฏิ บัติ ตามนโยบายและข้อกาหนดที่ มี อยู่ในคู่ มื อหลักการกากับดู แลกิ จการของบริ ษ ัท อี กทั้งผูบ้ ริ หารทุ กระดับจะต้องดู แล
รั บผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่ งเสริ มให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามี ความรู ้ ความเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามคู่ มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดกับหลักการกากับดูแลกิจการ หากรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
กระทาผิดหลักการกากับดู แลกิ จการตามที่ กาหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากมี การกระทาที่ เชื่ อได้ว่าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการต่อไปนี้
หากพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ประสบปัญหาในการตัดสิ นใจ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้กาหนด
ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ให้ต้งั คาถามเกี่ยวกับการกระทานั้นกับตนต่อไปนี้
1. การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายหรื อไม่
2. การกระทานั้นขัดต่อนโยบายหรื อจรรยาบรรณหรื อส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อไม่
3. การกระทานั้นส่งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั อย่างร้ายแรงหรื อไม่
พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทาผิดกฎหมาย และ/หรื อ
จรรยาบรรณตามหลักการกากับดู แลกิ จการ รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุจริ ตหรื อประพฤติ มิ ชอบของบุคคลในบริ ษ ัท
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่ อสารของบริ ษทั
มาตรการแจ้ งเบาะแสและกลไกคุ้มผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั มีการติดตามดูแลให้พนักงานทุกระดับมีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดในคู่มือต่อต้านคอร์ รัปชั่นอย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งบริ ษทั ได้กาหนดกระบวนการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสโดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรี ยน สาหรับผูร้ ้องเรี ยน
ภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การละเมิดสิ ทธิ ต่างๆ การทาผิดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริ ตประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์ทุกระดับตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั มีข้นั ตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชดั เจน เป็ นกลางและโปร่ งใส มีมาตรการคุม้ ครอง ผูแ้ จ้ง
94
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เบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสของบริ ษทั โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทางของ
บริ ษทั ฯ ได้ 3 ช่องทาง คือ
1) ทางเว็บไซต์ www.estarpcl.com
2) ทาง e-mail
anti-corruption@estarpcl.com
3) ทางไปรษณี ย ์ หรื อยื่นโดยตรงได้ที่
คณะทางานกลัน่ กรองเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และอื่นๆ
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
1. หากเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามนโยบาย และระเบี ยบวิธีปฏิบตั ิด้านบุคคลให้นาส่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายหลักการกากับ
ดูแลกิจการ และระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ให้นาส่งเลขานุการบริ ษทั
3. หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่อาจส่ อทางทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้ดว้ ยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็ นต้น ให้นาส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ในกรณี ที่เรื่ องร้ องเรี ยนตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็ นเรื่ องที่ ซับซ้อนหรื อเกี่ ยวข้องกับหลายหน่ วยงาน ให้นาส่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งสาหรับดาเนินการดังกล่าว
5. จากนั้นให้ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนแจ้งการรับเรื่ องร้องเรี ยนไปยังเลขานุ การบริ ษทั เพื่อลงทะเบียนเรื่ องร้องเรี ยน บันทึก
ข้อมูล โดยจะสรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนาเสนอตามกระบวนการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส และจะเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้น เป็ นจดหมายที่ ส่งถึ งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งจะถู กจัดส่ งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็ นกรณี เร่ งด่วนสามารถแจ้งโดยตรงที่กรรมการผูจ้ ดั การทางอีเมล์ หลังจากนั้นบริ ษทั จะ
ดาเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
มาตรการคุ้มครองสิทธิผ้รู ้ องเรียน/ผู้แจ้ งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส/ ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง บริ ษทั จะไม่
เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแสและดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้ง
เบาะแสดังกล่าว รวมไปถึ งมาตรการคุ้มครองในกรณี ในกรณี ที่ผูน้ ้ ันเห็ นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ดความ
เดือดร้อนเสี ยหาย โดยบริ ษทั จะดาเนินการด้วยกระบวนการที่มีความเป็ นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสี ยหาย เมื่อมีผู ้
ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหาย
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่ได้รับร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดจริ ยธรรมหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการทุจริ ตใดๆ
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ การแต่ งตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิสระ 3 ท่ าน ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอในการ
ด าเนิ น งานตามขอบเขตหน้ า ที่ ต ามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเท ศไทย และตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง ซึ่ งประชุมร่ วมกับกรรมการบริ หาร ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อหารื อและพิจารณาในเรื่ องต่างๆที่สาคัญ ด้วยความเป็ น
อิสระและโปร่ งใส ในจานวนนี้ มีการประชุ มร่ ว มกับผูส้ อบบัญ ชี โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ 1 ครั้ ง โดยมี รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุม ดังนี้
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบ
1. นายปรี ชา อุ่นจิตติ
2. นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
3. นายเจษฎา พรหมจาต
4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
3/3
5/5
5/5
1/1

หมายเหตุ – นายปรี ชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นตาแหน่งถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
- นางสุนนั ทา เตียสุ วรรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

สรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้ าที่ในปี 2564 ได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานและงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริ ษทั พร้อมทั้งการเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินที่เสนอให้ผถู ้ ือหุ้น ให้ความเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี แนวทางบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสถานการณ์โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ภายนอก และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และ
ติดตามความคืบหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมให้ความเสี่ ยงที่สาคัญลดลงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบตามความเหมาะสม
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3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบภายใน และรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่ งในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็ นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีสาระสาาคัญ
5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีมีขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาสอบทานการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการในการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ตามที่ บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กโครงการแนวร่ วมปฏิบั ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิ นความเสี่ ยง มาตรการการควบคุมภายใน รวมถึ งการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ งบริ ษทั มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการกากับดูแลความเสี่ ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม
7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ้ นเพื่ อ พิ จารณาแต่งตั้ง
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4521 หรื อ นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรื อ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3972 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2565 โดย
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) เป็ นเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการจัดทารายงานข้อมูลทางการเงิน ของบริ ษทั มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม โดยมีการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวม และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนมี
การกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมิ น และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จ ความมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน การใช้ทรั พยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรื อการทุจริ ต นอกจากนี้ รายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกจะต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา รวมทั้ง การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริ ษทั ที่กาหนดขึ้นเพื่อการการควบคุมการดาเนินงาน
ในเรื่ องดังกล่าว
บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเป็ น ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ให้เป็ นเป็ นตาม
กฎระเบียบ และนโยบายของบริ ษทั โดยผูต้ รวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี
2564 ที่ ได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการประเมิ นความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น และผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่สาคัญตามแนวทางของ COSO และสมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่ งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขจาก
ข้อสังเกตที่ตรวจพบแก่ฝ่ายบริ หารไปพิจารณาดาเนินการ และทุกไตรมาสผูต้ รวจสอบภายในจะรวบรวมจุดบกพร่ องในการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและกากับฝ่ ายบริ หารให้ปรับปรุ งแก้ไขต่อไปด้วย
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการทบทวนซักถามข้อมูล
จากฝ่ ายบริ หารและผูต้ รวจสอบภายใน สรุ ปความเห็ นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในส่ วนต่าง ๆ 5 ส่ วน คือ
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารภายในองค์กร และการ
ติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริ ษทั มีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีการ
บริ หารจัดการด้านต่างๆ ซึ่งมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิผล ดังนี้
1.1 มี การกาหนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บัติ เ ป็ นลายลักษณ์ อ ักษร เกี่ ย วกับ การกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ
1.2 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละปี โดยคานึ งถึงปั จจัยต่างๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน รวมทั้งมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติ ง านและติ ดตามตรวจสอบการดาเนิ น งานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยจะมี การทบทวนอยู่ อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้
สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
1.3 มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย รวมทั้งมีการจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหลักอย่างชัดเจน และมีการปรับปรุ งระบบงานย่อยให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน มีความรัดกุม ลดการทางานที่ซ้ าซ้อน และให้ทุกฝ่ ายปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
1.4 มีการกาหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล รวมทั้งได้กาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 และได้แต่งตั้งคณะทางานควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อทาหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับมาให้ปลอดภัย
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และเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ทั้งการจัดเก็บ นาไปใช้ เปิ ดเผย เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพียงพอ และ
เหมาะสมในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.5 มีการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั เข้าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption)
กับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีการดาเนินการอย่างเป็ น
รู ปธรรมเพื่อให้เกิดการทาธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ซึ่ งในปี 2564 แนวร่ วมต่อต้านคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC-Thailand
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มีมติให้การรับรอง บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด
(มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2564
2. การประเมินความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มัติ แ ผนบริ หารความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษทั ซึ่ ง จัด ท าโดย
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีการประเมินความเสี่ ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งองค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงนั้นมีความสอดคล้องตามกรอบและหลักการการบริ หารความเสี่ ยงตาม
COSO-ERM ที่ ถือปฏิ บัติโดยทั่วไป คือ มี การพิจ ารณาถึ ง (1) การกากับดู แลกิ จการและวัฒนธรรมองค์กร (2) กลยุทธ์แ ละ
วัตถุประสงค์องค์กร (3) การจัดการความเสี่ ยง (4) การทบทวนและปรับปรุ งความเสี่ ยง (5) การสื่ อสาร และการรายงานความ
เสี่ ยง โดยบริ ษทั ได้พิจารณาความเสี่ ยงจากโอกาส และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น ในด้านต่ างๆ ดังนี้ ความเสี่ ยงด้านกลยุท ธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ ยง
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) และยังรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
คอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) ให้สอดคล้องกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective
Action Coalition Against Corruption) ในส่ วนของกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงของบริ ษทั จะรวมถึง การระบุการ
ประเมินความรุ นแรง การจัดลาดับ และการตอบสนองต่อความเสี่ ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อลดความ
เสี่ ยงที่ อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการทบทวนแผนการบริ หารความเสี่ ยงผ่านที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรักษาความสามารถและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม
บริ ษทั มีการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมหลักที่เพียงพอเหมาะสม โดยในแต่ละกิจกรรมหลักมีการกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่จาเป็ นต่อการควบคุมในรู ปแบบของนโยบายสาคัญต่างๆ ที่แสดงไว้ในองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน คู่มือการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่จาเป็ น
ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญของคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งาน ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่ าวได้ปฏิ บัติ งานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั หากเห็นว่ากิจกรรมใดที่ไม่มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
4. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารภายในองค์กร
บริ ษทั มีขอ้ มูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและการดาเนินงานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้ภายใน
องค์กรในรู ปแบบที่ช่วยให้ผรู ้ ับข้อมูล สารสนเทศมีขอ้ มูลเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่และตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งข้อมูล
สารสนเทศและการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั มีความเหมาะสม
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5. การติดตามและประเมินผล
บริ ษทั มีกระบวนการติดตามที่ช่วยสนับสนุ นให้บรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ ความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งที่เป็ นการติดตามระหว่างดาเนินการ และการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวม 10 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5
ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารรวม 10 ครั้ง และมีการประชุมฝ่ ายบริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้
5.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมในบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ิงานประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการตรวจสอบต่อฝ่ าย
บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หากขั้นตอน หรื อการควบคุมใดที่เป็ นจุดอ่อน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
กาหนดมาตรการควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบได้รับคาแนะนาให้แก้ไขการปฏิบตั ิงานหรื อต้องเพิ่มมาตรการการควบคุมให้รัดกุมยิง่ ขึ้น
ผูต้ รวจสอบภายในจะเป็ นผูต้ ิดตาม และประเมินผลตลอดจนรายงานผลให้ฝ่ายบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
ให้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานของ
ผูต้ รวจสอบภายใน และรายงานการประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมไม่มีขอ้ บกพร่ อง
ที่เป็ นสาระสาคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่ างจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีก็ไม่ได้มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ใช้บริ การหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้าง บริ ษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอด
ไวซอรี่ จากัด ซึ่ งมี นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ เป็ นผูท้ ี่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ดังกล่าวให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
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9.2. รายการระหว่างกัน
ในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยรายการที่สาคัญระหว่างบุคคลที่มีรายการเกี่ยวข้องกันในงบการเงิน ประจาปี
2564
นโยบายและแนวทางการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ บริ ษทั บริ ษทั จะพิจ ารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและการพิจารณาเข้าทารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน
จะเป็ นไปในราคาหรื อเงื่ อนไข ที่ ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และบริ ษทั จะดาเนิ นการตามขั้นตอนของข้อกาหนดหรื อ
ประกาศของส า นัก ง า น คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ วิ ธีการและการเปิ ดเผยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ย น ตลอดจนกฎเกณฑ์ห รื อ ข้อ บัง คับ
ทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด และคานึ งถึ งประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูต้ ิดตาม
ตรวจสอบการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น รวมและงบกระแสเงิ นสดรวม ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้า พเจ้า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ผลการด าเนิ น งานและ
กระแสเงิ น สด ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน ของบริ ษัท อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จ ากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ ค วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ ปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้ง นี้ ข้าพเจ้าไม่ไ ด้แสดงความเห็ นแยกต่า งหาก
สาหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีของการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน
และหน่ ว ยในอาคารชุ ด พัก อาศัย ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมข้อ 4.1 เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ ป็ นตัว เลขที่ มี ส าระส าคัญ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ และมี จ านวนหน่ ว ยในโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์กบั ลูกค้าเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบการรับรู ้รายการและระยะเวลาในการรับรู ้รายการรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั โดยรวมถึง
ก. ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ย วข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ ท าความเข้า ใจและเลื อ กตัว อย่ า งมาสุ่ ม ทดสอบการปฏิ บัติ ต ามการควบคุ ม ที่ บ ริ ษ ัท
ออกแบบไว้
ข. สุ่ มตรวจสอบสัญญาขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ว่า เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาขายอสังหาริ มทรัพย์ และสอดคล้องกับนโยบายบัญชีการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
ค. สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ง. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แบบแยกย่อย
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การประเมินการด้ อยค่ าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.12 และข้อ 13 การประเมินการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท จ าเป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคัญ ของฝ่ ายบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวิ เ คราะห์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของสิ นทรัพย์และการกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ ข้าพเจ้าจึงพิจารณา
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้า พเจ้า ได้ ป ระเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม บริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประเมิ น ค่ า เผื่ อ ด้อ ยค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบและทาความเข้าใจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
วิธีการและข้อสมมติ ที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงวิธี
การตรวจสอบ ดังนี้
ก. พิ จ ารณาข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล ภายในและภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ ประเมิ น ข้อ บ่ ง ชี้ ก ารด้อ ยค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และวิเคราะห์ขอ้ มูล มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ข. สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่า เผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน ความสม่าเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค. สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิ ดเผยข้อมูล ของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้า ต่องบการเงิ นไม่ ครอบคลุมถึง ข้อมูล อื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ใ ห้ข้อสรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่ มีส าระสาคัญกับ งบการเงินหรื อกับความรู ้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงิ นเหล่ า นี้ โดยถูก ต้องตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ ด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้น แต่ ผู บ้ ริ ห ารมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเลิ ก กลุ่ ม บริ ษ ัท หรื อ หยุ ด ด าเนิ น งานหรื อ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลมี ห น้า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนการในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู ง แต่ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรั บ ประกันว่า การปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญที่มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ด จาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่า ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่ วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี
การตรวจสอบให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อ
ความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรั บกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ข้อ สงสัย อย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ม บริ ษ ัท ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็ นที่ มี นัยส าคัญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มี นัยส าคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ ามไม่ ใ ห้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ าวต่ อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพ: 24 กุมภาพันธ์ 2565
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บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

7
8
6, 9
10
17

11.1
12
13
14
21
15
28
16

2564

งบการเงินรวม

2563

113

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

312,172,389
50,822,171
8,406,702
2,831,372,771
36,992,422
68,744,204
31,867,789
3,340,378,448

362,559,218
325,583,479
10,899,019
3,020,339,894
12,079,461
136,227,006
15,666,857
3,883,354,934

306,074,406
40,170,518
13,529,480
2,835,551,857
36,992,422
68,744,204
30,780,830
3,331,843,717

361,033,471
300,051,565
41,922,231
3,024,945,605
12,079,461
136,227,006
14,355,790
3,890,615,129

21,768,170
922,532,586
413,912,340
31,734,677
7,216,641
34,924,767
1,922,502,116
58,359,087
3,412,950,384
6,753,328,832

23,613,967
883,748,673
430,160,150
37,636,171
10,477,132
33,523,054
1,794,990,576
105,999,220
3,320,148,943
7,203,503,877

21,768,170
505,374,400
960,424,308
251,106,157
31,734,677
7,206,785
33,660,831
1,776,883,733
53,367,814
3,641,526,875
6,973,370,592

23,613,967
505,374,400
922,663,814
251,332,729
37,636,171
10,477,123
32,510,780
1,660,485,281
101,020,483
3,545,114,748
7,435,729,877

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันงานก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุ

2564

งบการเงินรวม

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6
6, 19

60,691,568

42,568,512

15,000,000
59,781,924

78,495,516

20

441,834,870

226,919,981

441,834,870

226,919,981

21
22

5,293,934
121,863,799
93,298,110
1,678,444
71,172,622
795,833,347

7,087,824
279,399,700
120,877,863
53,327,227
64,090,699
794,271,806

5,293,934
119,228,408
92,781,576
1,678,444
70,009,122
805,608,278

7,087,824
278,677,414
119,966,718
53,327,227
63,312,735
827,787,415

20

952,716,000

1,347,199,000

952,716,000

1,347,199,000

21
24

27,260,264
32,659,280
14,412,213
2,534,331
18,738,627
25,062,201
1,073,382,916
1,869,216,263

31,393,040
29,864,108
32,011,303
2,860,731
32,336,250
18,030,421
1,493,694,853
2,287,966,659

27,260,264
23,997,635
14,412,213
2,534,331
18,738,627
25,054,435
1,064,713,505
1,870,321,783

31,393,040
22,460,772
32,011,303
2,860,731
32,336,250
18,005,136
1,486,266,232
2,314,053,647

23

11.2
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,172,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 5,022,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
25
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

งบการเงินรวม

2563

115

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,172,246,185

5,172,246,185

5,172,246,185

5,172,246,185

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

81,604,224
22,660,086
74,131,479
4,772,355,963
111,756,606
4,884,112,569
6,753,328,832
-

80,004,224
52,833,057
74,131,479
4,800,928,934
114,608,284
4,915,537,218
7,203,503,877
-

81,604,224
427,484,411
5,103,048,809
5,103,048,809
6,973,370,592
-

80,004,224
447,711,832
5,121,676,230
5,121,676,230
7,435,729,877
-

กรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

116
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บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าบริ การ
ต้นทุนค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2564

30
30
11, 30

1,182,466,445
32,248,872
38,904,860
72,760,755
1,326,380,932

2,562,154,715
43,411,207
40,557,093
33,788,656
2,679,911,671

1,182,608,945
3,247,794
38,862,860
75,038,652
1,299,758,251

2,582,690,467
2,475,907
40,543,671
37,685,616
2,663,395,661

860,393,241
27,074,705
29,539,571
135,160,343
244,883,136
(16,680,242)
1,280,370,754
46,010,178
(17,856,022)
28,154,156
(9,366,784)
18,787,372

1,735,754,524
32,633,223
29,145,727
243,461,227
277,631,062
101,199,473
(14,558,414)
2,405,266,822
274,644,849
(11,297,955)
263,346,894
(71,843,279)
191,503,615

861,117,806
2,708,762
30,562,989
133,466,996
229,180,437
(16,680,242)
1,240,356,748
59,401,503
(18,198,457)
41,203,046
(9,618,446)
31,584,600

1,733,311,034
1,968,727
30,171,949
241,451,187
257,547,685
95,880,452
(21,377,870)
2,338,953,164
324,442,497
(11,297,955)
313,144,542
(73,279,127)
239,865,415

-

3,314,254
(834,455)

-

4,172,276
(834,455)

-

2,479,799
2,479,799

-

3,337,821
3,337,821

18,787,372

193,983,414

31,584,600

243,203,236

13,14,16
13

26
28

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

การแบ่ งปันกาไรขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

2564

งบการเงินรวม

117

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

21,639,050
(2,851,678)
18,787,372

188,515,976
2,987,639
191,503,615

31,584,600

239,865,415

21,639,050
(2,851,678)
18,787,372

190,995,775
2,987,639
193,983,414

31,584,600

243,203,236

0.004

0.038

0.006

0.048

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
(429,264,886)
(429,264,886)
-

5,022,246,185
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(429,264,886)

5,022,246,185

5,022,246,185
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ
(429,264,886)
-

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
5,022,246,185
-

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

978,875
-

978,875
-

978,875

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
978,875
-

1,600,000
81,604,224
-

80,004,224
-

12,000,000
80,004,224

(1,600,000)
22,660,086
-

52,833,057
21,639,050
21,639,050
(50,212,021)

(12,000,000)
52,833,057

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุนสะสม)
68,004,224
(126,162,718)
188,515,976
2,479,799
190,995,775

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

74,131,479
-

74,131,479
-

74,131,479

74,131,479
-

74,131,479
-

74,131,479

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ รวมองค์ประกอบอื่น
ในบริ ษทั ย่อย ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
74,131,479
74,131,479
-

งบการเงินรวม

4,772,355,963
-

4,800,928,934
21,639,050
21,639,050
(50,212,021)

4,800,928,934

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
4,609,933,159
188,515,976
2,479,799
190,995,775

111,756,606
-

114,608,284
(2,851,678)
(2,851,678)
-

114,608,284

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
111,620,645
2,987,639
2,987,639

4,884,112,569
-

4,915,537,218
18,787,372
18,787,372
(50,212,021)

4,915,537,218

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
4,721,553,804
191,503,615
2,479,799
193,983,414

(หน่วย: บาท)
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(429,264,886)
-

5,022,246,185
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(429,264,886)
(429,264,886)
-

5,022,246,185

5,022,246,185
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่ วนต่ากว่า
และชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
5,022,246,185
(429,264,886)
-

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

978,875
-

978,875
-

978,875

1,600,000
81,604,224
-

80,004,224
-

12,000,000
80,004,224

(1,600,000)
427,484,411
-

447,711,832
31,584,600
31,584,600
(50,212,021)

(12,000,000)
447,711,832

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนทุนจากการ
กาไรสะสม
จ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
978,875
68,004,224
216,508,596
239,865,415
3,337,821
243,203,236

5,103,048,809
-

5,121,676,230
31,584,600
31,584,600
(50,212,021)

5,121,676,230

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,878,472,994
239,865,415
3,337,821
243,203,236

(หน่วย: บาท)

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

120

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ส่ วนลดรับจากค่าเช่า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
รับรู ้ รายได้ตามสัญญาเช่า
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดินรอการพัฒนา
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันงานก่อสร้าง
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

2564

งบการเงินรวม

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

28,154,156

263,346,894

41,203,046

313,144,542

861,698,430
(1,283,469)
288,050
64,636,001
(900,000)
5,858,615
(2,701,236)
(1,390,124)
(124,768)
(76,040)
(16,680,242)
3,086
329,640
-

1,737,347,938
(1,593,415)
(8,513,566)
65,160,496
(160,000)
8,008,516
(9,192,585)
(1,395,629)
(48,993)
(106,227)
(5,534,676)
(98,144,964)
5,319,021
17,800,629
86,856,714

862,401,275
(1,283,469)
288,050
60,429,143
(900,000)
4,600,306
(1,390,124)
(116,256)
(64,813)
(16,680,242)
3,086
257,974
-

1,734,904,448
(1,593,415)
(8,513,566)
60,285,201
(160,000)
6,331,736
(1,395,629)
(48,993)
(7,004)
(5,534,676)
(98,144,964)
(6,819,457)
17,771,394
86,856,714

4,768,937
17,856,022

(217,187,344)
9,467,123

4,648,157
18,198,457

(217,187,344)
9,467,123

960,437,058

1,851,429,932

971,594,590

1,889,356,110

2,204,267
(572,516,401)
(87,547,367)
(16,195,412)
2,904,000
67,482,802
15,605,969

6,357,892
(1,088,875,130)
(9,782,431)
(147,917)
2,904,000
(4,920,739)
(17,375,875)

28,104,701
(572,792,622)
(87,547,367)
(16,419,519)
2,904,000
67,482,802
15,605,970

(20,857,693)
(1,089,129,347)
(9,782,431)
3,298
2,904,000
(4,920,739)
(17,375,876)

18,930,768
(26,931,321)
(154,834,665)
7,089,691
(17,599,090)
(3,063,443)
7,031,780
202,998,636
(51,551,973)
(76,027,438)
75,419,225

(28,925,307)
14,979,440
(72,641,525)
13,568,165
(20,330,613)
(6,120,022)
4,468,997
644,588,867
(76,757,695)
(28,435,324)
19,611,070
559,006,918

(17,882,816)
(26,795,364)
(159,449,006)
6,704,155
(17,599,090)
(3,063,443)
7,049,299
197,896,290
(51,635,754)
(76,014,903)
70,245,633

(588,787)
14,959,296
(78,394,921)
13,792,847
(20,330,613)
(3,945,004)
4,486,516
680,176,656
(76,757,695)
(28,060,116)
19,611,070
594,969,915

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาเพิ่มขึ้น
ซื้ อเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องมือทางการเงิน
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้ อที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2564

งบการเงินรวม

2563

121

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(132)
(12,300,000)
287,262,249
(4,219,581)
(17,837,959)
(140,059,200)
(1,235,096)
11,989
14,206
111,636,476

(956)
(327,775,000)
102,585,433
(6,188,469)
(58,570,293)
393,961,215
653,093
364,512,000
469,177,023

(132)
260,062,249
(4,219,581)
(17,479,103)
(140,059,200)
(1,235,096)
11,989
14,206
142,500
97,237,832

(956)
(307,774,999)
77,585,349
(6,188,469)
(53,864,955)
(31,244,221)
393,961,215
625,990
364,512,000
437,610,954

180,000,000
538,681,229
(180,000,000)
(718,249,340)
(7,708,527)
(50,165,892)
(237,442,530)
(50,386,829)
362,559,218
312,172,389
-

889,000,000
1,011,626,000
(1,669,293,400)
(989,179,019)
(9,496,233)
(3,010)
(767,345,662)
260,838,279
101,720,939
362,559,218
-

180,000,000
25,000,000
538,681,229
(180,000,000)
(10,000,000)
(718,249,340)
(7,708,527)
(50,165,892)
(222,442,530)
(54,959,065)
361,033,471
306,074,406
-

889,000,000
1,011,626,000
(1,669,293,400)
(989,179,019)
(9,496,234)
(3,010)
(767,345,663)
265,235,206
95,798,265
361,033,471
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอาคารและอุปกรณ์
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดิน
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็ นที่ดินรอการพัฒนา
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นที่ดินรอการพัฒนา
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
โอนอุปกรณ์เป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

2564

งบการเงินรวม

32,265,000
73,745
62,634,406
33,668,504
6,156,917
32,046,699
34,967,271
120,572
649,694
976,862

2563

36,732,860
16,011,200
51,729,388
17,010,831
611,934,820
23,913
1,200,953
26,961
915,522
473,176
930,732

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

32,265,000
73,745
62,634,406
33,668,504
17,248,286
32,046,699
34,967,271
97,508
649,694
976,862

36,732,860
16,011,199
51,729,388
17,010,831
611,934,820
23,913
1,200,953
26,961
915,522
473,176
930,732

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
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บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั มีกลุ่มซันไรส์ ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
*

บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด
บริ ษทั ซันไรส์ อีคิวตี้ จากัด
บุคคล
บุคคล
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นครั้งล่าสุด

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชาระแล้ว)
(ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564*)
43.65
11.03
5.56
2.61
2.07

ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั อยู่ที่ 898 อาคารเพลิ นจิ ตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2

การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ไ ด้จัดท าขึ้ น โดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ย ล เอสเตท จากัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน
นิวเวิลด์ จากัด

สนามกอล์ฟ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
%
%
81.30
81.30

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

60.00

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

60.00

ข) บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วน
ได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
จ) ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มี ส าระส าคัญได้ถูก ตัด ออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่ มีอานาจควบคุม คือ จานวนก าไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พ ย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
รวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่า งปี กลุ่มบริ ษ ทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ทั เชื่ อ ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู ้เมื่อ บริ ษทั
ได้มีการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียน
โอนกรรมสิ ทธิ์ รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่ วนลดและค่าใช้จ่ายที่
บริ ษทั จ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็ นไปตามงวดการจ่ายชาระที่ระบุในสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า จานวนเงิ นที่ บริ ษทั ได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น
“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริ ษทั ปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนตามสัญญาให้กบั อสังหาริ มทรัพย์และเครื่ องตกแต่งที่เกี่ยวข้องในสัดส่ วนที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาขายแบบเอกเทศ และรับรู ้รายได้เมื่อกิจการได้โอนกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์และ
ส่งมอบเครื่ องตกแต่งให้แก่ลูกค้า โดยแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการ
แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้ืนที่
ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสิ นค้าอื่นที่บริ ษทั ได้ส่งมอบให้กบั ลูกค้าตามสัญญา เช่น
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่ องตกแต่ง ซึ่งถือเป็ นส่วนควบของบ้านหรื อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ
ค่ าใช้จ่า ยที่เกี่ย วข้องกับการขาย เช่ น ค่ า ภาษี ธุ รกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ย มการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็จสิ้น
รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬา
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬาเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของอายุสัญญาสมาชิก
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนามูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น มาคู ณ กับ อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ยกเว้นสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่ เกิ ดการด้อยค่า ด้านเครดิ ต
ในภายหลัง ที่จะนามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ า ใช้จ่า ยดอกเบี้ ย จากหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูล ค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ า ยค านวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
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4.3 ต้นทุนพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ และสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่าย
ที่ถือเป็ นต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงประมาณการต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการคานวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน

- ราคาทุนของที่ดินบันทึก โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยแยกที่ ดินตามแต่ ล ะ
โครงการ

งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค
ส่ วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุนของโครงการ (ถ้ามี) โดยต้นทุนงาน
ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริ ง
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าว
วัดมูลค่าตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.4 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์และตัดเป็ นค่าใช้จ่าย
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับรู ปแบบการรับรู ้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เมื่ อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์สู ง กว่า สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะได้รั บ หั ก ด้ว ยต้น ทุ น
ที่เกี่ยวข้อง
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่า เผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 5 ปี สาหรับเครื่ องตกแต่งและงานระบบอาคาร 20 ปี สาหรับงานปรับปรุ งอาคาร
และ 40 - 50 ปี สาหรับอาคาร ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการ
ดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณเป็ นดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
2 - 50 ปี
อาคารสานักงานขาย
2 - 20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2 - 5 ปี
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
2 - 10 ปี
ยานพาหนะ
3 - 10 ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์คานวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ของเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธีการตัดจาหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อยค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

6

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

129

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

-

5 - 10 ปี

4.10 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุม่ บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่ อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

1-2
3

ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร
ที่ ข้ ึนอยู่กับ ดัช นี หรื ออัตรา จานวนเงิ นที่ ค าดว่า จะจ่ า ยภายใต้ก ารรั บ ประกันมูลค่ า คงเหลือ รวมถึ ง ราคา
ใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลื อกซื้ อซึ่ งมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ ัน และการจ่า ย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิในการ
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ยกเลิ ก สัญญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ค่ า เช่ า ผันแปรที่ ไ ม่ ข้ ึน อยู่กับ ดัช นี ห รื อ อัตราเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในงวดที่
เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่ม บริ ษ ทั คิ ดลดมู ล ค่ า ปั จจุ บ ันของจ านวนเงิ นที่ ต้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัย ของ
สัญญาเช่ า หรื ออัต ราดอกเบี้ ย การกู้ยืม ส่ ว นเพิ่ม ของกลุ่ม บริ ษ ทั หลัง จากวันที่ สัญญาเช่ า เริ่ ม มี ผล มูล ค่ า
ตามบัญชี ข องหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า จะเพิ่ มขึ้นจากดอกเบี้ย ของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า และลดลงจากการ
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่ า ที่ มี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผล หรื อสัญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ด้วย
จานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิตามสั ญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่จะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ ง
สัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกบริ ษทั
ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี สิ ทธิ
ออกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อมซึ่ ง ท าให้ มี อิทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่อ บริ ษ ทั ผู บ้ ริ หารส าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนาหรื อสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่า ของสิ นทรัพย์ มี ขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า ของ
สิ นทรั พย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่ อนๆ
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยัง ส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนทันที
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ ก ลุ่มบริ ษ ทั จ่ า ยสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พ ย์ข องกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสาหรั บพนัก งาน นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั จัดให้มี โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ น ของ
พนักงาน ได้แก่ โครงการให้ทองจากการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
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กลุ่ ม บริ ษ ัท ค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันที ที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
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4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัดประเภทสิ นทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วันที่รับ รู ้รายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจาหน่าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ว ดั มูล ค่าในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรื อขาดทุน โดยพิ จารณาจากแผนธุ รกิ จของกิจการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ก่ อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมิ น การ
ด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นและการ
ตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุน
ตัดจาหน่ายคานึงถึงส่วนลดหรื อส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง นั้นด้วย ทั้ง นี้ ค่ า ตัดจาหน่ ายตามวิ ธี ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของต้น ทุ น
ทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ ใ ห้ เ ป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู ใ้ ห้ กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อ ก าหนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้ หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ในกรณีที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อ การผิดสัญญา
เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณา
ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การคานวณผลขาดทุนด้า นเครดิ ตที่ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นข้า งต้น อ้างอิ งจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด จาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมูล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีส ภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูล ค่ายุติธ รรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ นมูลค่า ที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ น ที่ ส ามารถสังเกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดั บชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
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ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสั ญญา
ในการบันทึกรายจ่ายที่ เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาเป็ นสิ นทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ นว่า รายจ่ ายดังกล่า วเป็ นต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้ม าซึ่ งสั ญญาที่ ทากับลูกค้าหรื อไม่ รวมถึ ง
การกาหนดวิธีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัท
ในฐานะผู้เช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่คล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิน ทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและสินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการ
ผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน และต้องทาการทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
การประมาณต้ นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการคานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน บริ ษทั ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและ
ก่ อสร้ าง ต้นทุนงานสาธารณู ป โภค ต้นทุนการกู้ยืม เพื่อใช้ใ นการก่ อสร้ างโครงการ และค่าใช้จ่า ยอื่ นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุ รกิจโดยจะ
มีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการ
ต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูล ค่ า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่ม บริ ษทั อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มี
ผลผูกพันซึ่งได้เข้าทาในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสาหรับสิ นทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรื ออ้างอิง
จากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนัก งาน ประมาณขึ้นตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและกรณี เชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การจัดการส่วนกลาง
รายได้อื่น
ขายสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 14)
ซื้อสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 16)

-

-

1
3
-

1
4
21
31

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าพื้นที่อาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

6
6

7
7

6
6

7
7
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รายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
- ค่าบริ การจัดการส่ วนกลาง ค่าเช่าพื้นที่อาคารและค่าบริ การเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันโดยเจรจาและ
อ้างอิงราคาตลาด
- ค่าบริ การจ่ายเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คิดกับบุคคลทัว่ ไป
- ค่าซื้อสิ นทรัพย์เป็ นไปตามราคาที่ตกลงกัน
- ค่าขายสิ นทรัพย์เป็ นไปตามราคาที่ตกลงกัน
- รายได้อื่นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คิดกับบุคคลทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยจ่ายเป็ นไปตามราคาตามสัญญา
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
กลุ่มบุคคลผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั กรุ งเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

เกี่ยวข้องโดย
ถือหุ้นทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุ้นทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

ผูถ้ ือหุ้นทางตรงและทางอ้อมและมี
ผูบ้ ริ หารบางท่านร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินประกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

-

-

5,438

31,159

578
578

952
952

915
915

37,279
952
38,231

-

-

322

63

1,555

1,555

1,555

1,555

-

-

15,000

-
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บริ ษัท มี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากบริ ษัท ย่ อ ยในรู ป ตั๋ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น คงเหลื อ รวมจ านวน 15 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2563: ไม่มี ) เป็ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ ใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวีย นในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยมี อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื ม ก าหนดจากอัต ราเฉลี่ ย ระหว่า งอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ าและอัต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู้
ระยะสั้น เงินให้กูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2564
2563
35,967
35,224
2,412
2,801
38,379
38,025

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
33,588
32,216
2,328
2,743
35,916
34,959

งบการเงินรวม
2564
2563
935
586
311,237
361,973
312,172
362,559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
126
181
305,948
360,852
306,074
361,033

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ นฝากกระแสรายวัน เงิ นฝากออมทรั พ ย์และเงิ นฝากประจาที่มี
อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาโดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี
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สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2563
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากประจาอายุ 12 เดือน
45
0.15
44
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
50,692
325,200
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
85
339
รวม
50,822
325,583

0.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2563
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากประจาอายุ 12 เดือน

45

0.15

44

0.25

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไร
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
40,054
300,000
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
รวม

72
40,171

7
300,051

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุน
รวมตราสารแห่ ง หนี้ ซึ่ งเน้ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ภาครั ฐ และตราสารหนี้ ของสถาบัน การเงิ น และ
บริ ษทั เอกชน หรื อเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเงินลงทุนใน
กองทุ น รวมตลาดเงิ น ซึ่ ง เน้น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ภาครั ฐ และตราสารหนี้ ของสถาบัน การเงิ น และ
บริ ษทั เอกชน หรื อเงินฝากธนาคาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3 - 6 เดือน
ค้างชาระ 6 - 12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

848
349
5
434
1,636

539
1,249
94
331
2,213

848
36
316
1,200

434
1,228
94
201
1,957

3,511
905
3,031
7,447

4,970
1,148
2,955
1
9,074

5,438
3,509
905
3,031
12,883

31,159
4,968
1,148
2,955
1
40,231

(676)
6,771
8,407

(388)
8,686
10,899

(554)
12,329
13,529

(266)
39,965
41,922
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10. ต้ นทุนพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก: สารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลืออื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,859,326
2,179,781
972,241
841,761
2,831,567
3,021,542

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,863,927
2,185,084
972,241
841,761
2,836,168
3,026,845

(616)
2,830,951
422
2,831,373

(616)
2,835,552
2,835,552

(1,899)
3,019,643
697
3,020,340

(1,899)
3,024,946
3,024,946

บริ ษัท ได้ น าที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 จ านวน
2,559 ล้านบาท (2563: 2,825 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษัท ได้ ร วมต้ น ทุ น การกู้ ยื ม เข้ า เป็ นต้ น ทุ น พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์จานวน 35 ล้านบาท (2563: 52 ล้านบาท)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริ ษทั ฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
มูลค่าประมาณของโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ละ
เริ่ มมีการทาสัญญาแล้ว
จานวนเงินที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่
จานวนเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เป็ นรายได้*

8,182
4,603
56.25

9,462
5,690
60.13

1,392

2,144

* รายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคต ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ในอีก 1 - 2 ปี
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11. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ า / เงินรับล่วงหน้ าค่าเช่ าที่ดิน
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทาสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้ากับบริ ษทั แห่งหนึ่งมีระยะเวลา
เช่า 25 ปี 5 เดือน นับจากวันที่ 23 สิ งหาคม 2550 โดยมีค่าเช่าทั้งหมดรวมจานวนเงิน 97.3 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั
ได้รับค่าเช่าตามสัญญา ณ วันจดทะเบียนรวมจานวน 24 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือได้รับค่ าเช่างวดแรก
สาหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอัตรา 2.4 ล้านบาท จากนั้นเป็ นค่าเช่ารายปี โดยปี ที่ 2 - 5 ค่าเช่าปี ละ 2.4
ล้านบาท จากนั้นอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญา
เช่าโดยวิธีการปั นส่ วนค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารศูนย์การค้าโดยมี
รายละเอียดดังนี้
11.1 ค่าเช่าอาคารทั้งหมดตามสัญญาคิดเป็ นจานวน 64.2 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าค่า เช่า อาคาร
ณ วันจดทะเบียนเช่าคิดเป็ นจานวน 15.8 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือรับชาระในอัตราร้อยละ 66 ของค่าเช่า
แต่ละปี ตามสัญญาข้างต้น บริ ษทั รับรู ้เป็ นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่าซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าคงเหลือดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
รายได้ทางการเงินรอรับรู ้

1,917
(71)

8,433
(224)

13,704
(145)

24,054
(440)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่
ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า

1,846*

8,209

13,559

23,614

*รวมบันทึกอยูใ่ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
รายได้ทางการเงินรอรับรู ้

1,917
(76)

8,241
(248)

15,812
(192)

25,970
(516)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่
ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า

1,841*

7,993

15,620

25,454

*รวมบันทึกอยูใ่ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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11.2 ค่าเช่ าที่ ดินทั้งหมดตามสัญญาเช่าคิ ดเป็ นจานวน 33.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าค่า เช่า ที่ดิน
ณ วันจดทะเบียนเช่าคิดเป็ นจานวน 8.2 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือรับชาระในอัตราร้อยละ 34 ของค่าเช่าแต่
ละปี ตามสัญญาข้างต้น บริ ษทั ทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
จานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดาเนินงานคงเหลือ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
บวก: เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน (สุทธิจากการรับรู ้รายได้)
รายได้ค่าเช่าที่ดินรอการรับรู ้ในอนาคต

1,086
4,344
5,974
11,404
2,534
13,938

987
4,246
8,146
13,379
2,861
16,240

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน
นิวเวิลด์ จากัด

ทุนชาระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2564

สุทธิ

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2563

2564

2563

500,000

500,000

(ร้อยละ)
81.30

(ร้อยละ)
81.30

409,374

409,374

-

-

409,374

409,374

160,000

160,000

60.00

60.00

96,000

96,000

-

-

96,000

96,000

505,374

505,374

-

-

505,374

505,374

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจานวน 264 หน่วยสมาชิก ซึ่ง
บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากบริ ษทั ได้รับสิ ทธิสมาชิก
ดังกล่าวจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งโดยไม่คิดมูลค่า
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13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

ที่ดิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

736,922
(14,873)
722,049

719,459
(513,828)
(5,147)
200,484

1,456,381
(513,828)
(20,020)
922,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

704,657
(27,676)
676,981

715,133
(499,341)
(9,024)
206,768

1,419,790
(499,341)
(36,700)
883,749

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

704,657
(27,676)
676,981

758,057
(503,350)
(9,024)
245,683

1,462,714
(503,350)
(36,700)
922,664

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ต้นทุนของส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์
จาหน่ายและตัดจาหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่โอน
ค่าเสื่ อมราคา
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
รายได้ค่าเช่าสาหรับอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
883,749 1,182,718
1,379
3,070
3,017
3,013
(15)
(295,816)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
922,664 1,222,659
1,379
3,070
3,017
3,013
(15) (295,816)

32,265
(14,542)
16,680
922,533

(27)
(14,743)
(9,024)
14,558
883,749

32,265
(15,566)
16,680
960,424

(27)
(15,769)
(9,024)
14,558
922,664

34,534

35,685

34,534

35,685

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้ค่าเช่าในอนาคตสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19,926
21,532
3,040
3,586

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,299,912
1,204,689

มู ล ค่ า ยุติธ รรมประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระโดยใช้ วิธี เปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Approach)
สาหรับที่ดินเปล่า เกณฑ์ราคาตลาดหรื อเกณฑ์มูลค่าบังคับขายสาหรับที่ดิน พร้อมอาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สาหรับที่ดิน อาคารให้เช่า อุปกรณ์ตกแต่ง
และอุปกรณ์อื่นถือตามมูลค่าสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญ
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอาคารจานวนรวม 17 ล้านบาท (2563:
15 ล้านบาท) ที่เคยรับรู ้ในอดีตในงบการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษัท ได้น าที่ ดิ น ซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี จ านวน 282 ล้า นบาท (2563:
82 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

149

เครื่ องใช้
สานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)

177,108
391
(11,153)

496,634
4,928
(31,540)
35,259

44,840
961
(895)
3,293

20,196
1,714
(1,406)
1,206

28,621
2,303
(307)
-

37,601
(1,467)
1,095

29,879
37,991
(2,092)
(42,079)

834,879
48,288
(37,707)
(12,379)

31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)

166,346
44
6,156

505,281
5,807
(9,765)
15,959

48,199
723
(2,816)
180

21,710
553
(387)
1,388

30,617
1,177
(432)
2

37,229
2
(370)
-

23,699
8,341
(17,695)

833,081
16,647
(13,770)
5,990

31 ธันวาคม 2564

172,546

517,282

46,286

23,264

31,364

36,861

14,345

841,948

737
50

271,823
27,933

41,411
1,799

13,306
2,252

20,055
2,968

26,989
3,855

-

374,321
38,857

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย

-

(15,387)

(823)

(1,289)

(292)

(1,465)

-

(19,256)

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย

787
86

284,369
27,315

42,387
1,878

14,269
2,497

22,731
2,994

29,379
3,316

-

393,922
38,086

-

(9,233)

(2,749)

(194)

(425)

(370)

-

(12,971)

31 ธันวาคม 2564

873

302,451

41,516

16,572

25,300

32,325

-

419,037

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

3,680
5,319

-

-

-

-

-

3,680
5,319

31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

8,999
-

-

-

-

-

-

8,999
-

31 ธันวาคม 2564

-

8,999

-

-

-

-

-

8,999

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

165,559

211,913

5,812

7,441

7,886

7,850

23,699

430,160

31 ธันวาคม 2564

171,673

205,832

4,770

6,692

6,064

4,536

14,345

413,912

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

38,857

2564 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

38,086

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

78,580
390
78,970
44
17,248
96,262

184,844
4,827
(31,540)
35,178
193,309
5,807
(9,765)
15,890
205,241

5,359
328
(681)
3,293
8,299
588
(133)
180
8,934

19,661
1,714
(1,406)
1,206
21,175
553
(388)
1,388
22,728

22,643
2,140
(212)
24,571
1,010
2
25,583

17,579
(1,467)
1,095
17,207
3
(370)
16,840

29,879
37,910
(2,092)
(41,998)
23,699
8,272
(17,627)
14,344

358,545
47,309
(37,398)
(1,226)
367,230
16,277
(10,656)
17,081
389,932

737
50

53,717
25,309

4,388
665

12,833
2,252

15,001
2,638

12,922
2,045

-

99,598
32,959

787
85

(15,387)
63,639
24,889

(659)
4,394
1,082

(1,289)
13,796
2,497

(202)
17,437
2,688

(1,465)
13,502
1,616

-

(19,002)
113,555
32,857

872

(9,233)
79,295

(131)
5,345

(194)
16,099

20,125

(370)
14,748

-

(9,928)
136,484

-

9,161
(6,819)

-

-

-

-

9,161
(6,819)

31 ธันวาคม 2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า (สุทธิ)

-

2,342
-

-

-

-

-

-

2,342
-

31 ธันวาคม 2564

-

2,342

-

-

-

-

-

-

2,342

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

78,183

127,328

3,905

7,379

7,134

3,705

23,699

251,333

31 ธันวาคม 2564

95,390

123,604

3,589

6,629

5,458

2,092

14,344

251,106

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า (สุทธิ)

เครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

32,959

2564 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

32,857

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคาหมดแล้ว
แต่ ย ัง ใช้ ง านอยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ดัง กล่ า วมี จ านวนเงิ น 268 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ัท : 57 ล้า นบาท) (2563: 149 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ัท :
50 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน ประมาณ 7
ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสิ ทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
20,649
20,211
(13,432)
(9,734)
7,217
10,477

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19,600
19,173
(12,393)
(8,696)
7,207
10,477

งบการเงินรวม
2564
2563
10,477
6,634
439
5,542
(3,699)
(1,699)
7,217
10,477

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,477
6,629
428
5,542
(3,698)
(1,694)
7,207
10,477

งบการเงินรวม
2564
2563
1,955,003
1,834,745
54,356
47,103
(86,857)
(86,857)
1,922,502
1,794,991

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,809,385
1,700,239
54,356
47,103
(86,857)
(86,857)
1,776,884
1,660,485

16. ที่ดินและส่ วนปรับปรุงรอการพัฒนา

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนาสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย - ราคาทุน
โอนเข้า (ออก) - ราคาทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
1,794,991
1,400,054
140,059
(4,769)
(147,325)
(7,779)
629,119
(86,857)
1,922,502
1,794,991

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,660,485
1,250,488
140,059
31,244
(4,791)
(147,325)
(18,869)
612,935
(86,857)
1,776,884
1,660,485

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยทาการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในเดือน ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ได้ทาการขายและแบ่งโฉนดที่ดินรอการพัฒนาส่ วน
หนึ่ ง ที่ ถื อกรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มกัน โดยแบ่ ง ที่ ดินตามการใช้ประโยชน์ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยแห่ ง นั้น ได้จ ด
ทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และได้ชาระค่าที่ดินแล้วทั้ง
จานวนในเดือนมกราคม 2564
ในเดือน ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ขายที่ดินแปลงหนึ่ งในราคา 365 ล้านบาท โดยแสดงรายการดังกล่าวใน
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ณ ว นั ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 ที ่ด ิน รอการพัฒ นาส่ ว นหนึ่ ง จ านวน 0.5 ล า้ นบาท (เฉพาะบริ ษ ทั :
0.3 ล้า นบาท) (31 ธัน วาคม 2563: 1 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ทั : 0.8 ล้า นบาท)) เป็ นที่ดินที่ถือกรรมสิ ทธิ์
ร่ วมระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าต้นทุนของที่ดินตามส่ วน
ที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้นาที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน
1,397 ล้านบาท (2563: 1,304 ล้านบาท) ไปค้าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
136,227
27,092
(94,575)
68,744

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี เ งิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น คงเหลื อ
วงเงินกูย้ มื บางส่วนค้ าประกันโดยการจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
19. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
20.

งบการเงินรวม
2564
2563
50,330
17,544
578
9,784
60,692

952
24,072
42,568

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
49,575
16,955
915
9,292
59,782

38,231
23,309
78,495

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,394,551
1,574,119
(441,835)
(226,920)
952,716
1,347,199
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
1,574,119
บวก: กูเ้ พิ่ม
538,681
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
(718,249)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,394,551
สาระสาคัญของเงินกูย้ มื ระยะยาว สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
2564
2563
1,050
1,253

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

กาหนดชาระดอกเบี้ย

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

42

48

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

273

273

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

30

-

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

1,395

1,574

(หน่วย: ล้านบาท)
กาหนดชาระคืนเงินต้น

ชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และต้องชาระ
คืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนด 48 - 72 เดือน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกูห้ รื อวันที่เบิกเงินกูค้ รั้งแรก
ชาระคืนเงินต้นในอัตราที่ธนาคารกาหนดตามประเภท
ของอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบ
กาหนด 60 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นในอัตราต่อตารางเมตรของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มกี ารโอน
กรรมสิทธิ์และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบ
กาหนด 90 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนด 48 เดือน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีวงเงิน
รวม 112 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดการเบิกใช้วงเงิน ดังกล่าว
ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วนั ทาสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วจานวน 30 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งโดยมีวงเงิน
รวม 240 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว
ภายใน 48 เดือนนับตั้งแต่วนั ทาสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วจานวน 92 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีวงเงิน
รวม 305 ล้านบาท เป็ นวงเงินสาหรับการทาโครงการจานวน 255 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR อัตราคงที่ต่อปี และเป็ นวงเงินหนังสื อค้ าประกันจานวน 50 ล้านบาท โดยมีอายุวงเงินจานวน 60 เดือนและ
78 เดือนตามลาดับ นับตั้งแต่วนั ที่ ทาสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั บริ ษทั ยังไม่ได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การรักษา
อัตราส่วนทางการเงินให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญาและการนาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาสิ นเชื่อกับธนาคารที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจานวน
รวม 2,700 ล้านบาท (2563: 3,043 ล้านบาท)
เงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
21. สัญญาเช่ า
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563:
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน พื้นที่อาคาร ยานพาหนะ
รวม
6,889
40,608
47,497
(4,621)
(5,240)
(9,861)
2,268
35,368
37,636
1,200
1,207
2,407
(3,068)
(5,240)
(8,308)
400
30,128
1,207
31,735
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ข) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
36,737
44,118
(4,183)
(5,637)
32,554
38,481
(5,294)
(7,088)
27,260

31,393

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงิ นที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.1 ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
ส่วนลดรับในระหว่างงวด
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
38,481
1,171
1,511
(900)
(7,709)
32,554
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ค) ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่ าที่รับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
8,308
8,308
1,511
1,511
2,799
2,799
404
375

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน
11 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
22. เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้าค่าเครื่ องตกแต่ง
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
121,864
279,120
280
121,864
279,400

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
119,228
278,397
280
119,228
278,677

23. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
54,427
30,328
16,746
33,763
71,173
64,091

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
54,427
30,328
15,582
32,985
70,009
63,313
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24. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดี ตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ ายชาระผลประโยชน์จานวนเงินสารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
29,864
31,290

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22,461
24,246

5,410
448

5,696
831

4,263
337

4,471
629

-

1,481

-

1,232

-

2,191

-

936

(3,063)
32,659

935
(6,440)
(6,120)
29,864

(3,063)
23,998

597
(5,705)
(3,945)
22,461

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1
ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 13 ปี (เฉพาะบริ ษทั : 13 ปี )
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
อัตราคิดลด
1.50%
1.50%
อัตราการขึ้นเงินเดือน
4.0% - 5.5%
4.0% - 5.5%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
0% - 35%
0% - 35%
ราคาทองคาหนัก 1 บาท
26,800
26,800
อัตราการขึ้นราคาทองคา
2.50%
2.50%
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(3)
3
3
(3)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(2)
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(2)
3
2
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1
(หน่วย: ล้านบาท)

2563

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(3)
3
3
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(2)
2
2
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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25. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไร
สุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสาหรับปี เป็ นสารองตามกฎหมายแล้วจานวนทั้งสิ้ น 1.6 ล้านบาท
(2563: 12 ล้านบาท)
26. ต้ นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,687
9,467
1,511
1,831
18,198
11,298

งบการเงินรวม
2564
2563
16,345
9,467
1,511
1,831
17,856
11,298

27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

ค่าที่ดินและค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน
รอการพัฒนา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ต้นทุนสิ นค้าอื่นที่เกิดขึ้นและรับรู ้ในปี
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2564
2563
661,042
679,626

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
661,042
679,626

289,182

648,473

289,609

645,775

-

101,199

-

95,880

132,679
64,636
135,160
5,125

159,644
65,160
243,461
6,122

120,682
60,429
133,467
-

130,704
60,285
241,451
38
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28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
26,215

81,387

26,215

81,387

(1,849)

-

(1,849)

-

(14,999)

(9,544)

(14,748)

(8,108)

9,367

71,843

9,618

73,279

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเพิ่มเติม
รายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสิทธิหักได้เพิม่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2564
2563
28,154
263,347
20%
20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
41,203
313,144
20%
20%

5,631

52,669

8,241

62,629

(1,849)

-

(1,849)

-

1,270
1,768
(1,590)
(13)
3,899
251

3,793
4,049
(129)
(629)
1
8,709
3,380

992
1,768
(24)
(13)
503

3,470
4,049
(129)
(121)
1
3,380

9,367

71,843

9,618

73,279
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญ ชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้าค่าเครื่ องตกแต่ง
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

88
123
21,375
718
6,533
164
5,924
34,925

380
24,711
56
783
5,973
169
1,451
33,523

88
123
21,844
718
4,800
164
5,924
33,661

380
25,180
56
783
4,492
169
1,451
32,511

4,723
13,749
267
18,739

5,091
27,245
32,336

4,723
13,749
267
18,739

5,091
27,245
32,336

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษัท ย่ อ ยมี ข าดทุ น ทางภาษี ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ านวน 55 ล้า นบาท (2563:
41 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริ ษ ทั ย่อยอาจไม่ มี ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จะนาขาดทุนทางภาษี ที่ ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้ข้างต้นมาใช้
ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นของบริ ษทั
ย่อยแสดงได้ดงั นี้

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
31 ธันวาคม 2569

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2564
2563
19
13
2
21
55

7
19
13
2
41

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-
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29. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
งบการเงินรวม
2564
2563
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

21,639

188,516

31,585

239,865

5,022,246
0.004

5,022,246
0.038

5,022,246
0.006

5,022,246
0.048

30. ข้อมูลทางการเงินจาแนกส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ใ นการบริ หารงาน กลุ่ม บริ ษ ทั จัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(2) ส่วนงานธุรกิจให้บริ การสนามกอล์ฟ
(3) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน บริ ษ ทั ประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ในการกาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6
ข้อมูลรายได้และกาไรขั้นต้นของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั ต่อไปนี้
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งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ธุรกิจพัฒนา
ธุรกิจให้บริ การ
ธุรกิจให้เช่า
รายการปรับปรุ งและ
อสังหาริ มทรัพย์
สนามกอล์ฟ
อสังหาริ มทรัพย์
ตัดรายการระหว่างกัน
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563

รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,183
2,562
32
รายได้ระหว่างส่วนงาน
21
รวมรายได้
1,183
2,583
32
ผลการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้นของส่ วนงาน
322
826
5
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
2564

2563

43
43

39
39

41
41

-

(21)
(21)

1,254
1,254

2,646
2,646

11

9

12

-

-

336
73
(135)
(245)
17
(18)
(9)
3
22

849
34
(243)
(278)
(101)
14
(11)
(72)
(3)
189

สิ นทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
สินค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
สินทรัพย์ส่วนกลาง

ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้บริ การ
สนามกอล์ฟ

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

2564

2564

2563

2564

2563

227
-

1
251
-

307
2
-

314
2
-

2,831
615
185
1,923

2563
3,019
570
177
1,795

รวม

รวมสินทรัพย์ของส่ วนงาน
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ*

157

52

1

1

4

7

2564

2563

2,831
922
414
1,923
663

3,020
884
430
1,795
1,075

6,753

7,204

162

60

*ไม่รวมการโอนจัดประเภทของสินทรัพย์
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรั พย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
31. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศ
จ่ายจากการดาเนินงานของปี
2563

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2564 (รับทราบ
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2564

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
50

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)
0.01

50

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล
32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริ ษทั และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอยุธยา จากัด
และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี
2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั : 3 ล้านบาท)
(2563: 3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั : 3 ล้านบาท))
33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยูด่ งั ต่อไปนี้
33.1 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่ อสร้ างโครงการต่ างๆ ซึ่ งรวมถึงการว่าจ้างออกแบบโครงการและ
การตกแต่งภายในเป็ นจานวนเงิน 358 ล้านบาท (2563: 211 ล้านบาท)
33.2 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ไม่ มี ภ าระผู ก พัน เกี่ ย วกับ สั ญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ ดิ น ส าหรั บ พัฒ นาเป็ น
โครงการเพื่อขายในอนาคต (2563: 128 ล้านบาท)
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33.3 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ไม่ มี ภ าระผู ก พัน รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การซื้ อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั (2563: 2 ล้านบาท)
33.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้างส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ดินและอาคาร เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จานวน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ล้านบาท)
33.5 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริ การซึ่งมี
อายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ ายสาหรั บค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

งบการเงินรวม
19
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
18
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ายสาหรับค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
4
3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
3
3
33.6 การค้าประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯคงเหลืออยูด่ งั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
หนังสื อค้ าประกันการจัดหาและการบารุ งรักษาสาธารณูปโภค
66
69
หนังสื อค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
7
7
หนังสื อค้าประกันการจัดสรรพื้นที่โครงการ
38
21
รวม
111
97
วงเงินสิ นเชื่อหนังสื อค้าประกันธนาคารค้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
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33.7 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ได้ถูก บุคคลภายนอกฟ้ อ งร้ อ งในคดี แพ่ ง เกี่ ย วกับ สัญ ญาจะซื้ อ จะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ นิติบุคคลโครงการฟ้องร้องในคดีผบู ้ ริ โภค และคดีอื่นๆ โดยเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย มีทุนทรัพย์
รวมจานวน 202 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 124 ล้านบาท) ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่ งฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วพร้อมทั้งพิจารณาจากความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายภายใน และภายนอกของ
บริ ษทั เชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ได้บ ัน ทึ ก ส ารองค่ า ใช้จ่ า ยที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากผลสรุ ป ของการพิ จ ารณาคดี ไ ว้
จานวนหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริ ษทั แล้ว
34. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

51

-

51

-

993

307

1,300

ระดับ 1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

326

-

326

-

896

309

1,205
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

40

-

40

-

993

307

1,300

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

300

-

300

-

896

309

1,205

35. เครื่ องมือทางการเงิน
35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า เจ้าหนี้ การค้าและเจ้า หนี้ อื่น
เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิ น และหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า กลุ่ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งที่ เกี่ย วข้องกับ เครื่ องมื อทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิ นโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมตั ิ แล้วเท่านั้น โดยวงเงินสิ นเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นประจาทุกปี และอาจมีการปรับปรุ ง ในระหว่างปี ขึ้นอยู่กบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั การกาหนดวงเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุน
ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชาระของคู่สัญญา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจากจัดหาเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนของเงิ นกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ไว้ในระดับที่
เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2

8

14

312
-

51
8
-

312
51
8
24

0.05 - 0.25
0.30

5

23

5

1,395
-

61
-

1,395
61
33

MLR - อัตราคงที่
3.20 - 4.33
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2

7

16

363
-

326
11
-

363
326
11
25

0.05 - 0.25
0.30

7

27

4

1,574
-

43
-

1,574
43
38

MLR - อัตราคงที่
4.04 - 4.33

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดงั นี้
สกุลเงิน
บาท

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+0.25
-0.25

ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษี
(พันบาท)
1,031
(1,031)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทาขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจานวนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้งลงตามอัตราของเงิ นกูย้ ืม
ไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อ
ดอกเบี้ ยที่ ตอ้ งชาระตลอด 12 เดือนเต็ม (ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ ไม่ใช้การคาดการณ์ หรื อพยากรณ์ สภาวะตลาดใน
อนาคต)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการจ่ายชาระเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
การใช้เงินกูย้ ืมธนาคารและสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 34
ที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของหนี้ สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน (2563: ร้อยละ 17) (เฉพาะบริ ษทั : ร้อยละ 34 (2563: ร้อยละ 18)) กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นการ
กระจุกตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินเพื่อนาไปชาระหนี้ สินเดิมและได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี่ ยง
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่ากลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ ง พิ จารณาจากกระแสเงิ นสดตามสัญญาที่ ย งั ไม่คิดลดเป็ นมูล ค่าปั จจุ บนั
สามารถแสดงได้ดงั นี้

รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

เมื่อทวงถาม
-

เมื่อทวงถาม
-

เมื่อทวงถาม
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
60,692
6,588
489,341
556,621

25,517
1,026,330
1,051,847

4,633
4,633

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
59,782
6,588
489,341
555,711

25,517
1,026,330
1,051,847

4,633
4,633

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
42,569
8,598
397,240
448,407

24,709
1,490,934
1,515,643

10,811
10,811

(หน่วย: พันบาท)

รวม
60,692
36,738
1,515,671
1,613,101
(หน่วย: พันบาท)

รวม
59,782
36,738
1,515,671
1,612,191
(หน่วย: พันบาท)

รวม
42,569
44,118
1,888,174
1,974,861
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รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

เมื่อทวงถาม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
78,496
8,598
397,240
484,334

24,709
1,490,934
1,515,643

(หน่วย: พันบาท)

10,811
10,811

รวม
78,496
44,118
1,888,174
2,010,788

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั รา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อ สนับ สนุ น การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ าการถื อ หุ้น ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ้น รวมถึ ง
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไข
ทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.38:1 (2563: 0.47:1)
37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2565 บริ ษัท ได้ เ ข้า ท าสั ญ ญาซื้ อที่ ดิ น แปลงหนึ่ งรวมจ านวน 264 ล้า นบาท
โดยได้ชาระค่าที่ดินแล้วทั้งจานวนและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวในวันเดียวกัน ทั้งนี้
บริ ษ ัท ได้เ ข้า ท าสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม ระยะยาวกับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ ง โดยมี ว งเงิ น รวม 389 ล้า นบาท
เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและดาเนิ นโครงการบนที่ดินดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้จดจานองที่ดินเป็ นหลักประกัน
สาหรับวงเงินกูย้ มื นี้โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมด
เมื่อครบกาหนด 60 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูค้ รั้งแรก ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ทาการเบิกใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว
จานวน 169 ล้านบาท
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษ ทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับ นี้ แ ล้วด้วยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ขอรั บ รอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้ม ีร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มูล ที ่ด ีเ พื ่อ ให้แ น่ ใ จว่า บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษ ทั ได้จ ัด ให้มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ ดี และควบคุม ดู แ ลให้มี ก ารปฏิบตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อ เป็ นหลัก ฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดี ยวกัน กับ ที่ บ ริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซ้อน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของนายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

1. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

กรรมการบริ หาร

__________________________

2. นายฐิติวุฒิ สุ ขพรชัยกุล

กรรมการบริ หาร

__________________________

ชื่ อ
ผู้รับมอบอานาจ
นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษทั

__________________________

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
รองประธานกรรมการ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Anti-Corruption for Executive Program
รุ่ นที่ 7/2013 (ACEP) ปี 2556
-How to Develop a Risk Management
Plan รุ่ นที่ 4/2013 (HRP) ปี 2556
-Chartered Director Class รุ่ นที่ 7/2013
(CDC) ปี 2556
-Role of the Compensation Committee
รุ่ นที่ 14/2012 (RCC) ปี 2555
-Role of The Nomination and
Governance Committee รุ่ นที่ 2/2012
(RNG) ปี 2555
-The Board’s Roles in Merger &
Acquisitions รุ่ นที่ 1/2011 (M&A)
ปี 2554
-Monitoring Fraud Risk Management
รุ่ นที่ 2/2010 (MFM) ปี 2553
-Monitoring of The Quality of Financial
Reporting รุ่ นที่ 10/2010 (MFR) ปี 2553
-Monitoring The Internal Audit Function
รุ่ นที่ 7/2010 (MIA) ปี 2553

อายุ
(ปี )

89

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลาดับ

ปริ ญญาตรี
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน
สหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

0.08
ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
2558-2561
2557-2560

2546-2561
2559-2562

2557-2563
2558-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2564-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

2557-2563

2535-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

สยาม ซิต้ ี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (บริ ษทั ย่อย)
(จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กา)
บริ ษทั มีเดีย สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด

บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ พ จากัด

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 1

174
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ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

-Monitoring The System of Internal
Control and Risk Management
รุ่ นที่ 9/2010 (MIR) ปี 2553
-Financial Institutions Governance
Program รุ่ นที่ 1/2010 (FGP) ปี 2553
-Successful Formulation & Execution of
Strategy รุ่ นที่ 7/2010 (SFE) ปี 2553
-Advanced Audit Committee Program
รุ่ นที่ 30/2010 (ACP) ปี 2553
-Director Certification Program
รุ่ นที่ 126/2009 (DCP) ปี 2552
-Directors Accreditation Program
รุ่ นที่ 71/2008 (DAP) ปี 2551
ผ่านการอบรมโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย:
-ปี 2561 Inaugural Corporate
Governance Conference 2018
เมื่อ 19 กันยายน 2561
3. นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 22/2002
-วิทยาลัยตลาดทุน รุ่ นที่ 11

ลาดับ
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อายุ
(ปี )

Ordinary National Diploma in Business
Studies and Administration
University of Westminster (U.K.).

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.03

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2536-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั

2564-ปัจจุบนั

2548-ปัจจุบนั
2548-2564
2564-ปัจจุบนั
2558-2564

ช่ วงเวลา

กรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กลุม่ บริ ษทั แพรนด้าจิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ฟอร์เวิร์ด ฟรี แลนด์ จากัด

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-โครงการอบรมผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดย
สมาคมบริ ษทั เงินทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 71/2008
-Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 102/2008
-Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่ นที่ 24/2010
-Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่ นที่ 3/2011
-Risk Management Committee Program
(RMP) รุ่ นที่ 1/2013
-Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่
8/2015
-Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่ นที่ 2/2016
-Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 28/2018
-Boards that Make a Difference (BMD)
รุ่ นที่ 9/2019

ลาดับ

65

อายุ
(ปี )

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศนียบัตรชั้นสู งทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบนั
2550-2559

2554-ปัจจุบนั

2560-ปัจจุบนั

2562-2564
2560-ปัจจุบนั

2564-ปัจจุบนั

2555-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ( อิสระ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม
ปฎิบตั ิการ และกรรมการบริ หาร

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกรุ งศรี จากัด

บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยาประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ดู จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท
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ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

-Audit Committee Seminar-Get ready
for the year end by SET & SEC รุ่ นที่
11/2015
-BOD meeting by SEC-Promote culture
& governance รุ่ นที่ 10/2562
-Personal Data Protection Act-PDPA by
PWC,Deloitte 2019-2021
-TFR 9 by Thammasart University ,2019
-Ethical Leadership Program
รุ่ นที่ 22/2021
-Forensic Accounting ,2021
5. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Cyber Resilience Leadership Workshop
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 ก.ค.62)
-IIA International Conference in
California 2019, The Institute of Internal
Auditor
-IIA International Conference in Dubai
2018, The Institute of Internal Auditor
-IIA International Conference in Sydney
2017, The Institute of Internal Auditor
-IIA International Conference in New
York 2016, The Institute of Internal
Auditor

ลาดับ

60

อายุ
(ปี )

ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเธรรมศาสตร์

ปริ ญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2563-2564

2563-ปัจจุบนั

2562-ปัจจุบนั

2558-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั

2558-ปัจจุบนั

2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการการก่อสร้างส่ วนต่อขยาย
กรรมการกากับดูแลสัญญาให้สิทธิ
ใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริ เวณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน
กรรมการกากับดูแลสัญญาร่ วม
ดาเนินกิจการโทรทัศน์สี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขันตลาดทุน
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ระหว่างบริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด
ธนาคารออมสิ น
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
บริ ษทั วาย เอส เอส จากัด(ประเทศไทย) จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริ ษทั เซ็นทรัล
อินเตอร์พฒั นา จากัด

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

-Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 25/2017
-Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่ นที่ 5/2000
-การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน (PDI) รุ่ นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
-การบริ หารงานยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตระดับสู ง
(นยปส.) รุ่ นที่ 1 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
-TCLA Executive Development
Program (EDP) รุ่ นที่ 9 สมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย
-Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที่ 7/2004
-Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 45/2002
-Telecommunication Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
กรรมการ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Director Accreditation Program
(DAP) Class 66/2007
-Building Energy Conservation (The
Department of Alternative Energy
Development and Efficiency under The

ลาดับ

57

อายุ
(ปี )

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

วุฒิวศิ วกรไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2550-2559
2558-2559
2560-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

2564-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการบริ หาร
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

178
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ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

Ministry of Energy) Class 18/1996
-Building Electrical Design and
Installation Standard Code For Energy
Conservation (The Department of
Alternative Energy Development and
Efficiency under The Ministry of
Energy) Class 1/1997
-Person Responsible for Energy in
Building (The Department of
Alternative Energy Development and
Efficiency under The Ministry of
Energy) Class 1/2003
7. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
กรรมการ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 52/2006
-Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 88/2007
-Audit Committee Program (ACP)
รุ่ นที่ 19/2007
-Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่ นที่ 7/2008

ลาดับ

61

อายุ
(ปี )

B.S. in Electrical Engineering
Massachusetts Institute of Technology

M.S. in Management
Massachusetts Institute of Technology

Ph.D. in Management
Massachusetts Institute of Technology

สามัญวิศวกรไฟฟ้ากาลัง สภาวิศวกร
ภาคีวิศวกรไฟฟ้าสื่ อสาร สภาวิศวกร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2552–2561
2551–2561

2548–ปัจจุบนั
2548–ปัจจุบนั
2541–ปัจจุบนั
2553–2561

2564-ปัจจุบนั
2563–ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

2548–ปัจจุบนั
2557–2564
2548–2564
2564–ปัจจุบนั
2564–ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

บริ ษทั เพรสิ เด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษทั รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั นาราไทย คูซีน จากัด
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

8. นายฐิติวฒ
ุ ิ สุ ขพรชัยกุล
กรรมการบริ หาร
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Certified Investment and Securities
Analyst Program ระดับ 3 (“CISA”) ของ
ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
-Director Accreditation Program รุ่ นที่
72/2008 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการ บริ ษทั ไทย
-Executive Development Program
(EDP) รุ่ นที่ 6 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
-Company Secretary Program รุ่ นที่
36/2010 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการ บริ ษทั ไทย
-Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 23/2016 ของสมาคม
ส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
-Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries รุ่ นที่ 15/2016
ของสมาคม ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
-Effective Minutes Taking (EMT) รุ่ นที่
14/2009 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
-ที่ปรึ กษาทางการเงิน ของชมรมวาณิ ช
ธนกิจ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย2558

ลาดับ

59

อายุ
(ปี )

ปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

2550-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั

2550–2561
2550–2561

ช่ วงเวลา

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งดูแลด้านบัญชีการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยา จากัด
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด และบริ ษทั ในกลุ่ม

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

180
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
กรรมการบริ หาร

-Anti-Corruption the Practical Guide
(ACPG) รุ่ นที่ 53/2020 ของสมาคม
ส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
-Director Certification Program รุ่ นที่
298/2020 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการ บริ ษทั ไทย
-Corruption Risk & Control: Technical
Update (CRC) รุ่ นที่ 7/2020 ของสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษทั ไทย
-Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 21/2020
ของสมาคม ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
9. นายทินวรรธน์ มหธราดล
กรรมการบริ หาร
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 205/2015
-Risk Management Program (RMP)
รุ่ นที่ 6/2015

ลาดับ

60

63

อายุ
(ปี )

Master of Science
Abiline Christian University Texas, USA.
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริ ญญาตรี
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ Ball State University

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2552–ปัจจุบนั
2557–ปัจจุบนั
2558–ปัจจุบนั
2558–ปัจจุบนั
2558–ปัจจุบนั
2560–ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2563–ปัจจุบนั
2563–ปัจจุบนั
2563–ปัจจุบนั
2563-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั มหธราดล จากัด
บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด
บริ ษทั ซันไรส์ อีคิวตี้ จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั รัตนรักษ์ จากัด
บริ ษทั วิลล่าเทวา รี สอร์ทแอนด์โฮเทล จากัด
บริ ษทั นรา 12 จากัด
บริ ษทั ไทยแป้งมันผลิตกรรม จากัด
บริ ษทั ซี.เค.อาร์ จากัด
บริ ษทั ไทยลาเลียง จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ จากัด
บริ ษทั โฮมสุ ขมุ วิท จากัด
บริ ษทั แกรนด์หลานหลวง จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

12. นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริ ษทั
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Company Secretary Program (CSP)
-Anti-Corruption The Practical Guide
(ACPG)
13. นางสาวชลิณี ปรัชญาสันติ
ผูอ้ านวยการสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Mini MRE มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
ปี 2554
14. นายพิชยั พิชเยนทรโยธิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส สายงานบริ หาร
โครงการระยอง

ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Senior Executive Program (SEP 9)
Sasin
11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 252/2018

ลาดับ

54

44

63

46

อายุ
(ปี )

ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท
สาขาอสังหาริ มทรัพย์และการบริ หารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ปริ ญญาเอก
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT)

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

2560-ปัจจุบนั

2559-ปัจจุบนั

2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

2557-ปัจจุบนั

2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส สายงาน
บริ หารโครงการระยอง

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการสานักกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีสตาร์ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

182
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ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

53

57

20. นายสุ นทร รอดสุ ด
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงานบริ หาร
โครงการระยอง

34

18. นายณัฐวุฒิ แซ่เฮ้ง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-The Next Tycoon รุ่ น 3 ปี 2560

19. นายดิสวะ เสรี วิวฒั นา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารงาน
ก่อสร้าง สานักงานใหญ่

57

38

38

อายุ
(ปี )

17. นางพิชญ์ภสั สร์ โพธิ์วฒั นกุล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน

15. นายฤทธิชยั บรรลือลาภ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารโครงการกรุ งเทพ
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558
16. นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริ ญ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

ลาดับ

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้ากาลัง

ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริ ญญาตรี
การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาตรี
สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2538-2564

2564-ปัจจุบนั

2554-2561

2561-ปัจจุบนั

2559-ปัจจุบนั

2560
2549-ปัจจุบนั

2562-2563

2563-ปัจจุบนั

2559–2561

2561–ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารโครงการระยอ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายโครงการระยอง

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มปฏิบตั ิการธุ รกิจ2)
ผูจ้ ดั การโครงการ

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สโตนเฮ็น อินเตอร์ จากัด

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
การเงิน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
และสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ หารโครงการกรุ งเทพ
รักษาการผูอ้ านวยการธุรกิจ
บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด
อสังหาริ มทรัพย์

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

183

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

50

49

22. นายสุ รเชษฐ์ พิชิตชลพันธุ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงานบริ หาร
โครงการระยอง
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-Finance for Non-Finance Manager
Program
-Mini Human Resource Management
-Managing Finance for Business
Owners, Marketers &amp; Non- Finance
Executives
23. นายเอกอาชัญ พวงประดับ
รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
บริ หารงานก่อสร้าง สานักงานใหญ่
ผ่ านการอบรมหลักสูตร
-ผูต้ รวจสอบอาคาร รุ่ น 61 ปี 2563

อายุ
(ปี )

48

ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ง

21. นายชิติสรรค์ ถิรชนิดาทรัพย์
รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
โครงการและออกแบบ

ลาดับ

ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ปริ ญญาโท
สาขาวิศวกรรมขนส่ ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

Diploma
Hospitality Management (Majored Food and
Beverage)
Wageningen Hotel School in
The Netherlands

ปริ ญญาตรี
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทยาเขตชุมพร

ปริ ญญาโท
สาขาการเงินประยุกค์ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2563

2564-ปัจจุบนั

2562-2564

2564-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริ หารงานก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารโครงการระยอง
ผูอ้ านวยการ

รักษาการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
พัฒนาโครงการและออกแบบ

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ธนาซิต้ ี กลล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จากัด

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษัท
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกรรมการของบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งในบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

บริษัท

บริษัทย่อย
1

2

A
D

A

บริษัท
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
3. นางสุนนั ทา เตียสุ วรรณ์
4. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
5. นายเจษฎา พรหมจาต
6. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล
7. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
8. นายทินวรรธน์ มหธราดล
9. นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์
10. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
11. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

P
V
I
D
I
A
D
A
A
D
I

A
A

A

บริษัทย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ :

นายพันธุ์ชยั สัตยาภรณ์
นายทวีผล คงเสรี
นายปรี ดี บุญโญภาส
นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น
นายเช็ง มิง เพ
นายเช็ง การ์ ชุน
นายปี เตอร์ แลม คิน ง็อก
นายซูว ฟุก อัน

A
D
D
A

A

A
A
A
A

P = ประธานกรรมการ
V = รองประธานกรรมการ
A = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
I = กรรมการตรวจสอบ
D = กรรมการ
บริ ษทั ย่อย
1 – บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
2 – บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ าตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลกิจการของบริษัท
--ไม่ มีเอกสารแนบ--
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
--ไม่ มีเอกสารแนบ--
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เอกสารแนบ 5 หลักการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม

หลักการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
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สารบัญ
1. บททัว่ ไป
2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
3. นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณพนักงาน
4. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5. นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน
6. จรรยาบรรณของการจัดหา
7. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
8. นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
9. นโยบายเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนื่ ใด
10 นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริ ษทั ฯ
11. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
12. นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม

1
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1. บททั่วไป
ก. บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) หรื อ ESRE ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็ นอย่างยิ่ง เพื่อความสามารถในการแข่งขันและการประสบความสาเร็ จสู งสุ ดอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยยึดถือหลัก 6
ประการดังนี้
1. ความรับผิดชอบ (Accountability)
2. ความตระหนักในหน้าที่ (Responsibility)
3. ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
4. การดาเนินงานที่โปร่ งใส (Transparency)
5. การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ย (Creation of Long-Term Value to all Stakeholders)
6. การส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices)
ข. กากับดูแลกิจการที่ดีท้งั 6 ประการนี้ บริ ษทั มีปัจจัยผลักดันภายใน ESRE 3 ประการ คือ
1. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดับ เช่น
(1) มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(3) มีวินยั และมีความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
(4) พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีข้ นึ และรู ้จกั ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
2. ระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. การปฏิ บัติ อย่างเสมอภาคและเป็ นที่ เชื่ อ ถื อ ต่อ ผูท้ ี่ มี ส่วนได้เสี ย (Fiduciary Duties Toward Stakeholders ซึ่ ง การ
จัด ล าดับ Stakeholders นี้ มิ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง ความสาคัญ ที่ แ ตกต่ า งกัน (แม้จ ากการวิ เ คราะห์ ข องกิ จ การโดยส่ ว นใหญ่ ต าม
กระบวนการแล้ว ผูม้ ีส่วนได้เสี ย 3 กลุ่มที่สาคัญที่จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพื่อความอยู่รอดและความรุ่ งเรื องของกิจการ
คือ ลูกค้า พนักงาน และผูถ้ ือหุ้น) โดยในการดาเนินงานจะพิจารณาลาดับตามสถานการณ์เป็ นกรณี ฯ ไป ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้น (Shareholders)
อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนทัว่ ไปและผูถ้ ือหุ้นรายย่อย โดยมีหลักปฎิบตั ิดงั นี้
1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตลอดจนตัด สิ น ใจด าเนิ น การใดๆ ด้ว ยความสุ จ ริ ต ใจ และ เป็ นธรรมเพื่ อ
ผลประโยชน์โดยรวม ดังนี้
• ดาเนินการภายใต้ขอบเขตอานาจและผลประโยชน์ของบริ ษทั
• ทาหน้าที่ดว้ ยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผูท้ ี่มีความรู ้ประสบการณ์ และความชานาญพึง
กระทา
• จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั สู ญค่าหรื อสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
• ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริ ษทั ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบโดยเฉพาะต่อ คู่แข่งขัน
1.2 ดูและรักษาการลงทุนของผูถ้ ือหุ้นให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม
1.3 ปกป้องรักษาทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงิน ให้มีสภาวะมัน่ คง
1.4 พัฒนางานของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ ละความเจริ ญเติบโต
1.5 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
1
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ดีเลิศ
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(2) ลูกค้า (Customers)
2.1 ด้วยการจัดหารผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ที่คมุ้ ค่าในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย และบริ การที่

ข้อเท็จจริ ง

2.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือน

2.3 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
2.4 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื ออาจ
เกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า
2.5 จัดกลไกและระบบการบริ การลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การได้
โดยสะดวก และดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
2.6 พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่าสุ ดโดยยังรักษาคุณภาพของสิ นค้า และบริ การที่ได้มาตรฐาน
2.7 แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.8 กรณี ที่ไม่สามารถปฎิบตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันการเสี ยหาย
(3) พนักงาน (Employees)
3.1 ด้วยการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด รวมทั้ง
ส่งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
3.2 โดยจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยตุ ิธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และมีโอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
3.3 ในการแต่งตั้ง การโยกย้าย หรื อการเลื่อนตาแหน่งพนักงานของบริ ษทั รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษ
ต้องกระทาด้วยความสุ จริ ตใจ โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
3.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุ ขภาพ อนามัย ร่ างกาย และทรัพย์สิน
ของพนักงาน
3.5 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
3.6 บริ ห ารพนักงานโดยหลี กเลี่ ย งการกระท าใดๆ โดยไม่ เ ป็ นธรรมและไม่ ถู กต้อ งซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.7 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน
และสิ ทธิหน้าที่ส่วนบุคล
3.8 ไม่ห้ามพนักงานปฎิบตั ิอาชีพอื่นที่ไม่ได้เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั โดยไม่มีเหตุอนั ควร
3.9 เผยแพร่ ขอ้ พึงปฎิบตั ิทางจริ ยธรรมแก่พนักงานทุกคน และย้าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพึงปฎิบตั ิและบทบาท
ที่พนักงานสามารถปฏิบตั ิได้
(4) รัฐบาล (Government)
ด้วยการปฺฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่หลีกเลี่ยง
ภาษีและติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เสี ยภาษีถูกต้องและให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีของรัฐ
(5) ผูร้ ่ วมทุน (Partners)
ด้วยการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและโปร่ งใสเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
2
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(6) สังคมและสิ่ งแวดล้อม (Public & Environment)
6.1 ด้วยการดาเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
6.2 ตระหนักถึ งการปฎิ บัติตามมาตรฐานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับการรั กษาสุ ขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
6.3 ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคมโดยรวม
(7) ผูค้ า้ /ผูข้ าย (Suppliers)
7.1 ปฏิบตั ิต่อผูค้ ่า/ผูข้ ายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษทั สู งสุ ด
7.2 ปฏิ บัติตามข้อตกลงที่ มีผู ้ค้า/ผูข้ าย กรณี ที่จะไม่สามารถปฏิ บัติได้ ต้องรี บเจรจาเป็ นการล่ว งหน้าเพื่อ
ร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
7.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับผูค้ า้ /ผูข้ าย ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงหารื อกับผูค้ า้ /ผูข้ าย เพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
7.4 ยุติการค้ากับผูค้ า้ /ผูข้ ายที่มีการติดสิ นบนพนักงานของบริ ษทั
(8) เจ้าหนี้ (Lenders)
8.1 รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ หรื อพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชาระคืน การดูแล
หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกูย้ ืมเงินไปในทางที่ขดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง
ที่ทากับผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน
8.2 บริ หารบริ ษทั ไปในทางที่ไม่ทาให้เกิดความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นแก่เจ้าหน้าของบริ ษทั โดยไม่มีเหตุอนั ควร
8.3 ให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลาดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระทาไว้ กรณี ที่จะไม่สามารถปฎิบตั ิได้
ต้องรี บเจรจาเป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
8.4 ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
8.5 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับเจ้าหนี้ ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงหารื อกับเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
(9) คู่แข่งทางการค้า
9.1 ประพฤติปฏิบตั ิและแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความริ เริ่ มสร้างสรรค์และ
เป็ นธรรม
9.2 ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง และไม่เป็ น
ธรรม
9.3 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันด้วยวิธีการไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อไม่เหมาะสม
ค. หลักการกากับดูแลกิจการของ ESRE ฉบับนี้ ได้รวบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ของ ESRE เพื่อเป็ นมาตรฐาน
ความประพฤติ ที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จของ ESRE เพื่อใช้อ้างอิงและเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิ บัติงานของ ESRE โดย
ผูป้ ฎิบตั ิ คือ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ และในบางเรื่ องได้ระบุกลุ่มของบุคคลที่กาหนด
บังคับใช้เฉพาะไว้อย่างชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้วว่า ESRE ได้ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และ ESRE จึงถือเป็ น
หน้าที่ที่จะต้องรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจาปี ของบริ ษ ัทเป็ นประจา เพื่อให้นกั ลงทุนและสาธรณชน
3
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เกิดความมัน่ ใจในการประกอบกิจการของ ESRE ว่าสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการดาเนินงานอย่างมืออาชีพ
ง. หน่ วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกากับดูแลกิจการของ ESRE อยู่เสมอคือ คณะกรรมการตรวจสอบและสานักงาน
ตรวจสอบภายใน และบริ ษทั คาดหมายให้ทุกคนรายงานโดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ ฉบับ
นี้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อในกรณี ที่ไม่อาจรายงานต่อผูบ้ งั คับ บัญชาได้ ท่านอาจขอคาปรึ กษากับสานักกรรมการ
ผูจ้ ดั การ แผนกบุคคล หรื อสานักตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลที่ให้น้ นั จะถือปฏิบตั ิเป็ นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเองมี
ภาระหน้าที่ตอ้ งสอดส่ องและแนะนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับขั้น ให้ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ในหลักการฯ ฉบับนี้โดยสม่าเสมอด้วย
นโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ในหลักการฯ ฉบับนี้เป็ นวินยั อย่างหนึ่งจึงเป็ นสิ่ งที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความ
เข้าใจ ยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้องในการทางานประจาวันเป็ นประจา และ ESRE ใคร่ ขอย้าเตือนว่าไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ
หรื ออนุ ญาตให้บุคลากร ESRE คนใด กระทาการใดๆ ที่เป็ นการขัดนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ในหลักการฉบับนี้
เมื่อพบว่ามีการละเมิดหลักการฯ นี้ และผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรมปรากฏว่าเป็ นจริ ง จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั
และหรื อกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
จ. หลักการกากับดู แลกิ จการของ ESRE ฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาปรั บปรุ งให้ทันสมัย โดยสานักกรรมการ
ผูจ้ ัดการและหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในนโยบายและจรรยาบรรณนั้นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีเจตนาจะกาหนดนโยบายและ
จรรยาบรรณขึ้นในทุกๆ เรื่ อง แต่จะกาหนดขึ้นเฉพาะที่มีการปฎิบตั ิกนั อยูเ่ สมอ หรื อมีการปฏิบตั ิผิดพลาดบ่อย หรื อมีวิธีการ
ปฏิบตั ิที่ซับซ้อนเท่านั้น ดังนั้นหากท่านมีขอ้ สงสัยในการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อจรรยาบรรณใดๆ ในหลักการฯ ฉบับนี้
ขอให้สอบถามได้ที่สานักกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องนั้นๆ ได้เสมอ
ฉ. การกากับดู แลกิ จการที่ดีจะเกิ ดขึ้นได้ก็ดว้ ยความร่ วมมื อร่ วมใจจากบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการฝ่ ายจัดการ
พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณในหลักการฯ ฉบับนี้ ดังนั้น จึงถือ
เป็ นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่จะต้องรับรู ้ ทาความเข้า ใจยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
เป็ นประจาโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องเสมอ
ช. ในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องนั้นกระทาได้ง่ายๆ โดยสอบถามตัวท่านเองก่อนว่าสิ่ งที่จะทานั้น
1. เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องหรื อไม่
2. เป็ นที่ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมหรื อไม่
3. เป็ นการทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั หรื อไม่
4. และสุ ดท้ายเป็ นการทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของตัวท่านเอง ซึ่งจะทาให้อยูใ่ นสังคมของ ESRE และสังคมภายนอกได้
หรื อไม่
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2. นโยบายเกีย่ วกับคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
2.1 คณะกรรมการ ESRE เป็ นองค์กรสู งสุ ดที่เป็ นผูอ้ อกหลักการฯ ฉบับนี้ และกรรมการเป็ นตัวอย่างสู งสุ ดในการยึดมัน่
และปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการนี้
1. กรรมการ ESRE ทุกคนจะต้องมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็ นหัวใจของธุรกิจของ ESRE โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) อื่นๆ คณะกรรมการ ESRE จะร่ วมกับ ฝ่ ายจัดการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
กิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ของ ESRE ให้มีข้ นึ และให้ทุกคนได้ปฏิบตั ิตาม นอกจากนี้ กรรมการ ESRE ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริ ยธรรมและตามกฎหมายต่อ ESRE และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความระมัดระวังด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริ ต และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ
2. กรรมการ ESRE จะต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอในการดาเนิ นกิ จการของ ESRE เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ้นสามารถ
ไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
3. กรรมการ ESRE จะต้องพิจารณาเสนอผูท้ ี่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ ESRE หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตาแหน่งที่ว่างอย่างรอบคอบและโปร่ งใส และอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาด้วยก็ได้
4. กรรมการ ESRE ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั ESRE อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่ วมการประชุมของ
ESRE เสมอ การขาดการประชุมคณะกรรมการควรมีเหตุผลชี้แจง
5. กรรมการจะต้องปฏิ บัติต ามแนวทางปฏิ บัติ ที่ดี สาหรั บกรรมการบริ ษ ัทจดทะเบี ย น (Code of Best Practice for
Directors of Listed Companies)
6. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้
ถือหุ้น
7. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมการต้อ งแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมี ส่วนไดเสี ยในสัญญาที่ ทากับบริ ษทั หรื อเข้าถื อหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์อื่นเพิ่มขื้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อดาเนินการในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิดความข้อแย้งทาง
ผลประโยชน์
9. กรรมการพึงบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้การ
บริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งตนรวมถึง
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
(3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งขององค์กร
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาขององค์กร
10. กรรมการต้องบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
11. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น
(1) ต้องไม่ใช้เงินหรื อสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริ ษทั เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนตน
(2) ต้องไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนหรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั
12. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
5
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2.2 นโยบายและจรรยาบรรณในข้อต่างๆ ในหลักการฯ ฉบับนี้ เป็ นสิ่ งที่กรรมการ ESRE จะต้องถื อปฏิ บตั ิในการ
ดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันด้วย เช่น ผลประโยชน์ที่ขดั กัน (Conflict of Interests) จรรยาบรรณของการจัดหา
หรื อนโยบายที่เกี่ยวกับความลับของ ESRE เป็ นต้น
2.3 คณะกรรมการ ESRE จะต้องแถลงในรายงานประจาปี ถึงความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อ
แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
2.4 คณะกรรมการ ESRE จะต้องแถลงในรายงานประจาปี ถึงนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลบริ ษทั ว่าได้นาหลักการ
กากับดูแลกิจการไปใช้กบั ESRE อย่างไร
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3. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณพนักงาน
3.1 นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ESRE จะชักนาให้พนักงานปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และจะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมและมี
โอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
ESRE ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั และจะส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมของสังคมภายนอก
บริ ษทั ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริ ษทั
ESRE จะปฎิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่ องเชื้ อชาติ เพศ สี ผิว ศาสนา ชาติ
กาเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่ างกาย หรื อลักษณะส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและจะดูไม่ให้
เกิดการคุกคามหรื อข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรื อโดยวิธีใดๆ เรื่ องสาคัญๆ เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่
3.1.1 การจ้างงาน
1) เพื่อให้ ESRE สามารถใช้พนักงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผลสู งสุ ด ESRE จึงพยายามสรรหาและบรรจุพนักงาน
โดยคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถให้ทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม
2) ESRE จะยึ ด ถื อ เป็ นหลักปฏิ บัติที่ จะคัด เลื อ กจากพนักงานภายในของ ESRE ที่ มี คุ ณสมบัติ และความสามารถ
เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งที่ว่างก่ อน หากไม่สามารถจะหาพนักงานของบริ ษทั ได้ แล้ว จึ งจะคัดเลื อกและบรรจุจาก
บุคคลภายนอก
3) เพื่อป้องกันความไม่เป็ นธรรมระหว่างพนักงาน ESRE จะหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานซึ่งเป็ นญาติสนิท เช่น บุตร สามี
หรื อภรรยาของพนักงาน (ประจา) ระดับบังคับบัญชาขึ้นไปเข้าทางานบริ ษทั
4) ในกรณี ที่บรรจุบุคคลภายนอก ESRE ให้ผูม้ ี หน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามลาดับขึ้น ตั้งแต่หัวหน้าหน่ วย ผูจ้ ัดการ หรื อ
ผูอ้ านวยการเป็ นผูส้ ัมภาษณ์ร่วมกับพนักงานแผนกบุคคล อานาจการตัดสิ นใจในการบรรจุเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
5) โดยปกติ ในการบรรจุบุคคลจากภายนอก ESRE เป็ นพนักงาน ESRE จะให้ผูน้ ้ ันเป็ นพนักงานทดลองงาน ใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจัดสิ นว่าสมควรจะบรรจุให้เป็ นพนักงานประจาของ ESRE หรื อไม่เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิพิเศษ
6) โดยปกติ ESRE ไม่มีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานซึ่ งเคยทางานกับ ESRE มาก่ อนแล้วเว้นแต่กรณี พิเศษ ซึ่ ง
จะต้องได้รับอนุมตั ิเสี ยก่อน
7) ในกรณี ที่เป็ นการบรรจุจากพนักงานภายในบริ ษทั ถ้าการบรรจุเป็ นการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน ESRE อาจจะ
ให้พนักงานผูน้ ้ นั รักษาการในตาแหน่งใหม่เป็ นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตาแหน่งงานนั้น
3.1.2 การปฎิบตั ิงานและการหยุดพักผ่อน
1) ESRE ต้องการจะให้พนักงานได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนประจาปี โดยตัดขาดจากงานประจาที่ทาอยูเ่ ป็ นการชัว่ คราว
เพราะเชื่อว่าการพักผ่อนจากกงานจะทาให้พนักงานมีความสุ ขสดชื่น และจะกลับมาทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้น
2) ESRE หวังว่าพนักงานทุ กคนของ ESRE จะต้องทุ่มเททั้งกาลังกายและกาลังใจให้กับงานในหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน ด้วยการทางานอย่างเต็มที่ เต็มตามเวลาทางานที่ ESRE กาหนดอย่างสม่าเสมอ
3.1.3 ค่าจ้างและค่าตอบแทน
1) เพื่อความเป็ นธรรมต่อ ESRE และพนักงาน ESRE จึงจัดระบบค่าจ้างโดยคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
ก) อัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบนั ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ผลการดาเนินงานของพนักงาน
และสภาพเศรษฐกิจ
ข) ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านความรู ้ ความชานาญที่ตอ้ งการความยากง่ายในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสภาวะการทางานปกติที่พึงประสบ
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ค) ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิ งผลการปฏิ บตั ิงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถตามที่ ESRE ต้องการให้อยูก่ บั ESRE
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) ESRE ถือว่าการเสี ยภาษีเงินได้แก่รัฐนั้นเป็ นภาระหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนในฐานะประชาชนที่พึงกระทาตน
ตามกฎหมาย
3) ในการดาเนินธุรกิจ ESRE จาเป็ นต้องให้พนักงานบางคนเดินทางเพื่อปฏิ บตั ิงานในหน้าที่หรื อเพื่อส่ งเสริ มความรู ้
ความสามารถของพนักงาน โดยบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการเดินทางตามความจาเป็ นใช้สอยและ
ความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนักงาน
4) ในการปฏิ บัติ ง านให้กับ ESRE พนักงานควรจะได้รั บค่ าตอบแทนเพื่ อ มิ ให้ ต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่ ายอันเกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานของตน ในขณะเดียวกันพนักงานก็ไม่ควรจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและความดี
ความชอบตามปกติ
3.1.4 สวัสดิการ
1) ESRE จะจัด และ/หรื อปรับปรุ งสวัสดิการพนักงานโดยคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
ก) เป็ นสวัสดิการที่เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของพนักงานและครอบครัวในส่ วนที่พนักงานส่ วนใหญ่ไม่
สามารถจัดหามาด้วยกาลังทรัพย์ของตนเอง และรัฐยังไม่ได้ให้ความคุม้ ครองอย่างเพียงพอ
ข) เป็ นสวัสดิการที่กลุ่มผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยได้จดั ให้แก่พนักงานของ
ตน
ค) ความสามารถในการจ่ายของ ESRE ในปัจจุบนั และระยะยาวในอนาคต
2) โดยเหตุที่ ESRE ได้จดั สวัสดิการพนักงานตามปัจจัยที่ระบุในข้างต้น ดังนั้นหากรัฐมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อ
ออกกฎหมายใหม่ เ กี่ ย วกับ สวัส ดิ ก ารพนัก งาน หรื อ กระทบต่ อ การให้ ส วัส ดิ ก ารพนัก งานที่ มี อ ยู่ ESRE มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงให้สวัสดิการพนักงานส่ วนใดส่ วนหนึ่ง หรื อทั้งหมด โดยผลประโยชน์ที่พนักงานพึงมีสิทธิ จะได้รับ ทั้งจาก
บริ ษทั และแหล่งอื่นๆ ด้วย รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าเดิมเว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น แต่ก็ตอ้ งพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายของบริ ษทั ประกอบด้วย
3) ESRE ถือว่าการเสี ยภาษีเงินได้แก่รัฐนั้นเป็ นภาระหน้าที่ของประชาชนผูม้ ีเงินได้ ฉะนั้น หากผลประโยชน์จาก
สวัสดิการที่บริ ษทั จ่ายให้แก่พนักงาน หรื อสมาชิกครอบครัวของพนักงานตกอยู่ในข่ายเงินได้พึงประเมิน พนักงานหรื อผู ้
ได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวจะเป็ นผูช้ าระภาษีเงินได้ดว้ ย
3.1.5 วินยั และการร้องทุกข์
1) เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนที่จะต้องกวดขันพนักงานในหน่วยงานของตนให้ปฏิบตั ิตาม
วินยั โดยเคร่ งครัด เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้พนักงานทาผิด หรื อทาความเสี ยหายที่ร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน หรื อต่อ
ESRE
2) ESRE ถือว่าเมื่อพนักงานทาผิดวินยั ก็จะต้องถูกลงโทษตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ทาผิดซ้ าอีก หรื อเพื่อ
ป้องกันมิให้ทาผิดที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น การลงโทษต้องทาโดยไม่มีเจตนากลัน่ แกล้ง หรื อเจตนาร้ายต่อพนักงาน
3) การทาผิดวินยั แม้จะเป็ นการปฎิบตั ิอย่างเดียวกันอาจได้รับการลงโทษแตกต่างกัน หากการทาผิดนั้นเป็ นการทาผิด
ซ้ าๆ เป็ นการทาผิดโดยเจตนา หรื อมีผล หรื ออาจมีผลร้ายแรงต่อส่วนรวมแตกต่างกัน
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4) เมื่อมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรื อระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยร้องทุกข์ผา่ น
ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานที่มีอานาจสู งขึ้นไป และ/หรื อร้องทุกข์มาแผนกบุคคล ESRE ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ในการพบปะเจรจากัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่ วมกันให้ลุล่วงไปโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
3.1.6 การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
1) การให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานเป็ นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน ซึ่ ง
จะต้องชี้แจงให้พนักงานทราบถึงสาเหตุความเป็ นมาแห่งการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานนั้น
2) ESRE จะพิจารณาถึงประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับอันเนื่องจากการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานตามสมควร และ
เหมาะสมแก่สาเหตุของการพ้นสภาพนั้นๆ
3.2 จรรยาบรรณพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงาน หมายถึง ข้อปฏิ บตั ิต่างๆ ที่ ESRE ถือว่าเป็ นจริ ยธรรมในการดาเนินและประกอบธุรกิจ ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส หลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และ
จริ ยธรรม หลักความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริ ญเติบโต และความมัน่ คงของกิจการ
ESRE ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้ อย่างสม่าเสมออยู่
ตลอดเวลาในทุกกรณี และให้รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ ดังนั้น คาว่า “พนักงาน” ต่อไปนี้ จึงหมายความรวมถึงทุกคนที่
กล่าวมาแล้วนั้น ESRE ได้กาหนดจรรยาบรรณพนักงานเป็ นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
3.2.2 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
3.2.3 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
3.2.4 การคุมคามทางเพศ
3.2.1 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เสี ยสละ อุทิศตนให้แก่งานของ ESRE อย่างเต็มที่
รวมทั้งหาทางปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ และอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คงของ
บริ ษทั และตัวพนักงานเอง
(2) ปฎิบตั ิหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู ้ความชานาญ ความมุ่งมัน่ และด้วยความระมัดระวัง โดยการมองปั ญหา
ล่วงหน้าและหาวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรักษามาตรฐานการปฎิบตั ิงานดังกล่าวไว้ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ความรู ้
และทักษะในการจัดการบริ ษทั อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
(3) ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประหยัด และบารุ งรักษาไม่ให้เสื่ อมค่าผิดปกติ หรื อสู ญหาย รวมทั้ง
ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(4) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(5) เคารพและปฎิ บตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริ ษทั ด้วยความตั้งใจและจริ งใจ เพื่อความเป็ น
เอกภาพในการปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน
(6) ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ใส่ ใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
และแนวทางการปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าธุรกิจดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

9

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

199

(7) หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองหรื อครอบครัวในการให้ หรื อรับสิ่ งของ เงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นจากบุคคลที่มีหน้าที่
หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั เว้นแต่โอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีราคาจนเกินสมควร หรื อ
เกินกว่าเหตุ
(8) ไม่ใช้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ ESRE ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนเพื่อแสวงหากาไรหรื อผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ESRE
(9) รักษาความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด และไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตของบริ ษทั รวมทั้ง
ระมัดระวังมิให้เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของ ESRE รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ ESRE ทั้งนี้ รวมทั้งการไม่ให้เอกสารหรื อข่าวสารของ ESRE ที่ไม่พึงเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่
ได้รับการอนุญาตจาก ESRE
(10) เอาใจใส่และดาเนินการทุกอย่างที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีมในการทางาน
(11) ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยงและการดาเนิ นงาน
ของ ESRE
(12) ไม่สร้างความวุ่นวาย หรื อการกระทาให้เกิดการแตกความสามัคคีในองค์กร ด้วยการสร้างข่าวลือชักจูงโน้มน้าว
ให้ผบู ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน มีความไม่พอใจซึ่งกันและกัน หรื อมีความไม่พอใจต่อบริ ษทั
3.2.2 ข้อประพฤติปฎิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
การประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็ นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้เกิด
ความร่ วมมือและการประสานงานที่ดี ส่งเสริ มความสามัคคีและพลังร่ วมในการปฏิบตั ิงานของ ESRE ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้าง
และรักษาคุณลักษณะที่ดีดงั กล่าวพนักงานต้องปฎิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิ บัติ ต่ อ ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาด้ว ยเมตตาธรรมและยุติ ธ รรม ดู แ ลเอาใจใส่ พฒ
ั นาผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อ ให้ มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการถ่ายทอดความรู ้ในงาน สนับสนุ นให้ได้รับการอบรม และให้ได้เพิ่มพูนความรู ้
ประสบการณ์อยูเ่ สมอ
(2) รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ ร่ วมกันทางานและแก้ไขปัญหาเป็ นทีม เพื่อประโยชน์ต่องานของ ESRE โดยส่วนรวม
(3) มีความเห็นอกเห็นใจ เมตตาปราณี หวังดีต่อผูอ้ ื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
ในการทางาน เคารพสิ ทธิ และหน้าที่ของเพื่อนร่ วมงานเช่นเดียวกับที่ตอ้ งการให้เพื่อนร่ วมงานปฏิ บตั ิต่อตัวเรา (Golden
Rule) โดยช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่ งที่บุคคลนั้นต้องการและค้นหาวิธีที่ทาให้ธุรกิจขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเสี ยหาย
น้อยที่สุดและได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
(4) สนับสนุ นและรั บฟั งความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บังคับบัญชาเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ และพิจารณา
นาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่องานของ ESRE
(5) หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไป
เปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงาน หรื อภาพพจน์โดยส่วนรวมของ ESRE
(6) ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงานโดยปราศจากซึ่งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
(7) พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นใน
ในการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน และปรับตนให้สามารถทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้
(8) ให้เกียรติผอู ้ ื่น เช่น ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
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(9) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ งั คับบัญชา หากพบว่ามีการกระทาใดๆ ในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย เพื่อ
บริ ษทั สามารถแก้ไข หรื อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
3.2.3 ข้อประพฤติปฎิบตั ิต่อตนเอง
(1) แสดงออกถึงคุณธรรมส่ วนบุคคล และความกล้าพอที่จะทาตามสิ่ งที่ตนเองเชื่อโดยกระทาในสิ่ งที่ตนคิดว่าเป็ นสิ่ ง
ที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันให้ทาตรงกันข้าม เป็ นคนที่ยึดมัน่ ในหลักการน่าเคารพนับถือและมีความเที่ยงธรรม โดยจะ
ต่อสู ้เพื่อความเชื่อของตนและไม่ยอมละทิ้งหลักการเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งจนกลายเป็ นคนหลอกลวง หรื อไม่มีคุณธรรม
(2) มุ่งพัฒนาและศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผู ้มีคุณธรรม และความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น
(3) ยึ ด มั่น ในคุณธรรม และจะต้อ งไม่ แสวงหาต าแหน่ ง ความดี ค วามชอบ หรื อ ประโยชน์อื่ นใดโดยมิ ชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่น
(4) มีวินยั ในการทางานโดยทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานมีคุณภาพพร้อมทั้งส่ งมอบ
งานให้ทนั เวลาตามที่กาหนด
(5) กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดในการทางาน โดยไม่ปัดความรับผิดชอบนั้นๆ ให้ผอู ้ ื่น และพร้อมที่จะหาทางแก้ไข
ปัญหา หรื อสิ่ งที่ผิดพลาดให้หมดไป
(6) ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ับเหมาของ ESRE หรื อจาก
บุคคลอื่นใดที่จะทาธุรกิจกับ ESRE นอกจากนั้นต้องไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ให้ยืมหรื อกูย้ ืมเงิน เรี่ ยไร ใช้เช็ค
แลกเงินสด ซื้อสิ นค้าเชื่อ ซื้อขายเช่าหรื อให้เช่าหรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินใด กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งเพื่อนพนักงาน
3.2. การคุมคามทางเพศ
การคุมคามทางเพศ หมายถึ ง การกระทาใดๆ โดยพนักงานคนหนึ่ งในเรื่ องเพศต่อพนักงานอีกคนโดยการกระทา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจเป็ นปฏิปักษ์ หรื อ
ก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนปฏิ บตั ิงานของพนักงานผูน้ ้ นั โดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม
อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรื อการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา หรื อ ร่ างกายก็ตาม พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งดูและ
ความประพฤติของตนให้ปลอดจากการกระทาใดๆ ที่เป็ นการคุกคามทางเพศ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าพฤติกรรม
บางอย่างอาจจะมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศได้ แม้ว่าจะไม่มีเจตนาก็ตาม ถ้าพนักงานคนใดเชื่ อว่าตนเองกาลังถูก
คุกคามไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม หรื อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริ ง ควรจะแจ้งฝ่ ายจัดการที่อยูส่ ู งขึ้นไป หรื อแผนกบุคคลตาม
สะดวกในทันที เพื่ อ ที่ จะได้กระทาการสอบสวนและการด าเนิ นการตามความเหมาะสมต่อ ไป ESRE จะด าเนิ นการ
สอบสวนคาร้องที่เกี่ยวกับการคุกคามต่างๆ อย่างเร่ งด่วนและละเอียดถี่ถว้ นพร้อมดาเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร และ
จะปกป้องพนักงานให้ปลอดภัยจากผลกระทบอื่นๆ อันเกิดจากรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยเจตนาที่ดี
นโยบายที่กาหนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็ นการคุกคามดังกล่าว โดยถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการ
จ้างงาน ในกรณี ที่มีการคุกคามเกิ ดขึ้นอันเป็ นการละเมิดนโยบายข้อนี้ ESRE จะดาเนิ นการลงโทษทางวินัยกับผูล้ ะเมิ ด
นโยบายอย่างไม่มีการละเว้นตามความเหมาะสม ซึ่ งอาจจะรุ นแรงถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยได้ ในกรณี พนักงาน
ที่ทาความผิดอาจต้องรับผิดชอบต่อพันธะผูกผันทางกฎหมายด้วย
นโยบายนี้ให้ใช้รวมไปถึงการที่พนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อผูร้ ับจ้าง หรื อผูค้ า้ /ผูข้ าย และการที่ผรู ้ ับจ้าง หรื อผูค้ า้ /
ผูข้ ายมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อพนักงานด้วย ซึ่ งผูก้ ระทาพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องถูกดาเนินการทางวินยั และหรื อกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
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4. นโยบายเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ESRE มี น โยบายจัด ให้ มี การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอกับ ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้แ ละ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรื อกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ อยูเ่ สมอ โดยจัดให้มีการติดตามผลการควบคุม
ภายในที่มีอยูใ่ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ และความเสี่ ยงที่แปรเปลี่ยนไปเพื่อให้บรรลุเจตจานงดังกล่าว ESRE จะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และสร้างให้มีข้ ึนในงานหรื อกิจกรรมต่างๆ
ทุกระดับของ ESRE หรื อแฝงอยูใ่ นวิธีดาเนินธุรกิจของผูบ้ ริ หาร
2 กาหนดมาตรการ รู ปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่า งๆ ของงาน หรื อ
กิจกรรมของหน่วยงาน ระดับความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงอยู่เสมอ โดยคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอ
ของระบบดังกล่าว
3 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานกับระดับความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและต้นทุนการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นจะต้องคุม้ กับผลประโยชน์ที่ได้รับ
4 บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่ ESRE จัดให้มี
ขึ้น โดยปฏิบตั ิตามอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิงาน หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถูกกาหนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการ
ESRE ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากได้มีการปฏิบตั ิ
ตามแล้วจะทาให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดงั นี้
1 ด้านการดาเนิ นงาน (Operations) มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฎิบตั ิงานรวมถึงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างคุม้ ค่าสมประโยนชน์
2 ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
3 ด้านการปฎิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบของกิจการและกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
ความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผูบ้ ริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยง
ทางธุรกิจ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สินของกิจการไม่ให้รั่วไหล สู ญหาย หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่วยให้กิจการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร อย่างสมประโยชน์และบรรลุเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ช่วยให้บุคลากร
ของกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและยัง
ช่วยปกป้องคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นอีกด้ว การควบคุมภายในจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็ จของทุก
กิจการ ไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรื อเล็ก อยู่ในภาครัฐหรื อภาคเอกชน และไม่ว่ากิจการนั้นอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึง
เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าที่นอกจากตนเองจะต้องรับผิดชอบจัดสิ่ งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของการ
ควบคุมภายในของหน่ วยงานตนให้ดีแล้ว ยังจะต้องปลูกจิต สานึ กและกระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ ตระหนักถึ ง
ความสาคัญที่จะต้องร่ วมมือและปฏิ บตั ิตามอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในซึ่ งผูบ้ ริ หารกาหนดขึ้น ได้ทาหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ เพราะมาตรการต่างๆ นั้นแม้จะได้รับ
การวางระบบหรื อกาหนดวิธีการไว้ดีเลิศเพียงใด ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามก็ยอ่ มไร้ผลโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ตอ้ งจัดให้มีการติดตาม
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และประเมิ นผลการควบคุม ภายในที่ มีอยู่น้ ันโดยสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ นั้นมี ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ ยงที่แปรเปลี่ยนไ การควบคุมภายในจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็ จ
ของทุกกิจการไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรื อเล็ก อยูใ่ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน และไม่ว่ากิจการนั้นอยูใ่ นกุล่มธุรกิจประเภทใด
จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
การให้ ความร่ วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ต่อฝ่ ายตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี
ของ ESRE ซึ่ งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ ามีอยู่เพียงพอ
มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดีข้ นึ ตามที่เห็นเหมาะสม
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5. นโยบายเกีย่ วกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
นโยบายของ ESRE เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสิ นใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของ ESRE เท่านั้น การตัดสิ นใจดังกล่าว จะต้องทาโดย
ปราศจากอิทธิ พลของความต้องการส่ วนตัว ของครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิดซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจว่าอะไร
เป็ นผลประโยชน์สูงสุ ดของ ESRE โดยเฉพาะสาหรับบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้กบั ESRE อย่างสุ ดกาลัง
ความสามารถ และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ทางธุ รกิจอื่นใดภายนอก ESRE อันจะเป็ นการเบียดบังเวลาหรื อเบียดบังการ
ทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ ESRE และอาจสร้างความเสี ยหายให้กบั ESRE
ผลประโยชน์ที่ขดั กันจะเกิดขึ้นในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อของครอบครัว หรื อบุคคลผู ้
ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเงินหรื อด้านอื่นใดก็ตามในกิจการซึ่งจะได้รับผลโยชน์จาก
1 การตัดสิ นใจของบุคคลผูน้ ้ นั ในการปฎิบตั ิงานตามหน้าที่ให้กบั ESRE หรื อ
2 การรับรู ้กิจกรรมการดาเนินงานหรื อแผนการในอนาคตของ ESRE
ESRE ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรื อ ความสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ ESRE ต้องเสี ยผลประโยชน์ หรื อก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรื อ
ผลประโยชน์หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ESRE มีนโยบายที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรม
ของ ESRE ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจากัดขอบเขตแห่งเสรี ภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้นอ้ ยที่สุด
การพิจารณาประจาปี เกี่ยวกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
ในแต่ละปี บุคลากรทุกระดับจะได้รับแจ้งให้ทบทวนและตระหนักถึงนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันของ
ESRE และทุกคนต้องแจ้งเรื่ องซึ่ งอาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันที่เกิดขึ้นให้สานักกรรมการผูจ้ ดั การทราบ โดยต้องแนบ
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวมาด้วย เพื่อจะได้รวบรวมเข้าหารื อกับกรรมการผู ้จดั การก่อนที่สานักกรรมการผูจ้ ดั การจะแจ้ง
จุดยืนของ ESRE ให้ผนู ้ ้ นั และผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั ทราบต่อไป และให้ทุกคนแจ้งเรื่ องดังกล่าวนี้ได้เสมอเมื่ออาจมีเรื่ อง
ดังกล่าวในระหว่างปี
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์ขดั กันอย่างเป็ นรู ปธรรม การที่บุคลากรเปิ ดเผยและให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี
เมื่อมีผลประโยชน์ขดั กันเกิดขึ้น ปั ญหาดังกล่าวก็สามารถคลี่คลายไปได้โดยที่ผนู ้ ้ นั ถอนตัวออกจากการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจใน
เรื่ องที่เป็ นต้นเหตุของความขัดแย้งดังกล่าว
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อไม่แน่ใจว่าการปฏิ บตั ิงานของตนมีความเหมาะสมหรื อ ไม่ หรื อทราบว่าอาจจะมีการไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันของ ESRE โดยบุคลากรคนอื่น ทุกคนควรปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา แผนก
บุคคล สานักกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อสานักตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี
คาจากัดความ
“ครอบครัว” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับไม่ว่าในทางสายเลือด หรื อจากการสมรสโดย
ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
“บุคคลผูใ้ กล้ชิด” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับในทางสัมพันธภาพใดๆ อย่างใกล้ชิด
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ตัวอย่างสถานการณ์ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
บุคคลกรทุกระดับควรยึดตัวอย่างต่อไปนี้ไว้เป็ นแนวทางพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนเอง และให้ถือเป็ นเรื่ อง
สาคัญเรื่ องหนึ่ งในการปฏิ บัติงานการเปิ ดเผยและปรึ กษาหารื อตามขั้นตอนจะช่ วยคลี่ คลายปั ญหาหรื อนาไปสู่ การหา
ทางออกที่เหมาะสมต่อไป เมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใดๆ ควรจะขอคาปรึ กษาทุกครั้ง
1 การลงทุนทัว่ ไป
กฎพื้นฐานในเรื่ องนี้ มีอยู่ว่า บุคลากรทุกระดับ ครอบครั วหรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด ต้องไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นหรื อได้รั บ
ผลประโยชน์จากบริ ษทั คู่แข่งหรื อกิจการใดๆ รวมถึง ผูค้ า้ /ผูข้ ายที่ ESRE ติดต่อธุรกิจด้วย
การซื้ อหุ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรื อหน่วยลงทุน ไม่เป็ น
ผลประโยชน์ที่ขดั กันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานให้กบั ESRE
2 การจัดหาสิ นค้าและบริ การให้ ESRE
ผลประโยชน์ที่ขดั กันอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดับ ครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด เป็ น ผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อ
บริ การให้กบั ESRE ในฐานะ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ถ้าบุคคลผูน้ ้ นั สามารถที่จะชี้นาหรื อมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของกิจการดังกล่าว
ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจของ ESRE กับกิจการนั้นๆ ก็ตาม
ในกรณี ที่บุคลากรระดับของ ESRE คนใดมีบุคคลในครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิดเป็ นพนักงาน หรื อเจ้าของ
กิ จ การที่ เ ป็ นลู ก ค้า ผู ้ค้า /ผู ้ข าย หรื อ คู่ แ ข่ ง และบุ ค ลากรของ ESRE ผู ้น้ ัน มี ส่ ว นร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กัน
ในทานองเดียวกันหากลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรื อพนักงานของคู่แข่งคนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็ นบุคลากรของ ESRE
ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่สมควรที่จะมอบอานาจให้บคุ คลของ ESRE ผูน้ ้ นั มีอิทธิพลในการตัดสิ นเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของตน
ESRE จะไม่ซ้ือหรื อเช่าทรัพย์สิน อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรื อ ใช้บริ การจากบุคลากรของ ESRE บุคคลในครอบครัว หรื อ
บุคคลผูใ้ กล้ชิด และไม่ทาสัญญาใดๆ ในเรื่ องดังกล่าวด้วย (ยกเว้นเฉพาะสัญญาจ้างพนักงาน) เว้นแต่เป็ นกรณี พิเศษและ
ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกรรมการผูจ้ ดั การ เช่น การที่ ESRE เช่าบ้านที่บุคลากรของ ESRE ครอบครัว หรื อ
บุคคลผูใ้ กล้ชิดเป็ นเจ้าของ ทั้งนี้จะต้องดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณของการจัดหาด้วย
3 สิ่ งบันเทิงและของขวัญ
บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่ งบันเทิง ของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ตัว๋ อื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พกั
รับรอง หรื อข้อเสนอที่ให้เป็ นการส่วนตัวต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนใน ESRE หากการกระทาดังกล่าว
จะนาไปสู่การสร้างข้อมูลผูกมัดให้กบั ESRE หรื ออาจจะทาให้บุคคลผูน้ ้ นั ตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน
3 การรับงานทางวิชาการ เป็ นวิทยากร งานบริ การสาธารณะ หรื อการรับตาแหน่งใดๆ
ฝ่ ายจัดการ พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลที่ดี มีหลากหลาย
กรณี ที่ ESRE ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยขยายการมองการณ์ไกลและ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซึ่ งจะช่วยปรับปรุ งการทางานของบุคลากรให้เป็ นปะโยชน์แก่ ESRE ยิ่งขึ้น บุคลากรที่จะรับ
งานในสถาบันวิชาชีพ เป็ นวิทยากร งานบริ การสาธารณะ หรื อการรับตาแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริ ษทั ที่ปรึ กษา เป็ นต้น
โดยบุคลากรผูน้ ้ นั จะต้องขออนุมตั ิผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานก่อนรับงานหรื อตาแหน่งดังกล่าว บุคลากรที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
ควรระลึกเสมอว่าจะต้องไม่นาเอา ESRE หรื อตาแหน่งของตนใน ESRE ไปพัวพันกับกิจกรรมภายนอก เว้นแต่ได้รับการ
อนุมตั ิให้ทาเช่นนั้นได้ดว้ ย

15

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

205

ในกรณี ที่ฝ่ายจัดการหรื อพนักงานได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการใดๆ ของ ESRE หรื อเป็ นตัวแทน
ESRE ในคณะจัดการในโครงการ/กรรมการในบริ ษทั ร่ วมทุน บริ ษทั ในเครื อ ไม่ถือว่าเป็ นกรณี ผลประโยชน์ที่ขดั กัน และ
ฝ่ ายจัดการหรื อพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฎิบตั ิงานอยูแ่ ล้ว
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6. จรรยาบรรณของการจัดหา
ความสัมพันธ์ กับผู้ค้า/ผู้ขาย
1 วางตัวกับผูค้ า้ /ผูข้ ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิ งธุ รกิ จเท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิ ดข้อครหาได้ว่ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทาให้การตัดสิ นใจเลือกจัดหา การ
ประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็ นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกฝ่ ายได้
2 ให้เกียรติและถือว่าผูค้ า้ /ผูข้ ายเป็ นแหล่งทรัพยากรภายนอกที่เอื้ออานวยให้ธุรกิจของบริ ษทั ดารงอยู่ได้ ไม่ใช่
ปรปักษ์หรื อลูกไล่ในทางการค้า หากแต่เป็ นคู่คา้ ในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน ดังนั้น การจัดหาควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการ
พัฒนาธุรกิจ เพื่อให้บริ ษทั และผูค้ า้ /ผูข้ ายต่างได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ไม่ควรคานึงถึงแต่ประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยไม่มีขีดจากัดแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่สนใจที่จะตรวจสอบให้แน่ชดั ว่าผูค้ า้ /ผูข้ ายยังสามารถที่จะดารงกิจการอยู่
ต่อไปได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรื อไม่
3 ให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา อยู่บนพื้นฐานของความสัตย์จริ งของผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่ล่อลวงให้
ผูค้ า้ /ผูข้ ายรี บตัดสิ นใจด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด หรื อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
4 หลีกเลี่ยงการรับของกานัล สิ นน้ าใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์หรื องานเลี้ยงรับรองจากผูค้ า้ /
ผูข้ าย เสนอตัวเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หรื อการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจผูค้ า้ /ผูข้ ายสาหรับกิจกรรมภายในต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจจะมีข้ ึน และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝายใดฝ่ าย
หนึ่งเป็ นพิเศษในโอกาสหลัง การตอบรับการเลี้ยงขอบคุณจากผูค้ า้ /ผูข้ ายหลังการได้รับการสั่งจัดหา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจจัดหาดังกล่าว หรื อกรรมการผูจ้ ดั การแล้วแต่กรณี เท่านั้น การรับเลี้ยงในรู ป
อาหารกลางวัน หรื ออาหารเย็น ที่มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อการเจรจาในบรรยากาศไม่เป็ นทางการ ควรทาได้ใน
บางโอกาสเท่านั้น และควรจะผลัดกันเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายด้วย
5 ระมัดระวังอย่าให้ผูค้ า้ /ผูข้ ายต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่
ในช่วงระยะเวลาการกาหนดคุณสมบัติ การเจรจาต่อรอง หรื อกาลังจะมีการตัดสิ นใจจัดหา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ตรวจสอบแหล่งผลิต ระบบจัดจาหน่าย ระบบคุณภาพ ตัวอย่างสิ นค้าฯลฯ ให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายผูจ้ ดั หาต้องรับผิดชอบ
เองทั้งสิ้น
6 การเยี่ยมชมสถานที่ของผูค้ า้ /ผูข้ ายควรมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายได้ทราบก่อนล่วงหน้า
พร้อมกาหนดวันเยี่ยมชมอย่างชัดเจน ควรรบกวนเวลาของผูค้ า้ /ผูข้ ายให้น้อยที่สุด และไม่พยามที่จะทาตัวเป็ นแขกประจา
โดยไม่มีความจาเป็ นทางธุรกิจที่แน่ชดั
7 ไม่หวังหรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นการส่ วนตัวหรื อหมู่คณะจากผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่ว่าในโอกาสหรื อ
สถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้ น ของขวัญที่อาจจะต้องยอมรับตามมารยาทเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ ไม่ควรพิเศษหรื อมีมูลค่าสู งไป
กว่าของขวัญมาตรฐานที่ผคู ้ า้ /ผูข้ ายได้จดั ไว้สาหรับแจกจ่ายให้ลูกค้าปกติทวั่ ไป ห้ามรับเงินหรื อสิ นบนไม่ว่าในรู ปแบบใด
ทั้งสิ้น
8 ไม่ติดต่อคบค้ากับผูค้ า้ /ผูข้ ายที่ดาเนินธุรกิจในลักษณะหนึ่งหรื อทั้งหมด ดังต่อไปนี้
8.1 หวังผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว
8.2 มีทศั นคติในทางลบกับระบบการค่าเสรี นิยม ระบบผูกขาด ขัดขวางไม่ให้มีการแข่งขัน
8.3 มีพฤติกรรมสมยอมกันในการเสนอราคาหวังผลประโยชน์ร่วมกันกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายอื่น โดยไม่พยายามที่จะ
แข่งขันกันอย่างแท้จริ ง
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ไม่สนใจที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หรื อรักษาผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
เสนอผลประโยชน์ส่วนตัวให้กบั พนักงาน หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
มีประวัติกลัน่ แกล้งคู่แข่งทางการค้าของตน
ไม่จริ งใจ หรื อมีพฤติกรรมปิ ดบัง ไม่ตรงไปตรงมากับลูกค้า

การจัดหา
1 การรับตัวอย่างสิ นค้าไว้ทดลองใช้จะต้องมีระยะเวลาจากัดและส่ งมอบตัวอย่างคืนให้กบั ผูค้ า้ /ผูข้ ายทันทีเมื่อ
ครบกาหนด ควรทดลองใช้สิน ค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวัง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้าน
คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริ ง โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานเพื่อใช้อา้ งอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจ
เมื่อถึงเวลา ไม่ควรหยิบยืมสิ นค้าหรื อวัสดุอุปกรณ์ของผูค้ า้ /ผูข้ ายมาใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ อื่นใดที่นอกเหนื อไปจากนี้
ทั้งสิ้น
2 ไม่เชิญผูค้ า้ /ผูข้ ายเข้าร่ วมยื่นข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดยไม่มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริ ง หรื อตั้งใจ
ไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติความตั้งใจ
และความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น ไม่ควรเชิ ญผูค้ า้ /ผูข้ ายมาประกวดราคา
เพียงเพื่อจะใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายอื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการ
ค่าใช้จ่าย หรื อจัดทางบประมาณ จะต้องแจ้งให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายทราบอย่างแจ้งชัดล่วงหน้า
3 ให้กติกา โอกาส เวลา เนื้อหา และตัวเลขข้อมูลที่ชดั เจน ถูกต้อง และปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เข้าร่ วมประกวด
ราคาโดยทัดเทียมกัน หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยังรายอื่นๆ ที่ไม่ได้
ร้องขอด้วย หรื อหากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับอนุ ญาตให้เลื่ อนกาหนดวันส่ งเอกสารการประมูล ก็จะต้องแจ้งวัน
ครบกาหนดใหม่น้ นั ให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
4 รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับไม่ควรเปิ ดเผย
ตัวเลขราคา หรื อข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายหนึ่งให้กบั รายอื่นทราบเพื่อหวังผลประโยชน์ ซึ่ งอาจจะได้มาแต่เพียงใน
ระยะสั้น แต่ตอ้ งแลกกับการสู ญเสี ยความไว้วางใจจากผูค้ า้ /ผูข้ ายทั้งนั้น ระมัดระวังผูท้ ี่ทาตัวเป็ นนายหน้าหาข้อมูล และไม่
ตอบคาถามใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจนาไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลทั้งสิ้น
5 ไม่ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์ หรื อทาโทษผูค้ า้ /ผูข้ ายจากความผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้ ต้ งั ใจ หากพบว่า
ราคาที่เสนอโดยผูค้ า้ /ผูข้ ายต่าผิดปกติ ควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจ และขอคายืนยันจากผูเ้ สนออีกครั้งหนึ่งว่าจะคง
ราคาตามที่เสนอนั้นนากลับไปคานวณใหม่ หรื อจะยกเลิก ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังด้วยว่าไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบจากผูเ้ สนอรายนี้ให้รายอื่นๆ
6 ดาเนินการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
การเจรจาต่ อรอง
1 ทาการเจรจาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ฉันท์ธุรกิจที่พยายามจะช่วยแก้ปัญหาและหาทางออก
หรื อหาข้อสรุ ปอันพอใจและยอมรับได้ของทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่เจรจาด้วยวิธีหลอกล่อ หรื อขู่เข็ญบังคับ หรื อโดยไม่มีหลักการและ
เหตุผล
2 ไม่ควรเจรจาโดยลาพัง และไม่มีบนั ทึกหลักฐาน เพื่อเป็ นการป้องกันข้อครหาต่างๆ ตัวแทนในการเจรจาของ
กลุ่มบริ ษทั ควรมีไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาอย่างเป็ นทางการหรื อไม่ก็ตาม หากไม่จาเป็ นจริ งๆ ควรหลีกเลี่ยง
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การเจรจาทางโทรศัพท์ หลังการเจรจาแล้วควรมีการสรุ ปประเด็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงชื่อเป็ นหลักฐานร่ วมกันโดย
ผูเ้ ข้าร่ วมการเจรจาทุกฝ่ าย
การเปิ ดเผยผลประโยชน์ ที่อาจขัดแย้งกัน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการจัดหาและผู ้ที่เกี่ ยวข้องทุกคน ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดเรื่ องธุ รกิจหรื อผลประโยชน์
ส่ วนตัวทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นการจัดหาให้บริ ษทั ได้รับทราบโดยไม่ตอ้ งมีการทวงถาม ต้องเปิ ดเผยการถือหุ้น
หรื อผลตอบแทนจากกิ จการที่เป็ นผูค้ า้ /ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การให้ กบั บริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมี ญาติ พี่น้อง
ใกล้ชิดทางาน หรื อเป็ นหุ้นส่วน หรื อดารงตาแหน่ง
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7. นโยบายเกีย่ วกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
ความถูกต้ องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุ รกิจ ESRE มีความสาคัญสาหรับการจัดรายงานทางการบัญชี และการเงินที่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ ง ทันเวลา สามเหตุสมผล และเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ่ วมทุน หน่วยงานของรัฐบาลและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางบัญชี และ
การเงิน ระเบียบปฏิบตั ิและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
การบันทึกรายการทางธุ รกิจทุกอย่างของ ESRE จะต้องถูกครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จากัด
หรื อข้อยาเว้นในลักษณะใด การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ไม่มีการบิดเบือน
หรื อสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม
บุคลากรทุกระดับชั้นต้องดาเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและข้อกาหนดต่างๆ
ของ ESRE รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจที่ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา เพื่อให้พนักงาน ESRE ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการจัดทา และการประเมินรายงาน
ทางการบัญชีและการเงินสามารถบันทึกและจัดทารายการทางการบัญชีการเงินทุกประเภทของ ESRE ลงในระบบบัญชีของ
ESRE โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน
รายงานการทางบัญชีและการเงิน
เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทา การประเมิน และการรักษาข้อมูล และ/หรื อ รายการทางการบัญชี
และการเงินทุกประเภทของบริ ษทั พึงระลึกอยู่เสมอว่า ESRE ให้ความสาคัญอย่างสู งกับความถูกต้องของรายการ บันทึก
ต่างๆเพื่อให้รายงานทางบัญชีและการเงินได้ถูกจัดทาขึ้นโดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ และเป็ นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของ ESRE
พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาบิดเบือนข้อมูลหรื อสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบัญชี การเงิ น หรื อข้อมูลรายการทางด้านฝ่ ายปฏิบัติการ โดยพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของ
รายงานทางบัญชีและการเงิน เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทางการบัญชี และการเงิน รวมทั้งพนักงานทึ กคนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการ จัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ข้อมูล
รายการทางธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิ ตามระเบี ยบและข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทาบัญชี และบันทึกทางการเงินของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการ
ปฏิ บัติหน้าที่ ในความรั บผิดชอบอื่นๆของตน บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และความ
ซื่ อตรงในการจัดเก็บบันทึ กข้อมูล โดยความซื่ อตรงดังกล่ าวหมายถึ ง การไม่ยุ่งเกี่ ย วหับกิ จกรรมที่ ผิด กฎมายหรื อ ผิ ด
จริ ยธรรมด้วย ดังนั้น ESRE จึงไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อทาให้เข้าใจผิดโดยเจตนาโดยเด็ดขาด
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8. นโยบายเกีย่ วกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
การให้ ความสนับสนุนต่ อสังคมและชุมชน
ESRE ถือเป็ นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมเพื่อ
1 การพัฒนาสังคมชุมชน สิ่ งแวดล้อม และมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
2 สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
3 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ห่างไกลความเจริ ญให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเสรมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนทัว่ ไป
4 ESRE จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่ ESRE มีการดาเนินการธุรกิจ
การให้ ความสนับสนุนระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย
1 ESRE ยึดมัน่ ในประชาธิปไตย และส่งเสริ มให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
2 ESRE ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมแก่นกั การเมืองหรื อพรรค
การเมืองใดๆเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองนั้นๆ
การสนับสนุนทางราชการ
ESRE จะให้การสนับสนุนกิจการที่อ้อื ประโยชน์ต่อสาธารณชนของรัฐ โดยคานึงถึงท้องถิน่ ที่ ESRE มีการดาเนิน
ธุรกิจด้วย
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9. นโยบายเกีย่ วกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
9.1 บุคลากรของ ESRE รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด จากบุคคลใดๆได้ดงั นี้
1 ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2 ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
(ก) รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป
(ข) รับจากบุคคลอืน่ ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
(ค) รับจากการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
9.2 กรณี การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผูใ้ ห้มิได้ระบุให้เป็ นของส่วนตัว หรื อมีมูลค่าเกินกว่าสาม
พันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่จาเป็ นต้อรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคล
(1) ผูร้ ับต้องรายงานให้ผบู ้ ังคับบัญชาทราบโดยเร็ ว และถ้าผูร้ ับเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการให้รายงานต่อ
คณะกรรมการ ESRE
(2) ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคณะกรรมการ ESRE เห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะอนุ ญาตให้ผูร้ ับ ยึดถือไว้เป็ นประโยชน์ส่วน
บุ ค คล ผูร้ ั บ ต้อ งส่ ง มอบให้กับผูบ้ ัง คับบัญ ชาเพื่ อ ให้ต กเป็ นของ ESRE ทัน ที และให้ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาแจ้ง เรื่ อ งให้สานัก
กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเป็ นหลักฐานของ ESRE ด้วย
9.3 การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปโดยธรรมจรรยาตามข้อ 9.1(2) ถ้าผูร้ ับได้รับมาแล้วโดยจาอย่างยิ่งที่
ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
(1) ผูร้ ับนั้นต้องแจ้งรายละเอียดต่อกรรมการผูจ้ ดั การโดยทันที เพื่อวินิจฉัย และถ้าผูร้ ับเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
กรรมการให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ESRE
(2) ถ้ากรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ คณะกรรมการ ESRE มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับก็ให้คืนแก่ผใู ้ ห้โดยทันที หากไม่สามารถ
คืนได้ให้ผูร้ ับส่ งมอบเป็ นสิ ทธิ ของ ESRE โดยเร็ ว และให้สาเนาเรื่ องให้สานักกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเป็ นหลักฐานของ
ESRE ด้วย
9.4 ห้ามบุคคลทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครัว เรี ยดร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมา
ช่วง ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESRE ไม่ว่ากรณี ใด
9.5 ESRE ไม่สนับสนุนให้ผรู ้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESRE มอบของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครัว ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วย
ความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันได้ แต่การมอบให้เล็กน้อยเกี่ยวกับธุรกิจของ ESRE หรื อในช่วง
เทศกาลต่างๆที่เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อมอบให้เล็กน้อยตามประเพณี น้ นั ESRE ขอให้ทุกคนใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง
ตามที่กล่าวไว้แล้ว หากไม่แน่ใจก็ให้ขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาของตน
9.6 ของขวัญที่มอบให้แก่ ESRE และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญๆของ ESRE เช่น มีการลงนามสัญญาร่ วมทุน
ต่ างๆ ESRE อนุ ญ าตให้บุคลากรทุ กระดับรั บแทน ESRE ได้ และให้ ทาการรายงานถึ งการได้มา ตลอดจนการจัดเก็บ
ของขวัญเหล่านั้น ว่าจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ใด ไปยังสานักกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อทราบและจัดเก็บเป็ นหลักฐานของ ESRE
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9.7 ในทางกลับกัน ESRE จะใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ ใน
ลักษณะที่เกินสมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อสุ รุ่ยสุ ร่าย หรื อผิดขนาบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม หรื อกฎหมายของประเท ศ
ไทย หรื อของท้องถิ่นที่ ESRE ไปลงทุนด้วย
9.8 ESREจะได้เวียนเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดอย่างสม่าเสมอ และได้
แจ้งให้ผรู ้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ESRE ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้
ด้วย
9.9 คาจากัดความ
(1) “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริ การ การ
รับการฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
(2) “การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจาก
ญาติ หรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาท
ที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
(3) “ญาติ” หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเกี่ยวกัน ลุง ป้า น้า อา
ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม
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10. นโยบายเกีย่ วกับความลับของบริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
10.1 กรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ ในบางครั้งจะต้องทางานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สมารถ
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ/หรื อ เป็ นความลับทางการค้า เช่น ความลับเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข
ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของ ESRE การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของ ESRE ในอนาคต รวมทั้งมี
ความสาคัญ ต่ อ ความมั่น คงในอาชี พ การงานของทุ ก คนด้ว ย ผู ้ที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ฝ่ ายจัด การ พนักงาน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ มีหน้าที่ตอ้ งยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมาย และจรรยาบรรณที่จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลและเอกสารที่
เป็ นความลับ หรื อความลับทางการค้านั้นๆ เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
10.2 ชั้นความลับของข้อมูล
ข้อมูลความลับทางการค้าซึ่ งเป็ นข้อมูลภายใน ESRE ต้องได้รับการดู แลปกปิ ดมิ ให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้
ความลับของข้อมูลเหล่านั้น อาจแบ่งออกได้เป็ นหลายขั้นตอนตามความสาเร็ จจากน้อยไปหามาก เช่น กาหนดข้อมูลให้เป็ น
ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันต้องยูใ่ นกรอบที่ถือเป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
10.3 การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
ทุกข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูต้ อบเอง
หรื อมอบหมายให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นให้หรื อผูต้ อบ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ่ วมทุนอื่นๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูร้ ่ วมทุนด้วย
(2) หน่วยงานกลางเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การ และแผนกการเงิน
(3) หน่วยงานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้รายละเอียด และประสานข้อมูลกับกรรมการผูจ้ ดั การ และแผนก
การเงินก่อนมีการเผยแพร่
10.4 การแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก
ไม่เปิ ดเผยหรื อแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก ESRE เมื่อมีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน ขอให้ท่าน
ถามตนเองก่อนว่าท่ามีหน้าที่ในการตอบคาถามเหล่านั้นหรื อไม่ หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ด้วยความสุ ภาพ และแนะนาให้สอบถามจาสานักกรรมการผูจ้ ดั การโดยตรงต่อไป
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11. นโยบายเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์
11.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท และฝ่ ายจัด การที่ ก าหนด มี ห น้าที่ ต้อ งรายงานการถื อ หลักทรั พ ย์ข องตนให้ เ ป็ นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11.2 การให้ขอ้ มูลภายใน
ESRE เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยต้องดาเนิ นการให้เกิ ดมี ความเสมอภาค และ
ยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ESRE และ
ครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ESRE จึงห้ามบุคคลดังกล่าว
นี้ทาการซื้ อขายหุ้นหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขายหุ้น ESRE ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรื อ
ผ่านนายหน้า ในขณะที่ยงั ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ESRE และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยถือว่าเป็ นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร หรื อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
11.3 ขั้นตอนการป้องกัน เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ESRE จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู ้เฉพาะแก่ผเู ้ กี่ยวข้องและที่จาเป็ นเท่านั้น
(2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
(3) เป็ นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการ
รักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
11.4 บทลงโทษสาหรับการใช้ขอ้ มูลภายใน
ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินบั และ/หรื อ กฎหมายแล้วแต่กรณี

25

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

215

12. นโยบายด้ านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
12.1 บุคลการทุกระดับต้องมีความมุ่งมัน่ มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบร่ วมกันต่อ ESRE ที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้นโยบายและระบบการบริ หารจัดการด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของ ESRE
โดยต้องยึดถื อและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ตามนโยบาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิ ที่ได้กาหนดไว้ในเรื่ อ
ดัง กล่ า ว ให้ เ กิ ด การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลการดาเนิ นงานด้า นสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดารงอยูถ่ าวรเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป ESRE จะกระทาทุกวิถีทางเยี่ยงผูด้ าเนินการ
ที่ดี เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุ ขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมต่อพนักงานและทรัพย์สิน
ของ ESRE ผูร้ ับเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง
12.2 เพื่อให้บรรลุเจตจานงดังกล่าวในข้อ 12.1 ESRE จะดาเนินการดังต่อไปนี้
12.2.1 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญสู งสุ ดในการดาเนินงานที่ถูกหลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อม
12.2.2 มุ่งมัน่ ให้กิจกรรมและการดาเนินการต่างๆของ ESRE สอดคล้อง หรื อมีมาตรฐานสู งกว่าข้อกาหนดกฎหมาย
และข้อบังคับอื่นๆด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
12.2.3 มุ่งมัน่ ให้เกิดการสารวจ วิเคราะห์ และควบคุม อันตรายทั้งหมายที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั โดย
ประสานระบบการจัดการด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
12.2.4 มุ่งมัน่ ให้พนักงาน ESRE ได้รับการฝึ กฝนอบรม และพัฒนาจิตสานึ กด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อม
12.2.5 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย และการ
มี ส่วนร่ วมจากพนักงานทุกคนในการป้ องกันและรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ สภาพการปฏิ บัติงาน และสภาวะที่ ไ ม่
ปลอดภัย
12.2.6 ป้องกันให้เกิดโรคจากการทางาน และส่งเสริ มให้พนักงาน ESRE มีสุขภาพอนามัยที่ดี
12.2.7 ปรับปรุ งผลการดาเนินงานด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา
ข้อบกพร่ องต่างๆ ที่มีในการดาเนินการตั้งแต่แรกเริ่ ม การสื บสวยอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง และ
การดาเนินการแก้ไข
12.2.8 มุ่งมัน่ ในกิจกรรมต่างๆของ ESRE พัฒนาแบบยัง่ ยืนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตของเสี ยน้อยที่สุด
12.2.9 คัดเลือกผูร้ ่ วมค้าและผูร้ ่ วมทุนที่ยึดหลักการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับ ESRE
12.2.10 เผยแพร่ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เป้ า หมายและผลการด าเนิ น การในเรื่ อ งสุ ข ภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
--ไม่ มีเอกสารแนบ--
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