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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 

วสัิยทศัน์ 
“เรามุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอนวตักรรมแห่งการใชชี้วติ โดยการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีสร้างสรรคแ์ละสมบูรณ์แบบ 

เพ่ือส่งเสริมการใชชี้วติอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยความเป็นอยูแ่ละสงัคมท่ีดียิง่ข้ึนในฐานะท่ีเราเป็นผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์นวหนา้ท่ี
ผูค้นรู้จกัและใหค้วามไวว้างใจ” 

 

พนัธกจิ 
1. มุ่งท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เชิงลึก เพ่ือแสวงหานวตักรรมท่ีตอบโจทยก์ารใชชี้วิต และน ามาต่อยอด

พฒันาในทุกๆ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
2. พฒันาบุคลากร องคค์วามรู้ และ กระบวนการ เพ่ือสร้างสรรคบ์า้นท่ีมีคุณภาพ และสร้างบริการท่ีใส่ใจ 
3. พฒันาโครงการท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี น่าอยู ่พร้อมไปกบัการยกระดบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบ โดยยดึ

หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 
 

ค่านิยมองค์กร 

• ความเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ 
• การบริการดว้ยใจและใส่ใจในรายละเอียด 
• ความไวใ้จและความโปร่งใส 
• การปรับตวัและความสร้างสรรค ์
• การมุ่งมัน่ผลส าเร็จ 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
ขยายฐานธุรกิจหลกัดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายยิ่งข้ึนบนท าเลศกัยภาพ รวมทั้งการพฒันารูปแบบธุรกิจ

แบบใหม่และเสริมก าลงักนัระหวา่งธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย/เช่า รวมถึงธุรกิจของบริษทัยอ่ยอยา่งสนามกอลฟ์และธุรกิจ
อ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงท่ีสุด 

เรายงัมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง น าเสนอนวตักรรมใหม่ในการใชชี้วิตท่ีอบอุ่น เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้และสร้างแบรนดอี์สเทอร์นสตาร์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไวว้างใจในวงกวา้ง รวมทั้ง 
สร้างรากฐานความเขม้แขง็ภายในองคก์รทั้งในแง่กระบวนการสรรหาและพฒันาบุคลากร เพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

การวดัผลความส าเร็จตามกลยุทธ์ 
ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินงานไดผ้ลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายและกลยทุธ์ บริษทัจึงไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน

ท่ีส าคญัในระดบัองคก์รและถ่ายทอดสู่ระดบัหน่วยงานยอ่ยท่ีรับผิดชอบ โดยมีประเภทตวัช้ีวดัหลกัๆ อาทิ 
o ตวัช้ีวดัดา้นการเงินท่ีเก่ียวกบัดา้นยอดขาย รายไดแ้ละการท าก าไร  
o ตวัช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการ  
o ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ โดยวดัท่ีประสิทธิภาพของการด าเนินการ   
o ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากร  
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1.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนโดยกลุ่มสตาร์บลอ็ค กลุ่มสหยเูน่ียน และกลุ่มผูถื้อหุ้น

อ่ืนๆ เพื่อลงทุนในธุรกิจพฒันาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ในเขตอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง  นอกจากน้ีบริษทั 
ยงัไดจ้ดัตั้งบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์ เป็นหลกั  

ปี 2546 บริษัทจัดสรรขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) ซ่ึงได้แก่    
กลุ่มซันไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital โดยกลุ่มซันไรส์ถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 46.78 และกลุ่ม U.S. Capital ถือหุ้นในบริษทั 
ประมาณร้อยละ 11.60 จากการเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าวส่งผลให้ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษทั ดีข้ึนเป็นอยา่งมาก  
ท าให้บริษทัมีเงินทุนมากพอท่ีจะน าไปขยายการลงทุนในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในกรุงเทพมหานคร และโครงการเดิมท่ี
ด าเนินการอยูใ่นพ้ืนท่ีอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

วนัท่ี 5 มกราคม 2548 บริษทัไดย้กเลิกการออก และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 4,506,400,000 หุน้ ซ่ึงเป็นหุน้ท่ี
ส ารองไวเ้พ่ือการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของกลุ่มซนัไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital ในสดัส่วนฝ่ายละเท่าๆ กนัโดยกลุ่ม U.S. Capital 
ตอ้งใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่าวก่อน  กลุ่มซันไรส์จึงจะมีสิทธิซ้ือไดแ้ละมีก าหนดตอ้งใชสิ้ทธิซ้ือภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547      
ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท  แต่ปรากฏวา่กลุ่ม  U.S Capital ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่าว ท าให้กลุ่มซนัไรส์ไม่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวภายในก าหนด  

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2548 กลุ่มซันไรส์ โดยบริษทั ซันไรส์ อีคิวต้ี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพ่ิมอีกจ านวน 331,539,000 หุ้น      
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั ท าให้กลุ่มซนัไรส์ ถือหุ้นในบริษทั เพ่ิมข้ึนเป็น 
ร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้และต่อมากลุ่มซนัไรส์ โดยบริษทั ซนัไรส์ อีควต้ีิ จ ากดั ไดท้ าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหุ้น ท าให้กลุ่มซนัไรส์ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนเป็น 3,060,615,974 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.10 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ของบริษทั 

วันท่ี  12 มกราคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วจาก 4,429,197,749.00 บาท เ ป็น 
5,022,246,185.00 บาท เน่ืองจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย 

วนัท่ี 24 เมษายน 2558 บริษทัไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 1) วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2558 จ านวนท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายใุบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 
ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ราคาการใช้
สิทธิหุน้ละ 1.05 บาท ก าหนดการใชสิ้ทธิไดปี้ละ 4 คร้ัง คือ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กนัยายน และธนัวาคม 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษทัได้อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,022,246,185 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,172,246,185 บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 150,000,000 บาท  
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 1 ซ่ึงนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีมีสิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดโครงการ ESOP คร้ังท่ี 1 ปรากฏว่าไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ พนักงานของ
บริษทั ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแต่อยา่งใด 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมด (โดยการรับโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมด) จากบริษทั     
ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีบริษทัถือหุน้อยูป่ระมาณร้อยละ 99.13 ของทุนจดทะเบียน 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
       บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

ขาย  พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าและธุรกิจสนามกอลฟ์  โดยแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี 
1. บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

และเพ่ือใหเ้ช่า ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง 
2. บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั ด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระระยอง 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
              บริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัไม่ตอ้งพ่ึงพาและ/หรือแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน ในกลุ่ม
ธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1  ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 
พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เช่า และธุรกิจสนามกอลฟ์ โดยสัดส่วนรายไดห้ลกัจะมาจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
ขาย โดยในช่วงก่อนปี 2547 บริษทัเนน้การท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นเขตอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับการ
พฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เน่ืองจากเลง็เห็นวา่เขตอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพเพราะอยูห่่าง
จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวนัออกเพียง 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาไปทางทิศ
ตะวนัตกเพียง 5 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2547 เป็นตน้มา บริษทัได้ขยายการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอีกทางหน่ึงดว้ย  ในขณะเดียวกนับริษทัยงัคงพฒันาโครงการในอ าเภอบา้นฉาง จังหวดัระยองอย่างต่อเน่ือง     
โดยสามารถแบ่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั แบ่งออกไดเ้ป็น  3  ประเภท ดงัน้ี 
 

2.1.1 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  
โครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษทั แบ่งการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายตามพ้ืนท่ีในการพฒันาคือโครงการใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการในจงัหวดัระยอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงการในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แรกเร่ิมในการขยายการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัได้มีการพฒันาโครงการ

ภายใตช่ื้อ The Star Estate โดยมีทั้งคอนโดมิเนียมแบบ High Rise ส าหรับกลุ่มลูกคา้ระดบับน ท่ีตอ้งการหอ้งชุดพ้ืนท่ีตั้งแต่
ประมาณ 64-280 ตรม.เช่น โครงการ The Star Estate @ Narathiwas  หรือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการหอ้งชุดขนาด 35-100 ตร.ม.
ในโครงการ The Star Estate @ Rama III   และบา้นเด่ียวระดบับน โครงการ The Star Estate @ Pattanakarn 69  ในช่วงราคา
ตั้งแต่ 10-40 ลา้นบาท  

ต่อมา บริษทัไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในท าเลศกัยภาพต่างๆ โดยยงัคงเนน้การพฒันาคอนโดมิเนียมแบบ 
High Rise เช่น โครงการเดอะบรีซ (The Breeze) โครงการแวนเทจ (Vantage) โครงการสตาร์วิว (StarView) โครงการนารา 
9 (Nara 9) และโครงการแอมเบอร์ (Amber) ซ่ึงในทุกโครงการจะมีจุดเด่นในดา้นการออกแบบของตวัอาคาร พ้ืนท่ีใชส้อย
ภายในหอ้งชุด รวมถึงพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีใหส่ิ้งอ านวยความสะดวกในระดบัท่ีมากกวา่คู่แข่งในตลาดท่ีเทียบเคียงกนั  

ในช่วงตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การขยายโครงการในสินคา้ท่ีหลากหลายข้ึน นอกเหนือจากคอนโดมิเนียม 
High Rise ท่ีบริษทัเนน้การพฒันามาโดยตลอด  บริษทัไดมี้การพฒันาแบรนดใ์หม่ภายใตช่ื้อ ควินทารา (Quintara) ซ่ึงยงัคง
แนวคิดของโครงการเนน้การออกแบบท่ีโดดเด่นและแตกต่างไม่ซ ้ าใคร ในขณะท่ีให้พ้ืนท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ส่วนกลางเหนือกวา่คู่แข่งในระดบัเดียวกนั โดยแบรนด์ดงักล่าวยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบักลางบนซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั
ของบริษทั และต่อไปในอนาคตบริษทัจะพฒันาอาคารชุดทุกโครงการภายใต้แบรนด์ Quintara ซ่ึงจะเป็นโครงการท่ี
ยกระดบัพ้ืนท่ีของโครงการและพ้ืนท่ีโดยรอบใหมี้ภาพลกัษณ์ท่ีดีและส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยูอ่าศยั โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2561 บริษทัได้เปิดตวัโครงการ Quintara Tree Haus สุขุมวิท 42 ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise ในท าเลศักยภาพย่าน
สุขุมวิท จ านวน 304 ยนิูต ขนาด   29-55 ตรม. มูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็น
อยา่งดี  
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โครงการในจงัหวดัระยอง 
บริษทัไดมี้การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองมาตั้งแต่เร่ิมแรก โดยเนน้พ้ืนท่ีในเขต

อ าเภอบา้นฉาง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงแวดลอ้มดี เหมาะแก่การอยูอ่าศยัท่ีไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุมากนกั และอยู่
ใกลก้บัสนามบินอู่ตะเภา การพฒันาโครงการในอ าเภอบา้นฉางจะเนน้โครงการบา้นเด่ียวเป็นหลกั โดยพฒันาโครงการ
ส าหรับกลุ่มลูกคา้ระดบักลางจนถึงระดบับน ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบสนามกอลฟ์ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ีคลบั แอนด์ รีสอร์ท 
และบริเวณพ้ืนท่ีติดถนนสุขมุวทิ 

โครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์พฒันาในจงัหวดัระยองในช่วงแรกจะอยู่ภายใตช่ื้อ สตาร์ทาวน์ วินเทจ แฮมเล็ท และ    
สินทวีการ์เดน้ รวมถึงมีการขายท่ีดินเปล่าภายใตโ้ครงการคนัทร่ีโฮม ซ่ึงจนถึงปี 2561 บริษทัไดพ้ฒันาและขายโครงการใน
พ้ืนท่ีอ าเภอบา้นฉางไปแลว้มากกวา่ 10 โครงการ 

เพ่ือตอบรับโอกาสและการขยายตวัของตลาดระยองในปัจจุบนัและรองรับการขยายตวัเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor) ท่ีปัจจุบนัไดมี้ความคืบหนา้ในหลายส่วนตามนโยบายของภาครัฐ บริษทัจึงไดมี้การท าวิจยัในดา้นความตอ้งการ
ของลูกคา้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองและท าการปรับกลยทุธ์ทั้งในดา้นรูปแบบโครงการ รูปแบบบา้น การจดัวางพ้ืนท่ีใชส้อย 
และปรับกลยทุธ์การขายและการตลาดรวมทั้งการบริการใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างยอดขายและการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 

โดยในช่วงตน้ปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดตวัเฟสใหม่ของโครงการสินทวีการ์เดน้ 2 ในช่ือ พร้อม@สินทวี (Prompt @ 
Sintavee) ซ่ึงเป็นการปรับโฉมรูปแบบบา้นใหม่ทั้งหมด ดว้ยบา้นเด่ียวท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อย 152-164 ตรม.ท่ีเนน้กลุ่มเป้าหมาย
ลูกคา้ระดบักลาง โดยออกแบบพ้ืนท่ีการใชง้านและรูปแบบภายนอกใหม่เพ่ือตอบรับกบัความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์อง
ลูกคา้ในปัจจุบนั ประกอบกบัจุดแขง็ของโครงการท่ีตั้งอยูบ่นท าเลศกัยภาพติดถนนสุขมุวทิ ใกลส้นามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ท าใหส้ามารถสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 บริษทัไดมี้การเปิดตวัโครงการใหม่ภายใตแ้บรนด ์เวลาน่า (Velana) โดย
พฒันาโครงการแรกช่ือ Velana Golf House ในพ้ืนท่ีบริเวณสนามกอลฟ์ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ีคลบั แอนด ์รีสอร์ท ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่   ท าให้เป็นโครงการท่ีอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน มีระดบั ดว้ยบา้นรูปแบบโมเดิร์น คอน
เทมโพราร่ี จ านวน 98 หลงั ดว้ยพ้ืนท่ีใชส้อย 164-247 ตรม. มูลค่าโครงการประมาณ 500 ลา้นบาท ซ่ึงวางกลุ่มเป้าหมาย
ลูกคา้ระดับกลางบนข้ึนไป หลงัจากเปิดตวัโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและได้เร่ิมท าการโอน
กรรมสิทธ์ิในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561  จากความพยายามในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ยอดขายของโครงการในจงัหวดัระยองในปี 2561 เพ่ิมข้ึนมากวา่ร้อยละ 160 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 นับเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุดของกลุ่มธุรกิจในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง และท าให้บริษทักา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าใน
ตลาดบา้นเด่ียวของจงัหวดัระยอง ในปีท่ีผา่นมา 
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2.1.2 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า 
บริษทัมีอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าเป็น 2 ส่วนคือบา้นและอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า และอาคารหา้งสรรพสินคา้ใหเ้ช่า โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1)  โครงการซีสตาร์ ตั้งอยูบ่ริเวณสนามกอลฟ์อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท ท่ีอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง ให้บริการบา้นและอพาร์ทเมน้ท์ ส าหรับเช่ารายเดือน ประกอบดว้ยอพาร์ทเมน้ท์ 6 อาคาร จ านวนห้องพกั 98 ห้อง 
ขนาดหอ้ง 208-260 ตรม. และบา้นเด่ียวจ านวน 33 หลงั ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย 230-321 ตรม. และ โรงแรมซีสตาร์ซ่ึงใหบ้ริการ
เช่ารายวนั 2 อาคารจ านวน 16 ห้อง ภายในโครงการซีสตาร์มีจุดเด่นในเร่ืองท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่นบริเวณสนามกอลฟ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี   
สีเขียวขนาดใหญ่ ท าใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน น่าอยู ่ประกอบกบัขนาดหอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครันทั้งฟิตเนส   คลบัเฮาส์ สระวา่ยน ้ า และ สนามเทนนิส  
 

2)  อาคารอสีเทอร์น สตาร์ พลาซ่า  ตั้งอยูใ่นอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใหเ้ช่าตวัอาคาร
และท่ีจอดรถแก่ บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 เป็นระยะเวลา 25 ปี 5 เดือน มูลค่าให้
เช่ารวม  97.26 ลา้นบาท เพ่ือเปิดเป็นหา้งสรรพสินคา้  เทสโก ้โลตสั  สาขาบา้นฉาง 
 

2.1.3 ธุรกจิสนามกอล์ฟ 
บริษทัประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ภายใตช่ื้อ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในอ าเภอบา้นฉาง 

จงัหวดัระยอง ด าเนินธุรกิจโดย บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย สนามกอลฟ์ อีสเทอร์นสตาร์ฯ เป็น
สนามกอลฟ์ระดบัมาตรฐานสากลขนาด 18 หลุม ออกแบบ โดย Mr. Robert Trent Jones, Jr. พร้อมดว้ยอาคารสโมสรและ
หอ้งอาหาร 
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โครงสร้างรายได้ ของบริษัท และบริษัทย่อย (2559-2561) 
 

สายผลติภัณฑ์ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 

ของ 

การถือ

หุ้น 

 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

ESTAR  1,620.41 94.24 2,516.03 95.91 1,829.04 94.40 
 

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่า ESTAR 
SEASTAR 

 
99.13 

34.09 
- 

1.98 
- 

29.26 
2.82 

1.11 
0.11 

2.26 
29.00 

0.11 
1.50 

รายไดจ้ากธุรกิจสนามกอลฟ์ ESR 81.30 51.20 2.98 48.50 1.85 48.96 2.53 
รายไดอ่ื้น ๆ  ESTAR ESR 

SEASTAR 
 13.74 0.80 26.68 1.02 28.21 1.46 

รวม   1,719.44 100.00 2,623.29 100.00 1,937.47 100.00 
 

ESTAR        = บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ESR             = บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
SEASTAR    = บริษัท ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 
หมายเหต ุ: 
- ตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัท ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากดั ได้โอนกิจการทัง้หมดให้กบั บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- รายได้ปี 2561 รวมรายได้ที่แยกออกไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เข้ามาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กบัปี 2560 และปี 2559 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคญั  

บริษทัมีการวางนโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่ายดงัน้ี  
กลยุทธ์ด้านท าเลท่ีตั้ง:  บริษทัให้ความส าคญัอย่างมากกับการเลือกท าเลท่ีตั้้ งโครงการในการพฒันาโครงการ

เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด โดยจะศึกษาคดัเลือกท าเลท่ีมีความตอ้งการของท่ีอยูอ่าศยัอยูจ่ริง ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของ ลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มนั้นๆ ทั้งในดา้นการคมนาคม การเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยรอบโครงการ ให้ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการเดินทางไดห้ลากหลาย รองรับความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละท าเล โดยอิงกบัท่ีอยูอ่าศยัเดิมหรือแหล่งท างานและสถานภาพของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในท าเล
นั้นเป็นส าคญั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การศึกษาการขยายตวัของเมืองและประชากรเพื่อวางแผนรองรับการด าเนินธุรกิจใน
ระยะยาวอีกดว้ย  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: บริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ในระดบัรายไดร้ะดบัปานกลางถึงระดบัสูง 
ท่ีนิยมความสะดวกสบายในการเดินทางไปท างานท่ีมองหาท่ีอยูอ่าศยั ในเขตพ้ืนท่ีเช่ือมต่อระบบคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็น ถนนสายหลัก ทางด่วน รถไฟฟ้า หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงท าเลใกล้แหล่งอ านวยความ
สะดวกสบายไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารส านกังาน หรือสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
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กลยทุธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ:  บริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองการออกแบบทั้งในส่วนภาพลกัษณ์ ประโยชน์
การใชส้อยและความปลอดภยัแข็งแรง โดยจะให้เวลาการศึกษาและพฒันาในส่วนน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนกลาง
นั้นถือเป็นจุดเด่นของทุกโครงการของบริษทัท่ีมีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใครซ่ึงค านึงถึงการไหลเวียนอากาศ หรือการใช้
แสงธรรมชาติเพื่อเป็นการลดพลงังาน สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าและลดมลภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งยงัมีการใชน้วตักรรม 
เขา้มาช่วยสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศยัเพ่ือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ทนักบัยุคสมยั และดว้ยความ
หลากหลายของความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัราคาหรือแต่ละแบรนดสิ์นคา้ บริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้อาศยัอยูใ่นโครงการของบริษทั
และลูกคา้ท่ีแวะชมโครงการ รวมถึงลูกคา้ทัว่ไปท่ีก าลงัมองหาท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะเชิงรุก โดยน าโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกคา้มาเป็นท่ีตั้ง เพื่อน าผลท่ีไดม้าพฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

การตลาดและการจัดจ าหน่าย:  บริษทัมุ่งเนน้การท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน ผสานไปกบัส่ือพ้ืนฐานเดิม 
รวมทั้งมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้และใชช่้องทางการส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารและการใช้งบประมาณท่ีคุม้ค่า โดยใช้เคร่ืองมือ Online ท่ี
หลากหลาย อาทิเช่น Google หรือโซเชียลมีเดียอยา่ง Facebook Instagram เวบ็แบนเนอร์ หรือการท ารีววิผา่นบลอ็กเกอร์ ซ่ึง
ทั้งหมดจะเขา้มาลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกคา้ของบริษทั  โดยพนกังานขายทุกคน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลลูกคา้ไดจ้ากคอมพิวเตอร์
ส่วนตวัและระบบเครือข่ายของบริษทัไดทุ้กเวลา นอกจากน้ีบริษทัยงัมีระบบ e-brochure ท่ีส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปใหก้บั
ลูกคา้ท่ีมี e-mail address ท าให้ตน้ทุนการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของบริษทัต ่าลง ในขณะเดียวกนับริษทัมีนโยบายและแผนงาน
การพฒันาบุคลากรดา้นการขายอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถน าเสนอสินคา้ และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ส าหรับช่องทางการส่ือสารเป็นการผสมผสานส่ือทั้ง Offline และ Online เพ่ือให้แต่ละส่ือท าหน้าท่ี
ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้ งการสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง และสร้างความเข้าใจเน้ือหาเพ่ือให้การใช้
งบประมาณส่ือสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งขยายช่องทางการส่ือสารผ่านการประชาสมัพนัธ์อีกดว้ย ทั้งน้ีในปีท่ีผา่น
มา บริษทัไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีแคมเปญส่งทา้ยปี ไดแ้ก่ “3-2-1 คอนโดพร้อมอยู”่  3 ท าเลคุณภาพ 2 หอ้งนอน 
ราคาเดียว เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสพิจารณาเลือกบา้นท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง นอกจากน้ีไดเ้ขา้ร่วมการ
จดังานของสมาคมอสงัหาริมทรัพยต์่างๆ เช่น งานมหกรรมบา้นและคอนโด คร้ังท่ี 39 ท่ีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และ
งาน Ultimate Property Fair คร้ังท่ี 38 ท่ีอาคารห้างสรรพสินคา้เอ็มโพเรียมอีกดว้ย ทั้งน้ีในปีท่ีผ่านมาทางบริษทัยงัไดท้ า
การตลาดในช่องทางใหม่ ไดแ้ก่ ช่องทางลูกคา้ต่างชาติ  

ด้านการก าหนดราคาขาย:  บริษทัไดมี้การก าหนดราคาสินคา้ตามประเภทของระดบัสินคา้และตน้ทุนในการผลิต
สินคา้ กบัก าลงัซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้รวมทั้งมีการก าหนดราคาท่ีปรับเปล่ียนไป
ตามท าเลและท่ีตั้งของหน่วยขายภายในโครงการเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสม โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ราคาไปควบคู่กบัรายการสนบัสนุนการขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดอีกดว้ย 

บริการท่ีส าคัญ:  ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกับลูกค้า อาทิ สร้างช่องทางการติดต่อเบอร์
โทรศพัท์กลางท่ีใชส้ าหรับสอบถามขอ้มูลโครงการและบริการต่างๆ ของทุกโครงการในบริษทั ตลอดจนให้ค าแนะน าใน
การช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาดา้นการอยูอ่าศยั และล่าสุดไดมี้การเร่ิมใชแ้อปพลิเคชนั Starcare ส าหรับเป็นช่องทางการแจง้
ซ่อมห้องท่ีอยูใ่นการรับประกนั เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยในระยะต่อไปทางบริษทัจะเพ่ิมเติม
บริการอ่ืนๆ มากข้ึน รวมทั้ งจะเน้นกิจกรรมด้าน Customer Relationship Management อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อท าให้บริษทัเข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มลูกคา้ เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการ            
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เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอย่างต่อเน่ืองกบักลุ่มลูกคา้  
ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัเกิดความเช่ือมัน่ ผกูพนัธ์ และเกิดการซ้ือซ ้ าในโครงการใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

คุณภาพของสินค้า: บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัมาตรฐานงานก่อสร้างบา้น อาคารชุด และระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางภายในโครงการ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ท่ีอยูอ่าศยัทุกยนิูตท่ีจะส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ จะตอ้ง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ QC PASS (Quality Control Passed) ตามเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด จึงจะท าการส่งมอบท่ี
อยู่อาศยัให้ลูกคา้ได ้โดยมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบปรับปรุงและน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์แกไ้ข และพฒันาการ
ให้บริการใหม่ๆอยูเ่สมอ สะทอ้นให้เห็นถึงการใส่ใจลูกคา้ในการส่งมอบส่ิงท่ีดีเพ่ือให้ลูกคา้เช่ือถือและไวว้างใจมาอยา่ง
ยาวนานดว้ยบริการท่ีเป็นกนัเองอบอุ่น เพ่ือให้ไดท่ี้อยู่อาศยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูบ้ริโภคให้มี
คุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

นอกเหนือจากคุณภาพของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญักับการด าเนินงานด้านสภาพ
โครงการตั้้งแต่การวางผงัโครงการ การเลือกใชว้สัดุท่ีคงทนถาวรของงานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายโครงการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการอยู ่อาศยั และท่ีส าคญัท่ีสุดคือความปลอดภยัของการอยูอ่าศยั รวมทั้งการดูแลและรักษา
สภาพโครงการให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ บริษทัไดมี้การวางรากฐานในการบริหารโครงการ การดูแลรักษา และบ ารุงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ก่อนส่งใหนิ้ติบุคคลบา้นจดัสรรในโครงการ รับไปบริหารต่อไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

ส าหรับกลยทุธ์ในการบริหารจดัการมีธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจสนามกอลฟ์ และธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมน้ทใ์ห้
เช่า บริษทัมีกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี  

ธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า:  ซ่ึงใหบ้ริการลูกคา้แบบครบวงจรในอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ท่ีอยูห่่าง
จากสนามบินอู่ตะเภาเพียง 2 กิโลเมตร ท่ีมีศกัยภาพรองรับลูกคา้รายวนัและรายเดือน นักท่องเท่ียว ผูบ้ริหารท่ีท างานใน
ละแวกใกลเ้คียง รวมถึงลูกคา้ผูช่ื้นชอบในกิจกรรมกีฬากอลฟ์ซ่ึงยงัสามารถพกัผอ่นในโรงแรมต่อหลงัจากเสร็จกิจกรรมใน
สนามกอลฟ์ ซ่ึงมีบรรยากาศร่มร่ืนตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนัไดอี้กดว้ย ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การปรับปรุงอาคารหอ้งพกั
บางส่วนให้มีขนาดเล็กลงจาก 2 ห้องนอน เป็น 1 ห้องนอน เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายและรองรับการขยายตวัของเมืองตามนโยบายโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกของรัฐบาล
อีกดว้ย 

ธุรกิจสนามกอล์ฟ:  ไดอ้อกแบบสนามใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศไม่วา่จะเป็นทะเลสาบ หรือแนวตน้ไม้
ใหญ่รายลอ้มทัว่บริเวณซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของสนาม อีกทั้งมีสนามฝึกหัดกอลฟ์อยูใ่นบริเวณเดียวกนั เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับนกักอล์ฟในการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการออกรอบ สามารถเล่นไดต้ลอดปี โดยในปีท่ีผ่านมาไดมี้การ
พฒันาปรับปรุงคลบัเฮา้ส์และทางวิง่รถกอลฟ์ เพ่ือใหร้องรับปริมาณผูเ้ล่นไดม้ากข้ึนไปพร้อมกบัการปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้
ทนัสมยั 

 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการผนึกก าลงัร่วมกนัเพ่ือขยายธุรกิจและใหบ้ริการให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ อาทิ 
มีการน าเสนอแคมเปญ “Stay and Play” ส าหรับผูท่ี้เขา้พกัในโรงแรมซีสตาร์ใหไ้ดเ้ล่นกอลฟ์ในสนามกอลฟ์อีสเทอร์นสตาร์
ในราคาพิเศษ หรือการให้บริการครบวงจรร่วมกันส าหรับห้องพกั ห้องสัมมนา จัดเล้ียง ห้องอาหาร และเล่นกอล์ฟ           
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งสูงสุด 
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2.2.2 สภาพการแข่งขัน 
ในปี 2561 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัดีข้ึนกวา่ปีก่อนหนา้โดยไดปั้จจยัหนุนจากการใชจ่้ายภาคเอกชน

ทั้งในเร่ืองการบริโภคและการลงทุน  รวมถึงการส่งออกท่ีมีการขยายตวัและการท่องเท่ียวท่ียงัขยายตวัดี โดยเฉพาะในช่วง
คร่ึงแรกของปี ประกอบกบัแรงสนบัสนุนจากโครงการลงทุนภาครัฐท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน แมว้า่ดอกเบ้ียนโยบายจะมีการ
ปรับข้ึนในช่วงปลายปี 2561 แต่ไม่ได้ส่งผลมากนัก อย่างไรก็ดียงัมีปัจจัยท่ีตอ้งเฝ้าระวงัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยย์งัคงมีอยูใ่นส่วนของสัดส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loan) ของสินเช่ือเพื่อท่ี
อยูอ่าศยัมีทิศทางปรับสูงข้ึน และหน้ีครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงโดยท่ียงัไม่มีสญัญาณปรับลดลงอยา่งชดัเจน 

ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2561 มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในทุกผลิตภณัฑ ์โดยถา้เนน้ในส่วนของ
สินคา้ประเภทคอนโดมิเนียมซ่ึงบริษทัมีสินคา้หลกัในกลุ่มดงักล่าว พบวา่ในปี 2561 ท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมี
การเปิดตัวโครงการใหม่เป็นจ านวนมาก และขยายตัวในอัตราท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมในกลุ่มระดับราคาเกิน 5 ล้านบาท ท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุด โดยส่วนแบ่งตลาดรวมยงัคงเป็นของ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ พ้ืนท่ีท่ีมีการเปิดโครงการใหม่เป็นจ านวนมากอยูบ่ริเวณโซนทองหล่อ สุขมุวทิ เอกมยั ซ่ึงเป็นท าเล
ท่ีบริษทัไดมี้การเปิดโครงการใหม่ Quintara Tree Haus สุขมุวทิ 42 ในปี 2561 ดว้ยเช่นกนั  

ในดา้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์  ในช่วง 2-3  ปีท่ีผ่านมา  จะพบวา่มีผูพ้ฒันาโครงการหลายบริษทัร่วม
ทุนกับพนัธมิตรทั้ งในส่วนของทุนในประเทศท่ีเป็นกลุ่มทุนใหญ่ และกลุ่มทุนจากต่างชาติเป็นจ านวนมากซ่ึงเป็นการ
ร่วมมือสนับสนุนในแง่การลงทุนและการถ่ายทอดความรู้ นวตักรรม หรือเทคโนโลยีระหว่างกนั ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจาก
ปัจจุบนัราคาท่ีดินปรับตวัสูงข้ึนมากโดยเฉพาะท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีรูปแบบ
การพฒันาโครงการท่ีจะเห็นในอนาคตมากข้ึนจะเป็นในลกัษณะของการผมผสาน (Mixed Use) โดยเป็นโครงการลงทุนท่ีมี
มูลค่าสูง เพ่ือสร้างรายไดใ้นรูปแบบค่าเช่าพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและกระจายความเส่ียงของการลงทุนท่ีไม่พึงพารายไดจ้ากการขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พียงอยา่งเดียว 

นอกเหนือจากลงทุนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติ ในช่วงตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มาจะพบวา่มีกลุ่มนกัลงทุน
ต่างชาติรายยอ่ยท่ีสนใจซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อขนาดของก าลงัซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ และญ่ีปุ่นเป็นตน้ อย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาส
สุดทา้ยของปี 2561 ดว้ยปัจจยัเร่ืองสงครามการคา้และการกีดกนัทางการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึงการแข็งตวัของค่าเงิน
บาท ส่งผลใหก้ารลงทุนจากนกัลงทุนชาวจีนมีการชะลอตวัลง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและติดตามอยา่งใกลชิ้ดกบัลูกคา้
กลุ่มดงักล่าวท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่กลบัมาโอนหลงัจากโครงการสร้างเสร็จในอนาคต 

ส าหรับแนวโนม้อสังหาริมทรัพยใ์นปี 2562 ยงัคงมีปัจจยัสนบัสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจท่ียงัคงเติบโตจาก
การขยายตวัของการส่งออกและการลงทุนเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยเฉพาะในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออกท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน  แต่ปัจจยัท่ีตอ้งเฝ้าระวงัยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองจากแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียท่ีอาจ
ปรับสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการผอ่นของลูกคา้ รวมถึงปัจจยัเร่ืองสดัส่วนของสินเช่ือ
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยมีทิศทางปรับสูงข้ึนท าให้การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินยงัคงเขม้งวด 
นอกจากปัจจยัดงักล่าว ในปี 2562 จะมีการประกาศใชม้าตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ลูกคา้ตอ้งเพ่ิมเงิน
ดาวน์ซ้ือบา้นหรือคอนโดมิเนียมหลงัท่ี 2 เป็นตน้ไปซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มท่ีซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
ทรัพยสิ์นของครอบครัว ซ้ือเพ่ือลงทุนหรือปล่อยเช่า ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2562 
โดยอาจท าใหอ้ตัราการขยายตวัของตลาดชะลอตวัลง 
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2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 
ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 

ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละโครงการ บริษทัจะเร่ิมตน้จากการสรรหาท่ีดินศกัยภาพท่ีมีความ
เหมาะสม เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบโครงการ ออกแบบโครงการและตวัผลิตภณัฑ ์และถอดแบบก าหนดราคาเพ่ือสรรหา
ผูรั้บเหมาและวสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบัสินคา้ ซ่ึงหลงัจากนั้นจะเป็นกระบวนการควบคุมการก่อสร้างทั้งใน
ดา้นคุณภาพตน้ทุนและเวลาใหไ้ดต้ามแผนงานท่ีก าหนดจนถึงการตรวจสอบก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

 

1.  จดัซ้ือทีด่นิ  
บริษทัมีนโยบายในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และท่ีอ าเภอ      

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทั้งดว้ยท่ีดินของบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้และหาใหม่ในท าเลท่ีบริษทัมองเห็นศกัยภาพและเหมาะสมกบั
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาจาก สถานท่ีตั้ง การคมนาคม ลกัษณะการใชท่ี้ดินตามกฎหมายผงัเมือง 
และเทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของท่ีดินและบริเวณขา้งเคียง และแนวโนม้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของท่ีดินดังกล่าวในอนาคต เป็นต้น เพื่อจะน ามาประเมินอุปสงค์ อุปทาน ประเภทของโครงการและ
ผลิตภณัฑท่ี์จะพฒันาบนท่ีดินแปลงนั้นๆ ประเมินราคาตน้ทุนโครงการอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง ก่อนพิจารณาตดัสินใจซ้ือ
เพื่อน ามาพฒันาโครงการ โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ งทางการตลาด อาทิ วิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ และสภาวะการ
แข่งขนั เพื่อก าหนดรูปแบบของบา้นและหอ้งชุดใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด และวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน
และการลงทุน ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือท่ีดินต่อไป 
 

2.  การสรรหาผู้ออกแบบ  
บริษทัจะจดัคดัเลือกผูอ้อกแบบท่ีมีประสบการณ์ช่ือเสียง และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในตลาดมาท างานร่วมกนักบั

ทีมงานภายในบริษทั เพื่อให้ไดรู้ปแบบโครงการท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการออกแบบของตวัอาคาร พ้ืนท่ีส่วนกลางและ
พ้ืนท่ีใช้สอยในห้องพกัท่ีมีความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งในระดบัราคาเดียวกันดงัจะเห็นได้จากผลงานในอดีต ซ่ึง
กระบวนการในการคดัสรรผูอ้อกแบบ บริษทัไดมี้การก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผูอ้อกแบบในหลายมิติ อาทิ 
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู ่เป็นตน้ 
 

3. การสรรหาผู้รับเหมาและการควบคุมการก่อสร้าง 
การพฒันาโครงการ บริษทัจะวา่จา้งผูรั้บเหมาภายนอกใหเ้ป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างใหโ้ดยการท าสัญญาจา้งเหมา

ก่อสร้าง โดยกรณีผูรั้บเหมาโครงการคอนโดมิเนียมจะรับผิดชอบทั้งดา้นการวางแผนก่อสร้าง การจดัหาวสัดุในการก่อสร้าง 
และแรงงาน ซ่ึงราคาวา่จา้งปลูกสร้างรวมราคาวสัดุและค่าแรงซ่ึงเป็นวสัดุมาตรฐานส าหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างตาม
กลุ่มลูกค้าและราคาของโครงการ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะถูกควบคุมการด าเนินงานผ่านบริษัทบริหารงานก่อสร้างท่ีมี
ประสบการณ์ เพ่ือมัน่ใจวา่จะส่งมอบสินคา้ไดใ้นคุณภาพ งบประมาณและเวลาท่ีวางแผนไว ้ในขณะท่ีผูรั้บเหมาโครงการ
แนวราบจะรับผิดชอบดา้นการก่อสร้าง แรงงาน และวสัดุบางส่วน โดยบริษทัจะท าการจดัซ้ือวสัดุหลกับางประเภท และ
ควบคุมการด าเนินการก่อสร้างโดยทีมผูเ้ช่ียวชาญภายในบริษทัเอง เพ่ือความคล่องตวัในการบริหารจดัการและสอดคลอ้ง
กบัปริมาณและความซบัซอ้นของงานแต่ละประเภท 
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ในการพิจารณาจัดจา้งผูรั้บเหมา บริษทัจะพิจารณาเชิญผูรั้บเหมาท่ีมีช่ือเสียงในการก่อสร้าง มีประสบการณ์ 
ผลงาน คุณภาพ เทคโนโลยี และบุคลากรท่ีเช่ือถือไดเ้ขา้มาท าการเสนอราคาก่อสร้างกบับริษทั  ซ่ึงบริษทัจะก าหนดให้มี
ผูรั้บเหมาเขา้เสนอราคาไม่ต ่ากวา่ 3 รายต่อโครงการ การประมูลจะเป็นลกัษณะ Closed Bid โดยบริษทัจะมีคณะกรรมการ
จดัซ้ือจดัจา้งเป็นผูด้  าเนินการก าหนดขอบเขตงาน คุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้าง รับและเปิดซองประมูล รวมทั้งเจรจา
ต่อรองราคา เพ่ือใหไ้ดผู้รั้บเหมาก่อสร้าง รวมทั้งราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 

ผลของฤดูกาลทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
ลกัษณะของการด าเนินงานของบริษทัไม่มีฤดูกาล แต่ในช่วงฤดูฝนอาจท าใหก้ารก่อสร้างโครงการมีอุปสรรคในการ

ท างานบา้ง อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนก าหนดตารางเวลาการด าเนินงานโครงการจนแลว้เสร็จสามารถส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ไดน้ั้น ฝ่ายบริหารไดค้  านึงถึงปัจจยัน้ีแลว้  ดงันั้นฤดูฝนจึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานก่อสร้าง
โครงการของบริษทั 

4. วตัถุดบิและผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ   
ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมบริษทัจะใช้วิธีจ้างเหมา ซ่ึงผูรั้บเหมาหลกัจะรับผิดชอบในการจัดหาวสัดุ 

แรงงานและการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด แต่ในกรณีโครงการแนวราบบริษทั จะจา้งเหมา
ในการก่อสร้าง แรงงานและวสัดุเพียงบางชนิด โดยบริษทัจะท าการจดัซ้ือวสัดุหลกัท่ีก าหนดไว ้เพื่อจุดประสงค์ในการ
ควบคุมดา้นคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกโครงการ รวมถึงช่วยในดา้นการควบคุมตน้ทุน เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวสัดุ
รวมกนัในหลายๆโครงการเป็นลอ็ตใหญ่จะท าใหบ้ริษทัมีอ านาจในการต่อรองราคากบัผูผ้ลิตมากข้ึน 
 

ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ส าหรับการพฒันาโครงการเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียมและขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารชุด และการจดัสรรท่ีดิน รวมทั้ง  กฎ ขอ้บงัคบัของส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการนั้นๆ ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยงั
ไม่เคยมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด โดยโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครทุก
โครงการไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการแลว้ทั้งส้ิน ทั้งน้ี บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและการแกไ้ขส่ิงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีส่วนราชการต่างๆ ก าหนดไวทุ้กประการ  รวมทั้งก ากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีบริษทั วา่จา้งให้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และมีการรายงานผลตามขอ้บงัคบัท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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3.   ปัจจยัความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท/กลุ่มบริษัท 

ก่อนปี 2546 บริษทัด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เพียงแห่งเดียว ซ่ึงต่อมาในปี 2546 
บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหม่ซ่ึงมีศกัยภาพสูงเขา้มาก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการนับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา บริษทัจึงขยาย
ด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพมากกว่า อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงพฒันา
อสังหาริมทรัพยท่ี์อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ียงัคงมีศกัยภาพ  อีกทั้งภาครัฐได้
ประกาศให้พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ท่ีปัจจุบนัการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานมี
ความคืบหนา้และเห็นผลเป็นล าดบั ปัจจุบนับริษทัไดร้วบรวมท่ีดินไวเ้พ่ือรอการพฒันาในเวลาท่ีเหมาะสมอยูจ่  านวนหน่ึง 
ส าหรับโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  บริษทัมีนโยบายการขยายธุรกิจอย่างระมดัระวงั โดยเลือกพฒันาโครงการใน
พ้ืนท่ีใจกลางเมือง ท่ีใกลก้บัระบบขนส่งมวลชน และเนน้เป้าหมายไปท่ีกลุ่มลูกคา้ระดบักลางและระดบัสูงท่ีมีก าลงัซ้ือและ
อยูอ่าศยัจริง (Real Demand) เป็นหลกั  

ตลาดท่ีอยูอ่าศยัทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานในปี 2561 มีการขยายตวัมากข้ึน  เป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการส่งออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ  ทั้ งโครงการรถไฟฟ้า สายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และจากมาตรการควบคุมสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือต่อ
มูลค่าหลกัประกนั Loan-to-Value หรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีจะมีผลบงัคบัใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ส่งผลใหย้อดโอนกรรมสิทธ์ิและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีการเร่งตวัก่อนท่ีจะมีมาตรการบงัคบัใช ้ 

ในปี 2562 คาดวา่ ตลาดท่ีอยูอ่าศยัจะอยูใ่นระดบัคงตวัหรือชะลอตวัลงบา้งเลก็นอ้ย เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบ
หลายดา้น ทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน มาตรการควบคุมสินเช่ือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ภาษีท่ีดินใหม่ท่ี
จะมีการใชบ้งัคบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศอนัเป็นผลจากสงครามทางการคา้ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน รวมทั้งปัจจยัทางการเมืองในประเทศท่ีเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้งและตอ้งรอความชดัเจนของ
รัฐบาลใหม่ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ตลาดท่ีอยู่อาศยั ตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในศูนยก์ลางธุรกิจ  
และเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกท่ีปัจจุบนัการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึนแลว้ คาดวา่จะ
ยงัคงไดรั้บความสนใจอยู ่  ส าหรับมาตรการควบคุมสินเช่ือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีท าใหผู้ซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัตอ้ง
วางเงินดาวน์เพ่ิมข้ึน ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมากสุดเป็นตลาดอสังหาริมทรัพยร์ะดบัล่าง เน่ืองจากกลุ่มน้ียงัไม่ฟ้ืนจากปัญหา
เศรษฐกิจดีนกั ในขณะท่ีกลุ่มตลาดระดบักลางและระดบับนจะไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ืออยู่
แลว้การวางเงินดาวน์เพ่ิมจึงไม่เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับตลาดกลุ่มน้ี อยา่งไรก็ตาม แมก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัเป็นกลุ่ม
ระดับกลางและระดับสูงท่ีมีก าลงัซ้ือ แต่จากปัจจัยดังกล่าว อาจท าให้เกิดการชะลอการตดัสินใจ ดังนั้น บริษทัจึงตอ้ง
วางแผนพฒันาโครงการใหม่ให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจริง และบริษทัควรรอเปิดตวัโครงการใน
เวลาท่ีเหมาะสมดว้ย 
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3.2  ความเส่ียงจากการก่อสร้างบ้านก่อนขายและการขาย และอาคารชุดเม่ือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ บริษทัยงัคงมีนโยบายสร้างบา้นก่อนขาย แทนการเร่ิมสร้างบา้นเม่ือลูกคา้จองซ้ือ 
แมว้า่บริษทัตอ้งใชเ้งินทุนของตนเองในการก่อสร้างบา้นสูงข้ึนกวา่ปกติทัว่ไปก็ตาม  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดน้ าเงินจากลูกคา้
มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหวา่งก่อสร้าง  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีสร้างบา้นเสร็จแลว้แต่อาจไม่สามารถขายได้
ทนัที และยิ่งขายไดล่้าช้าไปนานข้ึนก็จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัมากข้ึนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม     
เพ่ือไม่ให้บริษทั สูญเสียโอกาสในการขายและเพ่ือไม่ให้บริษทัมีภาระบา้นสร้างเสร็จแลว้มีปริมาณคงเหลือมากจนเกินไป  
บริษทัจะศึกษาส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากลูกคา้ท่ีเขา้เยีย่มชมโครงการ และศึกษาจากสภาพตลาดโดยรวม เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้บริษทัสามารถสร้างบา้นท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
และสามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลา  

กรณีการก่อสร้างอาคารชุด บริษทัจะเร่ิมขายหลงัจากท่ีรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้เพ่ือให้มัน่ใจวา่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุดไม่มีปัญหา ลดความ
เส่ียงในการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กบัลูกคา้ กรณีท่ีรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการไม่ผา่นความเห็นชอบ หรือ
เกิดความล่าชา้ 

 

3.3  ความเส่ียงเกีย่วกบัการเพิม่ขึน้ของต้นทุนในการก่อสร้าง  
ปัญหาแรงงานก่อสร้างท่ียงัมีอยูใ่นปัจจุบนั และในอนาคตจากการท่ีตอ้งการแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการขยายโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนจะเกิดการแย่งแรงงานในตลาด 
นอกจากน้ี ยงัมีการปรับค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้ตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตามในปี 2562-2563 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเร่ิมแลว้เสร็จไปบา้ง  รวมทั้งหากภาคเอกชนไดช้ะลอการเปิดโครงการใหม่ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานก็เร่ิมคล่ีคลายลงได้ระดับหน่ึง เ พ่ือลดความเส่ียงในหลายโครงการของบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง
ผูรั้บเหมาก่อสร้างในราคาค่าจา้งท่ีรวมค่าวสัดุก่อสร้างและแรงงานไวแ้ลว้ โดยในสัญญาวา่จา้งก่อสร้างไดก้ าหนดค่าจา้งไว้
คงท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนไดใ้นระดบัหน่ึง บริษทัมีนโยบายท่ีจะหาพนัธมิตรท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่
ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือรับงานก่อสร้างในโครงการของบริษทัในราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสม และก่อสร้างให้แลว้เสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลา ลดความเส่ียงจากค่าปรับอนัเน่ืองจากการส่งมอบบ้านและห้องชุดให้กับลูกคา้ล่าช้า นอกจากน้ี บริษทัมี
นโยบายชดัเจนท่ีจะใหมี้การบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ี
มีศกัยภาพท่ีสามารถอยูจ่นส่งมอบไดแ้ลว้เสร็จ  
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4  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
4.1  บริษัทและบริษัทย่อย มีทีด่ินและที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างเพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเพื่อเชา่รวมทัง้
สนามกอล์ฟ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
 

 

 

 
หมายเหต ุ 1.   มลูค่าท่ีดินประเมิน โดยบริษัท ไทยประเมิน ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ณ เดือนมกราคม 2561 
                 2. * มลูค่าท่ีดินรวมสิ่งปลกูสร้าง 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในปี 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอนัมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ก. ช่ือ ประเภทธุรกจิ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
ช่ือ     บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่    เลขท่ี 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั   

 กรุงเทพมหานคร 10330 
    โทรศพัท ์: 0 2263 1010-5 
    โทรสาร : 0 2263 1009 
ส านกังานสาขา    65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท ์: 0 3860 2500, 0 3860 2511  
    โทรสาร : 0 3860 2754 
    Website : www.estarpcl.com 
    E-mail : info@estarpcl.com 
ประเภทธุรกิจ    พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เลขทะเบียน    บมจ.0107536000307 
ทุนจดทะเบียน    5,172,246,185 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   5,022,246,185 บาท 
 
ข. ช่ือ ประเภทธุรกจิ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์ คลบัเฮา้ส์ กีฬา และหอ้งประชุมสมัมนา และจดัเล้ียง ในนาม สนามกอลฟ์ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ี 
คลบั แอนด ์รีสอร์ท ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
สถานท่ีตั้ง    241/5 หมู่ 3 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง  21130 
    โทรศพัท ์: 0 3863 0410-3 
    โทรสาร : 0 3863 0418 
    Website : www.easternstargolfcourse.com 
    E-mail : esr_marketing@hotmail.com 
ประเภทธุรกิจ   สนามกอลฟ์ 
เลขทะเบียน   0105532086493 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   500,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
สดัส่วนการลงทุน    ร้อยละ 81.30  
 
 
 
  



20 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวลิด ์จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
สถานท่ีตั้ง    65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท ์: 0 3860 2500   
    โทรสาร : 0 3860 2754 
ประภทธุกิจ   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจเชิงพาณิชย)์ 
เลขทะเบียน   0105533137636 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   160,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
สดัส่วนการลงทุน    ร้อยละ 60 
 
ค. ช่ือ สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 
นายทะเบียน    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานท่ีตั้ง    เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
                                                              กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศพัท ์: 0 2009 9000  
    โทรสาร : 0 2009 9991 
    Website : http://www.set.or.th/tsd 
    E-mail :    www.set.or.th/contactcenter     
 

ผูส้อบบญัชี    นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 
สถานท่ีตั้ง    บริษทั ส านกังาน  อีวาย จ ากดั  

เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

    โทรศพัท ์: 0 2264 9090   
    โทรสาร: 0 2264 0789 
 
 

http://www.set.or.th/
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
    7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมญั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 5,172,246,185.00 บาท เป็นหุ้นสามญั 5,172,246,185 หุ้น มูลค่าท่ี    

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,022,246,185.00 บาท  เป็นหุน้สามญั 5,022,246,185 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท 
 

    7.2 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561) ดงัน้ี 

 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ  
ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 

1.  บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ ากดั * 2,192,260,984 43.65 
2.  บริษทั บีบีทีว ีเอค็ควต้ีิ จ ากดั *     513,000,000 10.21 
3.  บริษทั ซนัไรส์ อีคิวต้ี จ ากดั *      279,212,609 5.56 
4.  นายกฤตย ์รัตนรักษ ์*     131,058,500 2.61 
5.  นายทว ีหาญไกรวไิลย ์      100,700,000 2.00 
6.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั        48,697,092 0.97 
7.  บริษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั        42,923,612 0.85 
8.  บริษทั สตาร์บลอ็ค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)        42,000,000 0.83 
9.  นายสุชาติ หวงัสวา่งกลุ        37,516,800 0.74 
10.  นายมนสั สายสุข        31,554,200 0.62 

 รวม 3,418,923,797 68.07   
 
หมำยเหตุ :    
*  กลุ่มซันไรส์ ประกอบด้วย 

 - บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ  ากดั (ธุรกิจบนัเทิง) ถือหุ้นจ านวน  2,192,260,984   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ           43.65 
 - บริษทั บีบีทีวี เอด็ควิต้ี จ  ากดั  ถือหุ้นจ านวน   513,000,000   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ           10.21 

- บริษทั ซนัไรส์ อีคิวต้ี จ  ากดั ถือหุ้นจ านวน  279,212,609   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ             5.56 
- บริษทั จี แอล แอสเซทส์ จ  ากดั                                          ถือหุ้นจ านวน           5,746,876    หุ้น  คิดเป็นร้อยละ              0.11  
- นายกฤตย ์ รัตนรักษ ์                                                         ถือหุ้นจ านวน       131,058,500    หุ้น  คิดเป็นร้อยละ              2.61 
  รวมหุ้นจ ำนวน  3,121,278,969   หุ้น  รวมคดิเป็นร้อยละ     62.14 
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7.3  นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผลหากวา่งบการเงินรวมของบริษทัและงบการเงินของบริษทัยอ่ยยงัมีผลขาดทุน

สะสมหรือหากจ่ายเงินปันผลแลว้ก าไรสะสมจะเป็นขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตามหากบริษทัและบริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผล  
จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจาก
หกัทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงิปันผลใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร 
     8.1  คณะกรรมกำรบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 คน ดงัน้ี  
ล ำดบั            รำยนำม               ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท ์ ปันยารชุน   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายวรีะพนัธ์ุ  ทีปสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
5. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายชชัวนิ เจริญรัชตภ์าคย ์1  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
7. นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักลุ1 กรรมการบริหาร 
8. นายทินวรรธน์  มหธราดล1 กรรมการบริหาร 
9. นายณฐัวทิย ์ บุณยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 
10. นายพงศพ์ินิต  เดชะคุปต ์ กรรมการ 
11. นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ กรรมการ 
12. นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกลุรัตน์ 1 กรรมการผูจ้ดัการ 

 

หมายเหตุ   1 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการให้บริษทัด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบริษทัตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้า ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด า เ นินงานของบริษัทและก ากับ ดูแล                                           

การด าเนินกิจการของบริษทั ผา่นทางคณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งข้ึน 
3. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบับริษทัหรือเขา้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 
4. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังโดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม หรือในกรณีท่ีจ าเป็น
กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

5. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลัเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
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หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไปหรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนก็ไดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง
และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

6. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอ านาจ และก าหนดอ านาจในการอนุมติัและ
สั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้การบริหารกิจการของบริษทัด าเนินไปตามนโยบายและ
วตัถุประสงคข์องบริษทั 

 

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุมและจ านวนคร้ังของการประชุมปี 2561 ดงัน้ี 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

จ ำนวนคร้ังที่มำประชุม/ จ ำนวนคร้ังที่มีประชุม 

กรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

1.นายอานนัท ์ ปันยารชุน 5/5 - - - 

2.นายวีระพนัธ์ุ  ทีปสุวรรณ 5/5 - - - 

3.นายปรีชา  อุ่นจิตติ 5/5 5/5 - 5/5 

4.นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี 5/5 4/5 - 5/5 

5.นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 4/5 5/5 - 5/5 

6.นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ 4/5 - 15/15 - 

7.นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล 5/5 - 14/15 - 

8.นายทินวรรธน์  มหธราดล 5/5 - 15/15 - 

9.นายณฐัวิทย ์ บุณยะวฒัน์ 5/5 - 15/15 - 

10.นายพงศพิ์นิต  เดชะคุปต ์ 4/5 - - - 

11.นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 5/5 - - - 

12.นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ 5/5 - 15/15 - 
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8.2  ผู้บริหำร 
ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั              รำยนำม                ต ำแหน่ง 
1. นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางอรวรรณ  สมานโสตถิวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและออกแบบ 
3. นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั 
4. นายศุภพงศ ์ อมัระรงค ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
5. นายทรงชยั  บริสุทธ์ิ ผูช้  านาญการ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางสาวชลิณี  ปรัชญาสนัติ ผูอ้  านวยการ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายพิชยั  พิชเยนทรโยธิน ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 
8. นายกิติพงษ ์ ผดุงสุทธ์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
9. นางพิชญภ์สัสร์  โพธ์ิวฒันกลุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
10. นางสาวพนัธ์ุทิพา  สุขทิพยาโรจน์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกบริการลูกคา้ 
11. นายณฐัวฒิุ  แซ่เฮง้ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
12. นายฤทธิชยั  บรรลือลาภ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
13. นายดิสวะ  เสรีวฒันา ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 
14. นายสุวทิย ์ เหมนอ้ย ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2  
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8.3  เลขำนุกำรบริษัท 
       เลขานุการบริษทั คือ นายพงษศ์กัด์ิ ใหม่ซอ้น ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึง
ปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย              การด าเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมผูถื้อหุน้ ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั
ให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชนให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลขานุการบริษทัและประวติัการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 
 
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั บรรทดัฐานของตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกนั สภาวเศรษฐกิจ เป็นตน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทักระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นได้
อนุมติัก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2561 โดยอนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัในวงเงินไม่เกิน 9.5 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัส าหรับปี 2560 โดย
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  คณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพ่ือการน้ี ไม่
เกิน 9.5 ลา้นบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรร  

 

โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนขา้งตน้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ   ประธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 120,000 บาท และกรรมการ 

ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน

เพ่ิมเติมตามความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
2.1 คณะกรรมการบริหาร   ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท 

และกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ    

20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิส าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

รำยช่ือ คณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

รวมค่ำตอบแทน
ทั้งหมด (บำท) 

1.นายอานนัท ์ ปันยารชุน 1,440,000 - - - 1,440,000 

2.นายวีระพนัธ์ุ  ทีปสุวรรณ 600,000 - - - 600,000 

3.นายปรีชา  อุ่นจิตติ 600,000 240,000 - 120,000 960,000 

4.นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี 600,000 120,000 - 120,000 840,000 

5.นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 600,000 120,000 - 240,000 960,000 

6.ดร.ชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ 600,000 - 240,000 - 840,000 

7.นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล 600,000 - 120,000 - 720,000 

8.นายทินวรรธน์  มหาธราดล 600,000 - 120,000 - 720,000 

9.นายณฐัวิทย ์ บุณยะวฒัน์ 600,000 - 120,000  720,000 

10.นายพงศพิ์นิต  เดชะคุปต ์ 600,000 - - - 600,000 

11.นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 600,000 - - - 600,000 

12.นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ - - - - - 

รวม 9,000,000 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ:  ไม่มี 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินส าหรับผูบ้ริหาร  รวม 18 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  39,552,004 บาท ซ่ึงรวมเงินเดือนและเงินรางวลั

ประจ าปี 2561 แลว้ 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร:  ไดแ้ก่ เงินสมทบเขา้กองทุนเล้ียงชีพ มีจ านวนทั้งส้ิน 946,442 บาท  

 
8.5  บุคลำกร   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีพนักงาน และคนงาน ทั้ งหมด 206 คน แบ่งเป็นระดับผูบ้ริหาร 32  คน และระดับ
พนักงาน 108 คน และคนงาน 66 คน โดยมีผลตอบแทนรวมพนักงานและคนงานในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงได้แก่ เงินเดือน             
เงินรางวลัประจ าปี ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน ค่าเช่าบา้น          
ค่าโทรศพัท์ และค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ประกนัสุขภาพกลุ่มและประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 129 ลา้นบาท และในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2559-2561) บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

 

นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร 
ในปี 2561 บริษทัไดเ้นน้การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมการสัมมนา

และอบรมหลกัสูตรที่เ กี่ยวขอ้งก ับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื ่อ เ ป็นการเพิ่มความรู้และทักษะในการท างาน 
นอกเหนือจากเนน้ใหห้วัหนา้งานฝึกอบรมพนกังานในสงักดัในระหวา่งช่วงเวลาการท างาน 
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นอกเหนือจากแผนการพฒันาบุคลากรดงักล่าว ยงัไดจ้ดัท าโครงการสร้างผูสื้บทอดต าแหน่งงานและการบริหารจดัการ       
ผูมี้ศกัยภาพสูง เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จาก “คน”  ใหเ้กิดคุณค่าสูงสุดแก่องคก์ร และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใหบุ้คลากร
เหล่านั้น เพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมืออาชีพ เพ่ือมุ่งตอบสนองวสิยัทศัน์ขององคก์ร ต่อไป 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 กำรปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบ

การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานต่อความส าเร็จและการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการข้ึนโดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

- การปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นท่ีเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียคณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตนอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร โดยแสดงออกถึงภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงาน
ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- บริษทัก าหนดแนวทางจรรยาบรรณเพ่ือใหก้รรมการและพนกังานถือปฏิบติั 
- การด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยจดัใหมี้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อจดัการ

กบัความเส่ียง โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในองคก์รเพ่ือก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินงานตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี บริษทัยึดมัน่ต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานของรัฐ 

คู่แข่ง ชุมชนสาธารณะ โดยไม่ไดมุ่้งหวงัก าไรเพียงอยา่งเดียว บริษทัไดเ้ขียนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และประกาศเป็นนโยบายท่ีส าคญัใหแ้ก่ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานทุกคน ทุกะดบั ปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 
2546 เป็นตน้มา ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถศึกษาและตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ก)  คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  
 

ล ำดบั รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายชชัวนิ  เจริญรัชตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักลุ กรรมการบริหาร 
4. นายณฐัวทิย ์ บุณยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 
5. นายทินวรรธน์  มหธราดล กรรมการบริหาร 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ก่อน

น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหก้ารรับรอง 
2. ก ากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดหรืออนุมติัไวแ้ละติดตามการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติไว ้
3. พิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ภายในขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
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อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และระเบียบการปฏิบติัของบริษทั ในดา้นต่างๆ ตลอดจนการมอบหมาย

งานและการมอบอ านาจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
2. มีอ านาจในการอนุมติัและ/หรือการตดัสินใจในเร่ืองใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวว้า่จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั  
3. มีอ านาจในการอนุมติัและ/หรือการตดัสินใจด าเนินการแทนคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเร่งด่วน ซ่ึงไม่สามารถรอ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ ทั้ งน้ี โดยให้หารือประธานกรรมการบริษทัหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ด าเนินการและเม่ือด าเนินการแลว้ใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหส้ตัยาบนัต่อไป  

4. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้ งผู ้บริหารของบริษัท ท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร ให้เป็นสมาชิกสมทบของ
คณะกรรมการบริหารดว้ยก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 2 ท่าน 

 

ขอบเขตของเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
1. แนวนโยบายในการท าธุรกิจของบริษทั แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษทัโดยงบประมาณประจ าปี

จะตอ้งประกอบดว้ย งบประมาณก าไรขาดทุน งบประมาณเงินสด งบประมาณการลงทุน อตัราพนกังานและงบประมาณการ
วา่จา้งพนกังาน 

2. การจดัตั้งโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัทุกโครงการ 
3. นโยบายการบริหารงาน ผงัการจดัองคก์รของบริษทั นโยบายเก่ียวกบัการพนกังาน การใหส้วสัดิการ การจ่ายโบนสั 

และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
4. การซ้ือท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีอยูน่อกโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุมติัแลว้ตาม ขอ้ 2. 
5. การขายท่ีดิน และ/หรืออาคารในรายการซ่ึงมิใช่เป็นไปตามปกติการคา้ของบริษทั และ/หรือไม่ไดอ้ยูใ่นโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั 
6. การเช่าหรือใหเ้ช่าท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3  ปี หรือมูลค่าเกินกวา่ 10  ลา้นบาท 
7. การกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
8. การเพ่ิมทุน การลดทุน ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม การเลิกหรือการควบรวมของบริษทัดงักล่าว การขายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัใดๆ  
9. การฟ้องร้อง หรือต่อสูค้ดี ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หา้ลา้นบาท 
10. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
11. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวว้า่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

ข)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 

ล ำดบั        รำยนำม        ต ำแหน่ง 
1. นายปรีชา  อุ่นจิตติ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ รวมถึงการสอบทานพิเศษ การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและรายการปรับปรุงของผูส้อบบญัชี 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชี เช่น การสอบทานการใหบ้ริการอ่ืนกบับริษทัของผูส้อบบญัชี การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นตน้ 
5. สอบทานกบัผูส้อบบญัชีถึงประเด็นอนัอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน เช่น ความ

ยุ่งยากหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีมีนยัส าคญัท่ีผูส้อบบญัชีประสบในระหว่างปฏิบติังาน ประเด็นขอ้เท็จจริงและความเห็นท่ีแตกต่างกนั
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบัฝ่ายจดัการ ระดบัประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้บกพร่องท่ีปรากฏข้ึนในงวดบญัชีน้ี และท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในงวดบญัชีต่อไป เป็นตน้ 

6. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม และประชุมร่วมกบัหัวหน้าหน่วยงานก ากบัและ
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. สอบทานระดับความเส่ียงและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานว่า
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 

8. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้ง ใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อนท่ีบริษทัจะเขา้มาท ารายการดงักล่าวตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9. สอบทานและรับทราบการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน และบรรษทัภิบาล 
10. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั        

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
10.1    ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
10.2    ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
10.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
10.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
10.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
10.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
11. สอบทานและอนุมติักฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบตัรของงานตรวจสอบภายในอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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12. พิจารณาและอนุมติัแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี และจดัล าดบัความส าคญัโดยค านึงถึงระดบัความเส่ียง 
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเร่ืองขอ้บกพร่องส าคญัท่ีตรวจพบและการสนองตอบ
จากฝ่ายจดัการ 

13. ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานก ากบัและตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานดงักล่าว 

14. พิจารณาวา่จา้งหรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนไดต้ามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

15. หากคณะกรรมการบริษทัหรือฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ทั้งน้ี การปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความอิสระ 
 

ค)  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 

ล ำดบั รำยนำม      ต ำแหน่ง 
1. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
1.1  นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
1.2  นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการสรรหา คดัเลือก กลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าขององคก์รหรือกิจการท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
1.3   นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่า
ขององคก์รหรือกิจการท่ีบริษทั ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

2. สรรหาคดัเลือกหรือพิจารณากลัน่กรองตวับุคคล  
สรรหา คดัเลือก หรือพิจารณากลัน่กรองตวับุคคล เพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณา 
2.1 กรรมการบริษทั 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 
2.3 ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   
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2.4 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการท่ีบริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50   
ข้ึนไป 

3. การพิจารณาค่าตอบแทน 
พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการท่ีบริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั หรือองคก์ร 
หรือกิจการท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป แลว้แต่กรณี โดยเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง
กนั  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึนนั้นดว้ย 

4 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
4.1 พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ขนาดและองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษทั    

มีความเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแล
และด าเนินธุรกิจของบริษทั 

4.2 พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือ
พิจารณาผลตอบแทนประจ าปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการให้ความส าคญั
กับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลดว้ย 

4.3 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

4.4 พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4.5 เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   ค่าตอบแทนไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 

4.6 แสวงหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก ผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นโดยบริษทัเป็นผู ้
รับภาระค่าใชจ่้าย  เช่น การส ารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นตน้ 
 

ง) กรรมกำรอสิระ 
         กรรมการอิสระของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท ์ปันยารชุน ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
(1)  กรรมกำรอสิระ 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ  โดยยดึถือหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของ “กรรมการ
อิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดว้ย   

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของ
ผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต   

ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา            
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย   

ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อน
วนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้
กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือ
คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน   

ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต   
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรือ (ฉ) ให้ผูข้ออนุญาตไดรั้บการผอ่นผนัขอ้หา้มการมีหรือเคย
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษทัท่ีแสดงวา่ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระดว้ย  

(ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (จ) และ (ฉ) ค  าวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบ
บญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวชิาชีพ (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 

(2)   กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าท่ีคดัเลือก กลัน่กรองบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และบริษทัไม่ไดก้ าหนด
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting  แต่ใชว้ิธีการใชเ้สียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การสรรหากรรมการสามารถเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงจะแบ่งคะแนนเสียงแก่
คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีหนา้ท่ี สรรหา คดัเลือก 
หรือพิจารณากลัน่กรองผูบ้ริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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9.4  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
บริษทัไดก้ ากบัดูแลและควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  โดยส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทน

ของบริษทัท่ีมีคุณวฒิุและประสบการณ์เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ในบริษทั
ยอ่ยมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทั นั้น ตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท า
รายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง  
และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึง
ตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบ
การเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 

9.5  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษทัได้ก าหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน/ลูกจ้างของบริษทั ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งหรือสายงานท่ี

รับผิดชอบขอ้มูลภายในหรือท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายใน  รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ท า
การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัเผยแพร่ขอ้มูลงบการเงินและขอ้มูลส าคญัทางการเงินของ
บริษทั  และในช่วงระยะเวลา 1 วนั หลงัวนัเผยแพร่ขอ้มูลงบการเงินและขอ้มูลส าคญัทางการเงินของบริษทั 

 

รำยงำนกำรถือหุ้นของกรรมกำร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำร  

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ล าดบั ช่ือ 
หุ้นสามญั (หุ้น) จ านวนหุ้นเพ่ิม (ลด) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ระหวา่งปี (หุ้น) 

1 นายอานนัท ์ ปันยารชุน 4,000,000 4,000,000  - 

2 นายวีระพนัธ์ุ  ทีปสุวรรณ 1,134,264 1,134,264  - 

3 นายปรีชา  อุ่นจิตติ - -  - 

4 นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี - -  - 

5 นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ - -  - 

6 
นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ 
(คู่สมรส นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ) 

1,400,000 1,400,000  - 

7 นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ - -  - 

8 ดร. ชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ - -  - 

9 ดร. ต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกลุรัตน์  - -  - 

10 นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล - -  - 

11 นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน์ - -  - 

12 นายทินวรรธน์ มหธราดล  -  -  - 

13 นายพงศพิ์นิต  เดชะคุปต ์ - -  - 
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ใหแ้ก่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 

2561 ดงัน้ี  
 

บริษัท ค่ำบริกำรตรวจสอบบญัชี ค่ำบริกำรอ่ืนๆ 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 1,285,000 บาท 29,848 บาท 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 200,000 บาท 15,944 บาท 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวลิด ์จ ากดั   40,000 บาท                - 

รวม 1,525,000 บาท    45,792 บาท 
 

9.7 ระดบัควำมเข้ำใจและกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ไีปปรับใช้ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบักิจการท่ีดี จึงไดมี้นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับบริษัททั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลา โปร่งใส อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกักิจการท่ีดีตาม
เกณฑก์ารส ารวจโครงการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้ นโยบายบางประการท่ีบริษทั ไดด้ าเนินการ
ในแนวทางอ่ืนต่างจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมภายใตก้ารด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องบริษทัและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ โดย
ในปี 2561 มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี รวมถึงเหตุผลท่ียงัไม่ปฏิบติัไม่ได ้ดงัน้ี 

 

เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 
บริษทัไม่ไดก้ าหนดวธีิการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) 

เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(One Share One Vote) และการใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจท าให้ตวัแทนท่ี
ไดรั้บเลือกมามีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการสรรหาคณะกรรมการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั รวมถึงอาจน าไปสู่การขดัแยง้แนวทางการบริหารงาน
ของกรรมการท่ีท าเพ่ือผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เพียงกลุ่มเดียว 

บริษทั มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้ง
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระ และอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น จึงเห็นควรอนุโลมให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี ซ่ึงกรรมการอิสระ
แต่ละท่านไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอิสระอยา่งแทจ้ริงและท่ี
ผา่นมาไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียในการด าเนินกิจการของ
บริษทั 

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG 
Committee (ระดบักรรมการ) 

บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบติัตาม
จริยธรรมจรรยาบรรณผูบ้ริหาร และบรรษทัภิบาล โดยก าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดจ านวน
บริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไป
ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

กรรมการของบริษทัทุกท่านในปัจจุบนัไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
เกิน 5 แห่ง 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 
สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.estarpcl.com และบริษทัไดด้ าเนินการอยา่งเคร่งครัด โดยสรุป 5 หมวด ดงัน้ี 
 

หมวดที ่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการด ารงสิทธิและส่งส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน ของผูถื้อหุน้ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

เจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอยา่งครบถว้นและเพียงพอ การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของบริษทั การเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

บริษทัก าหนดใหมี้วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายในไม่เกิน 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบบญัชีบริษทั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นไดรั้บทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในวาระส าคญัต่างๆ ของบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

 

วนัด ำเนินกำร รำยละเอยีด 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 27 

เมษายน 2561  
5 เมษายน 2561 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
18 เมษายน 2561  เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบทั้งชุด 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวปไซตข์องบริษทั www.estarpcl.com ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
วนัประชุม 

12 เมษายน 2561 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ทางไปรษณีย ์ก่อนการประชุมเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 7 วนั ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 3-5 เมษายน 2561  ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ลงในหนงัสือพิมพ์
ข่าวหุน้ (ฉบบัภาษาไทย) อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วนัก่อนวนัประชุม 

27 เมษายน 2561 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร หอ้ง
แพลททินมั 1 ชั้นลอ็บบ้ี เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดัท าหนงัสือเชิญประชุมฉบบัสมบูรณ์ ประจ าปี 2561  พร้อมระเบียบวาระการประชุมอยา่งชดัเจนและเอกสารประกอบ
ทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยค านึงถึงความครบถว้น เพียงพอ
ของข้อมูล โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทกล่าวถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการ รวมถึงวาระท่ีมีความส าคญัต่อผูถื้อหุ้นในการตดัสินใจ ทางบริษทั ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ และวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดมี้การระบุช่ือพร้อมประวติัผูท่ี้ถูกเสนอให้ไดรั้บการแต่งตั้ง ช่วยให้ผูถื้อ
หุน้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงขอ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- ส าเนารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังก่อนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
- รายงานประจ าปีของบริษทัท่ีมีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทัและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
- รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยมี

ประวติัยอ่ของกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในอดีตและปัจจุบนั จ านวนหุน้ท่ีถือของบริษทั จ านวนวาระ
ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทั ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัและ
ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
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- ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
- ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีประวติัครบถว้น 
- ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
- ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
- แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
- หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ อยา่งละเอียด และแบบ ค. เป็นหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหผู้ดู้แลรักษาทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ 

- ซองธุรกิจตอบรับ เพ่ือจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ใหบ้ริษทั (กรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) 
- บริษทั ไดก้ าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในเร่ืองการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 

เสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินรอบบญัชี 
โดยประกาศหลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนชดัเจนซ่ึงเผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.estarpcl.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2562 โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณา
กลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อ
หุ้นเสนอวา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด และเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมผูถื้อหุ้น  1 คร้ัง คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา  

14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบ้ี เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี     
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

- จดัเล้ียงของวา่งในหอ้งประชุมอยา่งเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ประชุม และงดแจกของช าร่วยแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยเปิดด าเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและแมจ้ะพน้เวลา
ลงทะเบียนแลว้ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ หรือ
ต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ 

 

บริษทัไดด้ าเนินการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแนะน าคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุด

ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ให้ท่ีประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษทัช้ีแจงวิธีการด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวธีิการลงคะแนนเสียง 

2. ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และมีตวัแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเป็นผูส้งัเกตการณ์ 

3. บริษทัจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ในท่ีประชุม 
รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัอยา่งกระทนัหนั 

4. จดัให้มีการนบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีตอ้งอนุมติั และส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการนบัคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล  
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5. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6. บนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบถว้น 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/ 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 215 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 3,354,313,983 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
5,022,246,185 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ จ านวน 12 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม 

 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษทัไดมี้การด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1. แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนน

เสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจดัส่งแบบ
ออนไลน์ผา่นระบบอิเลค็ทรอนิกส์ Set Community Portal ไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเวปไซตข์องบริษทั
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายในวนัท่ีจดัการประชุม 

2. จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบนัทึกสาระส าคญัของแต่ละ
เร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นขอ้ซกัถามท่ีส าคญัของผูถื้อหุ้นและค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของท่ีประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสดัส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไว้
อยา่งครบถว้น ชดัเจน โดยเลขานุการบริษทั และลงนามรับรองโดยประธานท่ีประชุม  

3. น าส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ภายใน 14 วนัหลังจากวนัประชุม รวมถึงกรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วนัหลังจากวนัประชุมตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิง ตลอดจนเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.estarpcl.com ของบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  

 

หมวดที่  2  กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บริษทัได้ยึดหลกัการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและใหค้วามส าคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อ
หุน้ท่ีควรไดรั้บ โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. เพ่ือเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฉบบัสมบูรณ์ไวบ้นเวบ็ไซต์ 
รวมทั้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด โดยไดร้ะบุถึงหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั ตามหลกัเกณฑ์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยได้ช้ีแจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมการอิสระ ตลอดจนผูดู้แลรักษาทรัพยสิ์นเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่มีสญัชาติไทย เป็นตน้ 

2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทจึงไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ รวมทั้งจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ตลอดจน
วาระแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

3. บริษทัไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
4. บริษทัจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ (ฉบบัท่ี 1/2546) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2546 ซ่ึงก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และ

แนวปฏิบติัท่ีดี และไดเ้ผยแพร่เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัปฏิบติั  
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หมวดที ่3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และมีนโยบายท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มไดรั้บสิทธินั้นอยา่งเตม็ท่ีไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนได้

เสียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริหารบริษทัและบริษทัยอ่ย ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ตลอดจน
สาธารณชนและสังคม โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายด้านต่างๆ ไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (ฉบบัท่ี 1/2546) เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2546 สามารถศึกษาและดาวน์โหลดไดท่ี้ www.estarpcl.com ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั ดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม และเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส และ

เพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงความเจริญเติบโตและความมัน่คง ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืน จึงได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตไม่มีการกระท าใดๆ อนัส่งผลให้เกิดขอ้ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการไม่เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น หรือการให้ขอ้มูลภายในของ
พนกังานทุกระดบัในทางมิควร บริษทัไดมี้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบส่ือต่างๆ 
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นรูปแบบสารสนเทศ
ออนไลน์ รวมถึงการใหข้่าวกบัส่ือมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. ลูกค้ำ 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและก าหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ย่าง

ชดัเจน ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
3. คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้
บริษทัก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งชดัเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษทั
ไดก้ าหนดคุณสมบติัของคู่คา้ ซ่ึงพิจารณาจากความมัน่คงและความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยอา้งอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้งมี
เอกสารรับรองท่ีส าคญัของบริษทั สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีประวติัการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี จะน ารายละเอียดของคู่คา้มาพิจารณาเปรียบเทียบกนัอย่างนอ้ย 3 รายข้ึนไป 
เพ่ือความเสมอภาคกนั บริษทัจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีน าไปสู่ความอยติุธรรม และปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งอยา่งเป็นธรรมและช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงเวลาตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดของสัญญาและพนัธะทางการเงินอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรตอ้ง
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือมีเหตุอนัควรอนัอาจกระทบต่อสถานะทางการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งช าระ บริษทั
จะแจง้เจา้หน้ีเพ่ือทราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนัหรือแกไ้ข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนจะน าสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนั
ทางการเงินอนุมติัมาใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีแสดงเจตนาไวต้่อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 

4. คู่แข่ง 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัทางการคา้ท่ีโปร่งใสตาม

กฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการปฏิบติัต่อการแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงจะไม่ปฏิบติัหรือละเมิดส่ิงอนัใดท่ีน าไปสู่การ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษทั ยงัละเวน้
จากการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจากความจริงและไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ท าการผูกขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วน
แบ่งการตลาด 
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5. พนักงำน 
บริษทัตระหนกัในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่วา่บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความส าคญั

ในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
จรรยาบรรณพนกังานเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานดงัต่อไปน้ี 

ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนกังานในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัยดึ
มัน่ในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ 
สถานภาพการสมรส ภาษา หรือต าแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งน้ี บริษทัไดท้ าการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น
ได้แก่ ค่าแรงขั้นต ่าส าหรับผูไ้ม่มีทักษะหรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพ่ิมตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี 
นอกจากน้ี ยงัมีการสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดใหแ้ก่พนกังาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั เบ้ียเล้ียงการปฏิบติังานนอก
สถานท่ี ค่าเดินทาง การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี การจดังานเล้ียงปีใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ี ฐานค่าแรงและสวสัดิการของแต่ละคน
แตกต่างกันตามต าแหน่ง นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได ้ณ ปัจจุบัน ยงัมีการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อนัไดแ้ก่ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

6. สังคมส่วนรวม 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยปลูกจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยใหค้วามส าคญัและถือเป็นหนา้ท่ีต่อสงัคมโดยรวมและ
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  และนโยบายเก่ียวกบัสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
โดยผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปลูกจิตส านึกดงักล่าวใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เช่น การสบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้
ในพระบรมราชูปถมัภ์ฯ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การสมทบเงินบริจาคสนับสนุนองค์กรยูนิเซฟ การจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ 

7. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จึงไดก้ าหนดเป็น

นโยบายดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัปฏิบติั เพ่ือ
ส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติพนกังาน และทรัพยสิ์นในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของบริษทั โดยยดึถือแนวทางปฏิบติั
ถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและทรัพยสิ์นของบริษทั และตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนั
เกิดข้ึนจากการท างานท่ีมีผลต่อพนกังานและบุคคลอ่ืน เช่น มีการซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี 

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัไม่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอเป็นปัจจุบนั 

ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง โดยบริษทัไดด้ าเนินการเปิดเผย
สารสนเทศ ดงัน้ี 
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บริษทั เปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือรายงานขอ้มูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แบบรายงานประจ าปี (56-2) ตลอดจนสารสนเทศท่ีรายงานตาม
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดน้ าขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทัลงเวบ็ไซต ์โดยไดจ้ดัท าทั้งเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ดงัหมวด “ขอ้มูลนกัลงทุน (Investor Relations)” รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี สามารถเขา้ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวปไซตข์องบริษทั www.estarpcl.com  

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านหน่วยงานท่ีส าคญัและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ บริษทัไดแ้จง้ผลการด าเนินงานและ
กิจกรรมท่ีส าคญัต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ รวมทั้งไดส่ื้อสารขอ้มูลและกิจกรรมตามแผนงานส่ือสารท่ีสอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ือง และทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ค านึงถึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นส าคญัโดยผา่นหน่วยงานท่ีส าคญัซ่ึงมีส่วนในการเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด  ท าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัและเผยแพร่
ภาพข่าว ขอ้ความข่าวผา่นส่ือต่างๆ  

 

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท  ท าหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านัก
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตามขั้นตอน และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียส่งค าถามตามช่องทาง
ท่ีก าหนดไว ้เช่น การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูส่ื้อข่าว โดยมีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงาน ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและตอบขอ้ซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ และการพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ตลอดปี 2561 ดงัน้ี  

 

กจิกรรม จ ำนวน (คร้ัง) 
จดังานแถลงข่าว 3 
ศึกษาดูงาน 1 
เผยแพร่ผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์ 195 
แจง้ข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 27 
ข่าวผลประกอบการ 3 

 

ในปี 2561 บริษทั ไม่มีเหตุการณ์ท่ีถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ดว้ยเหตุ บริษทัไม่ประกาศหรือไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีมี
สาระส าคญัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายหรือน าไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี ป้องกนัการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินและคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชี ท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกับกฎหมายและประกาศ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบทานความถูกตอ้งและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มี
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การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 คร้ังเพ่ือสอบถามความเห็นจากผูส้อบบญัชีใน
ประเด็นต่าง ๆ บริษทัไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจาก ส านกังาน อี วาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ    
ไม่มีความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลางและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนด เพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่แก่กรรมการและผูถื้อหุน้วา่ รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นใหเ้ห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีถูกตอ้งและเช่ือมัน่ไดใ้นทุกแง่มุมตามความจริงทุกประการ 

ในปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดเผยงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและไม่เคย
มีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษทัไดก้ าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน ไวใ้นแต่ละปีเพ่ือเช่ือมโยงกบัหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั

ก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ซ่ึงอยูใ่นลกัษณะของตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งน้ีการก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง มีการด าเนินการท่ีโปร่งใส ชดัเจน และอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งไดพิ้จารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี ยงัก าหนดการ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัไวใ้นรายงานประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยเปิดเผยลกัษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะใน
ฐานะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนบริหารงาน ส่วนผูบ้ริหารจะเปิดเผยเป็นจ านวนเงินรวมไว ้ทั้งน้ีค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ปี 2561 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 

กำรเปิดเผยกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหุ้นบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความลบัของบริษทั การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมการใชข้อ้มูล รวมถึงการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์อีกทั้งไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งเปิดเผยและรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 
กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจะตอ้งรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพย ์โดยก าหนดให้จดัท าและ

น าส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อฝ่ายเลขานุการบริษทั เพ่ือน าส่งไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัท ารัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งไวทุ้ก
คร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และให้ฝ่ายเลขานุการบริษทัรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

กำรรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของกรรมกำร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ โดยกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทั

ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยน าส่งท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้งน าส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตร 89/14 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงาน 
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หมวดที่ 5 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้มีความรับผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและมี

หนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  รวมทั้งก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบหรือขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
ก็ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบันโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการเติบโตและอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืของบริษทั โดยยดึหลกั 6 ประการดงัน้ี 

 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความตระหนกัในหนา้ท่ี 
3. ความยติุธรรมและซ่ือสตัย ์ 
4. การด าเนินงานท่ีโปร่งใส  
5. การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
6. การส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  

 

1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบับริษทัและ

ระเบียบบริษทั ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดข้ึนส าหรับองค์ประกอบ คุณสมบติั และขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการ 12 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 7 

คน ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน โดยสามารถแยกโครงสร้าง
คณะกรรมการไดด้งัน้ี 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นกรรมการอิสระ   3    คน   
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     5    คน   
- กรรมการอิสระ                     4    คน   

 

กรรมการบริษทัเป็นตวัอยา่งสูงสุดในการยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 
1) กรรมการทุกคนจะต้องมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหัวใจของธุรกิจโดยสามารถสร้างและเพ่ิมมูลค่าการลงทุนใหก้บัผูถื้อหุ้น และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ คณะกรรมการจะร่วมกับฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัให้มีข้ึนและให้ทุกคนไดป้ฏิบัติตาม 
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบเต็มท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัดว้ยทกัษะและความซ่ือสตัยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ 

2) กรรมการจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการด าเนินกิจการของบริษทัเพือ่ใหผู้ถื้อหุน้สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิท
ใจ 

3) กรรมการจะตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งอยา่งรอบคอบและโปร่งใส และอาจจดัใหมี้คณะอนุกรรมการสรรหาดว้ยก็ได ้

4) กรรมการตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมเสมอ การขาดการ
ประชุมคณะกรรมการควรมีเหตุผลช้ีแจง 
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5) กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน  
6) กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
7) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 
8) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเสียในสัญญาท่ีท ากบับริษทั หรือเขา้ถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์

อ่ืนเพ่ิมข้ืนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ หรือด าเนินการในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขอ้แยง้ทางผลประโยชน์ 
9) กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององคก์รเพ่ือใหก้ารบริหารงาน

เป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ  ผลประโยชน์ขา้งตนรวมถึง 
(1)  ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ 
(2)  ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
(3)  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขององคก์ร 
(4)  ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสญัญาขององคก์ร 

10)  กรรมการตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั  และไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
11)  กรรมการตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างานไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

(1)  ตอ้งไม่ใชเ้งินหรือสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษทัเพ่ือผลประโยชน์ต่อส่วนตน 
(2)  ตอ้งไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนเหนือผลประโยชน์ของบริษทั  

12)  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
 

กำรเลือกตั้งและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งโดยก าหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุด
กบั 1 ใน 3 ส่วน กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคน
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน 
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ี และแม้ว่า

คณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดก้ าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดเ้กิน 5 บริษทั 
แต่ในทางปฏิบติัไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษทั โดยจะระบุไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลรายงาน
ประจ าปี 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งทุ่มเทและใหเ้วลากบัการท างานใหก้บับริษทัเตม็เวลา จึงไม่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ
รับผิดชอบงานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได ้ยกเวน้ไปด ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยเพ่ือก ากบัดูแลในฐานะบริษทัแม่เท่านั้น 
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2. ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าท่ีหลกัในการก าหนดและพิจารณาเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบายของบริษทั แผนธุรกิจ งบประมาณ จดัท ารายงานความรับผิดชอบ
ทางการเงิน ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหนา้ของผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รายละเอียด
เพ่ิมเติมระบุในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

2) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทั โดยก าหนดไว ้6 ขอ้ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดโดย
กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

3) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ เพ่ือกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์ในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาอนุมติั
เห็นชอบหรือรับรองแลว้แต่กรณี และเพ่ือสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึนไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในหวัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 

4) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท า “หลกัการก ากบัดูแลกิจการ” ของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา 
5) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

เป็นรายละเอียดท่ีชดัเจน อีกทั้งไดจ้ดัให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และระเบียบ
ปฏิบติั เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและ/ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รายการดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณา
กลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว และใน
กรณีท่ีบริษทัมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัมีการเปิดเผยความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย โดยกรณีท่ีมี
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงวาระดงักล่าว 

6) บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายการเก่ียวโยงท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2561 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รายละเอียดในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” 

7) บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจ าด าเนินการตามระบบ การ
ควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทั มีความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดผูกพนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจบริษทั ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “นโยบายเก่ียวกบัการควบคุม
ภายใน” 

8) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมุ่งเนน้ใหมี้การด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงทั้งองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะท างานบริหารความเส่ียงได้
พิจารณาสรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง” 
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3. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง

จะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการหน่ึง
คน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานหลายคน ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใด     
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) การช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
3) กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4) ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้และกรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัจากท่ีไดรั้บการร้องของ 

5) ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีใน
การประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงสถานท่ีประชุม อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้

6) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่ท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยูก่ระท าการในนาม
ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้
กระท าการภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทน อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

7) คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8) คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 
9) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั

จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 
 

ทั้ งน้ี ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และได้ก าหนดนโยบายให้มีการจดัการ
ประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และใหแ้จง้ผล
การประชุมต่อกรรมการผูจ้ดัการตามท่ีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมตามความเหมาะสมโดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม 
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4. กำรประเมนิผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการปีละคร้ัง โดยจดัท าในรูปแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ  

หลกัเกณฑใ์นการประเมินใหค้ะแนนในการวดั ดงัน้ี 
 

 
 
กระบวนการในการประเมิน ด าเนินการ ดงัน้ี 
1) บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ ัดท าแบบ

ประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นแบบท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเหมาะสมกบัลกัษณะของ
บริษทั 

2) ฝ่ายเลขานุการบริษทั น าส่งแบบประเมินให้กบักรรมการแต่ละคนและส่งกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทัเพ่ือท าการ
รวบรวมผลการประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประมวลผลและรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่น าผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหวา่งปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการ นอกจากน้ีผลประเมินสามารถน ามาสนบัสนุนและปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายจดัการ
ไดอี้กต่อไป 
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สรุปกำรประเมนิผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทปี 2561 
ประกอบดว้ย  9 ขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมากคือ ร้อยละ 85.34 รายละเอียด ดงัน้ี 
 

หัวข้อ ผลกำรประเมนิ (ร้อยละ) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 77.78 
2. การประชุมคณะกรรมการ 80.37 
3. ความพร้อมของกรรมการ 92.22 
4. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               83.89 
5. การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ 94.28 
6. การจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน 85.33 
7. การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 90.00 
8. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 76.67 
9. อ่ืนๆ (การสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ) 87.50 

 

กระบวนกำรในกำรประเมนิผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้  าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจูงใจ ใหบ้ริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยส่ือสารใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบเกณฑก์ารประเมินล่วงหนา้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี และมีการส่ือสาร
ผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

3) ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

5. กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ

อยา่งสม ่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพฒันาการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
เพ่ือใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2561 นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ  
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กำรเข้ำอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั รุ่น/ ปีที่เข้ำร่วมอบรม 
หลกัสูตร (IOD) 

หลกัสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 

หลกัสูตรโดยสถำบันอ่ืน 

1. นายอานนัท ์ปันยารชุน - - - 
2. นายวีระพนัธ์ุ ทีปสุวรรณ - RCP - 
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ - DCP - 

- DAP - 
4. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี รุ่นท่ี 101/2008 DCP - 
 รุ่นท่ี 1/2008 FSD - 
 รุ่นท่ี 1/2007 RCC - 
 รุ่นท่ี 1/1990 EDP - 
 - - Financial Executive Program 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย ปี 1997 
 

5. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  รุ่นท่ี 22/2002 DCP - 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนั 
วิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 11 (วตท.11) 

6. นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ รุ่นท่ี 66/2007 DAP - 
 - - 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 

7. นายชชัวิน เจริญรัชตภ์าคย ์ รุ่นท่ี 52/2006 DAP - 
 รุ่นท่ี 88/2007 DCP - 

 รุ่นท่ี 19/2007 ACP - 
 รุ่นท่ี 7/2007 RCC - 

8. นายฐิติวฒิุ สุขพรชยักุล - CSP - 
 รุ่นท่ี 6 EDP - 
 รุ่นท่ี 23 AACP - 

9. นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ 
 

ปี 2018 DCP - 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั รุ่น/ ปีที่เข้ำร่วมอบรม 
หลกัสูตร (IOD) 

หลกัสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 

หลกัสูตรโดยสถำบันอ่ืน 

10. นายพงศพิ์นิต เดชะคุปต ์ รุ่นท่ี 7/2013 ACEP - 
 รุ่นท่ี 4/2013 HRP - 
 รุ่นท่ี 7/2013 CDC - 
 รุ่นท่ี 14/2012 RCC - 
 รุ่นท่ี 2/2012 RNG - 
 รุ่นท่ี 1/2011 M&A - 
 รุ่นท่ี 2/2010 MFM - 
 รุ่นท่ี 10/2010 MFR - 
 รุ่นท่ี 7/2010 MIA - 
 รุ่นท่ี 9/2010 MIR - 
 รุ่นท่ี 1/2010 FGP - 
 รุ่นท่ี 7/2010 SFE - 
 รุ่นท่ี 30/2010 ACP - 
 รุ่นท่ี 126/2009 DCP - 
 รุ่นท่ี 71/2008 DAP - 

11. นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน์ - - Senior Executive Program (SEP 9) Sasin 
12. นายทินวรรธน์ มหธราดล รุ่นท่ี 205/2015 DCP - 

รุ่นท่ี 6/2015 RMP - 
 

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 
CSP : Company Secretary Program 
RCP : Role of the Chairman Program 
DAP : Director Accreditation Program 
DCP : Director Certification Program 
EDP : Executive Development Program 
FGP : Financial Institutions Governance Program 
FSD : Financial Statements for Directors 
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 
SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy 
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6. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะไดรั้บการฝึกอบรมและ/ หรือส่ือสารใหรั้บทราบในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย รายงานการประชุมคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ในการ
ฝึกอบรมน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/ หรือ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ 
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการมีความรู้อยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตร
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาต่างๆ  

 

7. แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนการสืบทอดงานและ

ทบทวนแผนพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทั
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีแผนสืบทอดต าแหน่งของตนเองเพ่ือรักษาความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษทั จะไดรั้บการสานต่อตาม
แนวนโยบายการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบเป็นระยะ 
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 

8. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้มีการด าเนิน

กิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในองค์กรทุกๆ กรณี จึงก าหนดหลกัการด าเนินกิจการท่ีไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลท่ีกระท าการโดยมิชอบในการ
แสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการด าเนินกิจการอนัปราศจากการทุจริต โดยไดก้ าหนดมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ข้ึน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ทุกระดบั ทุกส่วนงาน ของบริษทัในการปฏิบติั
ตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง แจง้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ให้ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัไปใน
ทิศทางเดียวกนัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

แนวปฏิบติั 
เพ่ือความชดัเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานของบริษทั รวมทั้ ง บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ือง
ต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

8.1  นโยบำยกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรให้เงนิสนับสนุน  
บริษทัจะควบคุมการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนบัสนุน ให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีขอ้ก าหนด

ในการบริจาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี 
ก)  ในการอนุมติัการบริจาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปตามอ านาจอนุมติัของบริษทั 
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ข)  ในการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน ตอ้งมีหลกัฐานการบริจาคท่ีชดัเจนและเช่ือถือได ้และจะตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของบริษทัท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ง ตอ้งมีการสอบทานตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคเพ่ือการกศุล 
และการใหเ้งินสนบัสนุน ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบติั 
1. การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศลแก่องคก์รใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้

และจะตอ้งด าเนินการในนามบริษทัดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งเป็นไปตามอ านาจอนุมติัของบริษทั ตลอดจนมี
การติดตามและสอบทานตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคเพ่ือการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับ
การคอร์รัปชัน่ 

2. การให้เงินสนบัสนุนแก่องคก์รหรือกิจกรรมใดๆ ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
บริษทัและตอ้งมีการระบุช่ือ และ/หรือตราสัญลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัอยา่งชดัเจน ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และตอ้งเป็นไปตามอ านาจอนุมติัของบริษทั  

3. บริษทัก าหนดให้มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองการบริจาคและการให้เงินสนบัสนุนท่ีก าหนดจ านวนและล าดบัชั้นใน
การพิจารณาอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการเก็บหลกัฐานการอนุมติั และบนัทึกบญัชีโดยฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
โดยแผนกตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระภายนอก  เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคและใหเ้งินสนบัสนุนเป็นไปโดยสุจริตและ
โปร่งใส 

 

กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมติัเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุน 
(1)  เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนจะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแผนและ

นโยบาย ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนักบับริษทั 
(2)  บริษทัมีการก าหนดวตัถุประสงค ์ท่ีชดัเจนในการใชเ้งินบริจาคและเงินสนับสนุนเหล่านั้นและสามารถวดัไดแ้ละ

ปฏิบติัได ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได ้เงินบริจาค และเงินสนบัสนุนหน่ึงๆ อาจมีมากกว่าหน่ึง
วตัถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวตัถุประสงค์หลัก และวตัถุประสงค์รองและต้องก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีสามารถปฏิบัติได้                              
มิใช่วตัถุประสงคท่ี์เกินความเป็นจริง 

(3)  บริษทัมีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของกิจกรรม 
(4)  บริษทัมีการระบุสถานท่ีตั้งในการน าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้หช้ดัเจน 
(5)  บริษทัมีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง ในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆ 

จะตอ้งมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ และควรจะระบุบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าบุคคล /องค์กรนั้นจะ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

(6)  บริษทัมีการใชเ้งินบริจาคและเงินสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ทั้ งน้ี จะตอ้งระบุการน าเงินบริจาคไปใช ้ให้ชดัเจน 
และท าให้ง่ายในการด าเนินการและควบคุมตรวจสอบในการใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้พร้อมทั้งมีหลกัฐานและ
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง 

(7)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตอ้งระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการประกอบดว้ยผลทางตรงและผล
ทางออ้ม นอกจากนั้นตอ้งระบุดว้ยว่าใครจะไดรั้บประโยชน์จากโครงการบา้ง ไดรั้บประโยชน์อย่างใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และ                  
เชิงคุณภาพ 

(8)  อ านาจการอนุมติั เป็นไปตามระเบียบของบริษทั โดยใช ้“ระเบียบอ านาจด าเนินการของบริษทั” เพื่อประกอบการ
พิจารณา 
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8.2  นโยบำยกำรให้หรือรับกำรบริกำร กำรต้อนรับ หรือกำรเลีย้งรับรอง  
 การให้หรือรับของขวญั การบริการ การตอ้นรับ หรือการเล้ียงรับรอง จะมีวตัถุประสงคเ์พียงเพ่ือการตอ้นรับ หรือ

การแสดงความยนิดีเท่านั้น โดยไม่มีนยัอ่ืน 
แนวปฏิบติั 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวสิยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคล หรือนิติบุคคล

ท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่วา่จะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทาง
มิชอบ หรือกระท าผิดกฎหมาย 

3. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ใหส่ิ้งของหรือผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและ/หรือ 
พนกังานเพ่ือเป็นสินน ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกตอ้งดว้ย หาก
ผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะเป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจ ก็ให้รับไดต้ามความเหมาะสมของ
ธุรกิจ 

4. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร  ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอย่างผิด
กฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

5. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่วา่กรณีใด อนัอาจมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได ้

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัแก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

7. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่วา่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

8. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยม 

9. การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

10.  หน่วยงานท่ีติดต่อกับคู่คา้ ลูกคา้ ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ตอ้งแจ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ดงักล่าวทราบถึงจรรยาบรรณน้ีดว้ยอยา่งสม ่าเสมอ 

11.  หาก กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัน้ี  ให้ถือวา่ผูน้ั้น
ประพฤติปฏิบติัตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทั ก าหนดและอาจถูกสอบสวน ทางวินัย และถูกลงโทษตามขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการท างานของบริษทั 

12.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั สามารถใหห้รือรับของขวญั พนัธมิตรทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปน้ี 
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12.1  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ส่งคืนแก่
ผู ้ให้โดยทันที  ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผูบ้ังคับบัญชา เพ่ือส่งต่อให้แผนกบุคคลและธุรการเป็นผูจ้ ัดเก็บ และ                                   
ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาน าไปจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัโดยส่วนรวม 

12.2  ของขวญัท่ีบุคคลอ่ืนมอบให้แก่บริษทั และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆ ของบริษทั  เช่น                    
เม่ือมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆ ของบริษทั เม่ือมีการรับรางวลัต่างๆ หรือของท่ีระลึก จากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
เป็นตน้ อนุญาตให้บุคลากรของบริษทัรับแทนบริษทั และส่งมอบให้แผนกบุคคลและธุรการ เป็นผูจ้ ัดเก็บและให้รายงานต่อ             
คณะกรรมการบริหาร 

12.3  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชา     
จะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจากผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามิได ้ เวน้แต่ กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้
ของขวญัแก่กนั  

 

8.3  นโยบำยกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
บริษทัจะด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ดงันั้น บริษทัจะไม่ช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่จะ

เป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง 
นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ 

แนวปฏิบติั 
1. บริษทัสนบัสนุนงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ หา้มไม่ใหพ้นกังานทุกคนแอบอา้งความ

เป็นพนกังาน หรือทรัพยากรของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคน
ใดคนหน่ึงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานทุกคน ใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย โดยไม่ใชต้  าแหน่งในบริษทั 
ช่ือ หรือตราบริษทัชกัจูงผูอ่ื้นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ และห้ามไม่ให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมการใด ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ บริษทัมีส่วนร่วม หรือใหก้ารสนบัสนุนแก่พรรคการเมืองใด พรรคค
การเมืองหน่ึง  

3. ห้ามผูบ้ังคบับัญชา พนักงานในทุกระดับชั้นของบริษทัสั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวีธีใดๆ ท่ีท าให้พนักงาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมือง ในสถานท่ีท างาน 
หรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด 

 

8.4  นโยบำยว่ำด้วยข้อร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแส 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการรับเร่ืองร้องเรียน และการแจง้เบาะแส จึงก าหนดเป็นนโยบาย การเปิดโอกาส

ให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย การ
ทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกนั การกระท า ท่ีขาดความรอบคอบ และขาดความระมดัระวงั รวมถึงการรับขอ้
ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

แนวปฏิบติั 
1. มาตรการเร่ืองขอ้ร้องเรียน และการแจง้เบาะแส  
บริษทัได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุ้มครองผูแ้จ้งเร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจาก 



 
 

58 
 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรม
ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

2. ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจง้เบาะแส 
2.1 การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการ หลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนการไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 
2.2 การกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย ส าหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉอ้โกง เป็นตน้ 
3. บุคคลท่ีสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน 
พนักงานทุกระดบัของบริษทัหรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคล ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ บริษทัท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรือ นโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึง
การกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชัน่  

4. กระบวนการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 
เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการก ากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริตของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานพบเห็น
เหตุการณ์ดงักล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจท่ีจะท าเช่นนั้น ให้
แจง้เร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้สามารถพิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ี
ไดรั้บการร้องเรียนเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสม
กบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั ด้านบุคคลให้น าส่ง
ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

(2) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัใหน้ าส่งเลขานุการบริษทั 

(3) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ให้น าส่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงส าหรับด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว 

(5) จากนั้นให้แจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยงัเลขานุการบริษทั เพื่อลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน บันทึกขอ้มูล 
ส าหรับติดตามความคืบหนา้การด าเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษทัหรือกระท าการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ
บริษทัท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
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5. การรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ 
ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่ ขอ้มูลนั้นเป็นเท็จ อนัเน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็น

การกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษทั ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั และ/หรือบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  จากบริษัท เช่น ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือลดต าแหน่ง ลกัษณะงานสถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืน
ใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บริษทัจะเก็บรักษาเป็น
ความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือ
ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนน าขอ้มูล
ออกไปเปิดเผย บริษทัจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและ/หรือด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

7. ช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้บาะแส 
การร้องเรียนเร่ืองการคอร์รัปชัน่ สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางของบริษทัฯ ได ้3 ช่องทาง คือ   
1)  ทางเวบ็ไซต ์ www.estarpcl.com  
2)  ทาง e-mail anti-corruption@estarpcl.com  
3)  ทางไปรษณีย ์หรือยืน่โดยตรงไดท่ี้  

คณะท างานกลัน่กรองเร่ืองร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่และอ่ืนๆ 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

 

ทั้ งน้ี เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีรับจากช่องทางดังกล่าว เพ่ือสรุปขอ้เสนอแนะและ
ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพ่ือน าเสนอตามกระบวนการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส และจะเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็น
รายไตรมาส ยกเวน้  เป็นจดหมายท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหาก
เป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจง้โดยตรงท่ีกรรมการผูจ้ดัการทางอีเมล์  หลงัจากนั้นบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและ
บนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็น
ความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

 

8.5  กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปช่ัน 
เพ่ือให้พนกังานในองคก์รของบริษทัรวมทั้งบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ทราบและ

ตระหนกัในนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1)  บริษทัไดป้ระกาศให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง e-mail ของบริษทัเพื่อให้ทุกฝ่าย/

แผนกไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
2)  บริษทัไดมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่กบัพนกังานใหม่ทุกคน และเพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้

สนใจทราบถึงการปฏิบติังาน บริษทัจะน านโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เผยแพร่ใหไ้ดรั้บทราบผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี  
2.1) ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
2.2) รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 
2.3) แจง้บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม เพ่ือใหท้ราบและน านโยบายไปปฏิบติั 

http://www.estarpcl.com/
mailto:info@estarpcl.com
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แนวปฏิบติั 
1.  แนวทางการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่ไป  
1.1  การประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายภายในและภายนอกกลุ่มบริษทั เช่น อีเมล ์และ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
1.2  การจดัท าส่ือหรือส่ิงของหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
1.3  การจดักิจกรรมหรือรณรงคร่์วมกนัระหวา่ง ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทั

อ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ลูกค้า คู่ค ้าและเจ้าหน้ี คู่แข่ง ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม หรือประชาชนทั่วไป โดยมีการสอดแทรก
วตัถุประสงคส์นบัสนุนแนวนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

2.  หนงัสือแจง้ค าประกาศเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจ ต่อคู่คา้ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตการแจง้ให้
ลูกคา้และคู่คา้ทราบ  

3.  การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ  
3.1  น านโยบายต่างๆ ของบริษทัคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ไวใ้นเคร่ืองมือ

ส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อใหป้ฏิบติัในแนวทางท่ีถูกตอ้งตรงกนั   
3.2  ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนกังานเก่ียวกบัข่าวสารและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือให้พนักงาน

ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ถึงกนั 
3.3  จดัให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดโอกาสในการส่ือสารท าความเขา้ใจ

เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบติั รวมทั้ง ถามตอบขอ้สงสัยในการปฏิบติั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางท่ี
เหมาะสมร่วมกนั 

3.4  ในการรับสมคัรพนกังานใหม่ ตอ้งให้พนกังานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัยึดถืออยู ่ซ่ึง
สามารถช้ีแจงไดใ้นการอบรมนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่กบัพนกังานใหม่ทุกคนของบริษทั  

 

8.6  นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้บริษทัจึงก าหนดให้ถือเป็น

หน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง  อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่สามารถคาดเดาถึงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัได ้ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นหรือไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้บริษทัจะดูแล
ให้การท ารายการนั้นๆ มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง การกระท าใดๆ ของบริษทัจะยึดถือประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั และจะไม่เก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งในลกัษณะการเขา้ไปเป็นหุ้นส่วน ด ารงต าแหน่งมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการ
เงิน หรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั พึงปฏิบติัตามระเบียบของบริษทัและ
จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณ์ในระหวา่งปี 

แนวปฏิบติั 
1. กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เพื่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัใชอิ้ทธิพล หรืออ านาจของตนท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัและบริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม กบับุคคลนั้นเอง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิท เวน้แต่ จะมีการเปิดเผย
ส่วนไดเ้สียแลว้ และไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือไดรั้บอนุมติัในหลกัการใหท้ าได ้
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3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั จะท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไปจะตอ้งปราศจากอิทธิพลของ
ความตอ้งการส่วนตวั หรือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพนักงานนั้นๆ ไม่วา่โดยสายโลหิตหรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ 
โดยจะตอ้งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไปกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี
อ านาจควบคุม และใชร้าคาท่ียติุธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก เม่ือตอ้งตดัสินใจหรืออนุมติัรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้ส่วนร่วม ในการอนุมติั และใหถ้อนตวัจากการมีส่วนร่วมในรายการ
นั้นๆ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดย
ปฏิบติังานให้เต็มเวลาให้แก่บริษทัอยา่งสุดก าลงัความสามารถโดยไม่เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์ของบริษทั 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีไม่พึงเปิดเผยของบริษทัไปเปิดเผยให้บุคคลอ่ืน            
อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพอ้ง หากน าไปเปิดเผยถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อ
จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น การให้ขอ้มูลกิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษทั     
เป็นตน้ 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบั
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือขดัขวางการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การปฏิบติัหนา้ท่ีและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั จะตอ้งไม่ขดักบัผลประโยชน์
หลกัของบริษทั การรับท างานจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ย่อมท าได ้โดยไดรั้บอนุมติัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายจดัการ และกรรมการ แลว้แต่กรณี  

8. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัตอ้งไม่รับงานภายนอกบริษทัท่ีเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจกบั
บริษทัและ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั และบริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานชัว่คราวหรือถาวร  

9. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี และทุก
คร้ังเม่ือสงสัยวา่อาจมี หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนระหวา่งปี โดยรายงานของพนกังานให้น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้น และเลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ก็บรักษารายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

10. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่าง
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมอ่ืนท่ีเป็นบริษทัมีอ านาจควบคุมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  อยา่งมี
เหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

บทลงโทษ 
บริษทัจดัให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ อยา่งเหมาะสม หากมี

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการพิจารณาโทษทางวนิยัของบริษทั และอาจมีการตกัเตือน ลงโทษหรือเลิกจา้ง หรือ
อาจมีการด าเนินคดี ทั้งทางแพง่และอาญา หากพบวา่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัโดยเจตนา กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
ตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน ขอ้กล่าวหาเร่ืองการคอร์รัปชัน่ อาจ
สร้างความเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อบุคลากรของบริษทัและท าให้ภาพลกัษณ์ของบริษทัมวัหมองได ้แมว้า่จะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม 
หากพบการกระท าใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการผูจ้ดัการ หรือเลขานุการ
บริษทั 
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แนวปฏิบติั 
1. หากผูถู้กกล่าวหา (กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั) ไดก้ระท าการคอร์รัปชัน่จริงผูก้ระท าผิดจะไดรั้บโทษ

ทางวนิยัจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน และผูก้ระท าผิดอาจตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย 
2. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือรับทราบวา่มีการกระท าผิด แต่ไม่ด าเนินการจดัการให้ถูกตอ้ง

ตามนโยบายฉบบัน้ี ผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บโทษทางวนิยัจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 
3. การไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบายฉบบัน้ีและหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามไม่ได ้
4. หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลของผูใ้หเ้บาะแส ผูร้้องเรียน ขอ้ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน ไป

เปิดเผย หรือไม่เก็บไวเ้ป็นความลบั ผูน้ั้นจะไดรั้บโทษทางวนิยั เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด 
5. ตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ผูใ้ห้บริการ หรือผูรั้บเหมาใดๆ ของบริษทัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ ตามนโยบาย

ฉบบัน้ีหรือรับทราบถึงการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ีแต่ไม่ไดร้ายงานใหฝ่้ายบริหารของบริษทัทราบ หรือใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เม่ือเจา้หนา้ท่ีสอบสวนของบริษทัไดส้อบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจขดัต่อนโยบายฉบบัน้ีอาจถูกบอกเลิกสญัญาได ้

 

นอกจากน้ี บริษทั ไดด้ าเนินงานในการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 
1. เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 

Policy) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยประกาศใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายโดยทัว่กนั โดย
ไดส่ื้อสารไปยงัพนกังานทุกคนผา่นทางเวปไซตบ์ริษทั และส่ือภายในพร้อมทั้งจดัท าคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

2. เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัเพ่ือการต่อตา้นทุจริต
ในภาคเอกชน (Collection Action Coalition Against Corruption) กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

3. เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ไดมี้การอบรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยวทิยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และไดบ้รรจุไวเ้ป็นหลกัสูตรอบรมส าหรับพนกังานใหม่ และมี
การอบรมเพื่อทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งให้พนกังานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติัตามคู่มือมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ 

4. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อพิจารณารับรอง
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยอยู่
ระหวา่งรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดรั้บร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการกระท าผิดจริยธรรมหรือการกระท าท่ีไม่เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ ตลอดจนการทุจริตใดๆ 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบำยภำพรวมกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัท อสีเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ด้วยควำม

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย (Stakeholders) 
 

บริษทัยงัคงยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีตระหนกัถึงความส าคญัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเติบโตอยา่ง
มัน่คง และยัง่ยืน ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกฝ่าย และเพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติังานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงบริษทัหวงัวา่การด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อ
ให ้เกิดประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่กบัการเจริญเติบโตของบริษทั พร้อมสร้างวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมท่ีอยูร่่วมกนับริษทัจึงมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

• ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไดมี้โอกาสเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติ และน าความรู้ความสามารถจากการศึกษามาช่วยพฒันาประเทศชาติ บริษทัมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนโรงเรียนวดัไทรในพ้ืนท่ีเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในเทศกาลวนัเด็ก เป็นประจ าทุกปี เพราะเด็กวนัน้ีคือผูใ้หญ่ใน
วนัหนา้ พร้อมทั้งไดม้อบเงินสนบัสนุนในการจดังานประเพณีสงกรานตใ์ห้กบัโรงเรียนวดัไทรเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้
คงอยูก่บัทอ้งถ่ินเป็นประจ าทุกปีเช่นเดียวกนั 

• ช่วยเหลือสงัคม ในแต่ละปีมีผูเ้จ็บป่วยท่ีมีรายไดน้อ้ยเป็นจ านวนมากท่ีมารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของภาครัฐ บริษทั
ไดต้ระหนักถึงความจ าเป็นน้ี  ในทุกปีบริษทัจึงไดส้มทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ในพระราชูปถมัภ์ฯ ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

• สนับสนุนองค์การยูนิเซฟ บริษทัไดต้ระหนักถึงการท างานขององค์กรยูนิเซฟซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการท างานเพ่ือ
ปกป้องคุม้ครองเด็กทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ อีกกวา่ 190 ประเทศทัว่โลก ให้ไดรั้บการปกป้องคุม้ครองให้อยู่รอดและ
ปลอดภยั และได้รับโอกาสในการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ จึงได้ร่วมสมทบบริจาคเงินให้กับองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย เพ่ือ
สนบัสนุนการท างานเพ่ือเด็กขององคก์ารยนิูเซฟ โดยหวงัวา่จะเป็นส่วนหน่ึงในการโอบอุม้ใหเ้ด็กๆ เหล่าน้ี ไดเ้ติบโตเป็นพลเมืองท่ี
มีความรับผิดชอบและสร้างสรรคใ์นอนาคตต่อไป 

• มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน บริษทัไดร่้วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ท า
กิจกรรมทอ้งถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  “จิตอาสา สร้างป่ารักษน์ ้ า” ในการปล่อยพนัธ์สตัวน์ ้ าทะเลลงสู่หาดพลา และปลูกตน้
ทองอุไร จ านวน 1,000 ตน้ พร้อมดินปลูกในเส้นทางเขา้สู่หาดพลาเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยนอกจากจะเป็นการปรับปรุง
ทศันียภาพสองขา้งทางใหเ้ป็นระเบียบสวยงาม ยงัเป็นการลดการเกิดอุบติัเหตุและอาชญากรรมในพ้ืนท่ี โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจ
กนัระหวา่งองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนภายในชุมชน 
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แนวทำงในกำรปฏบิัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบักำรป้องกนักำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยึดหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีเพ่ือให้มีการด าเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และป้องกนั
การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนในองคก์รทุกกรณี จึงไดก้ าหนดหลกัการด าเนินกิจการท่ีไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือ
บุคคลท่ีกระท าการโดยมิชอบ ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการด าเนินกิจการอนัปราศจาก
การทุจริต บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ข้ึน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน 
ทุกระดบั ทุกส่วนงาน ของบริษทัในการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้ง แจง้บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี
อ านาจควบคุม ให้ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัตาม “คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” โดยไดมี้การระบุ
รายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ระดบัความเขา้ใจและการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใช ้ 
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11.    กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง   
11.1  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยใน  

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูป้ระเมิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประหยดัและคุม้ค่า ซ่ึงรวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริต  นอกจากน้ี รายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกจะตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลา  รวมทั้งการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษทัท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือการการควบคุมการด าเนินงาน
ในเร่ืองดงักล่าว 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการทบทวนซกัถามขอ้มูล
จากฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายใน สรุปความเห็นไดว้า่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องคก์ร 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์ร และ
การติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  องค์กร สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม  
         บริษทัมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการก าหนดโครงสร้าง

องค์กร การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานในหน่วยงานหลกั และมีการปรับปรุงระบบงานยอ่ยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมีความรัดกุม 
และลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั  นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจท่ีชดัเจนในแต่ละปีโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนั และมีการตั้งมาตรฐาน
การวดัผลงานอย่างชดัเจน โดยภาพรวม สภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

 

2. กำรประเมนิควำมเส่ียง 
    ในปี 2561 บริษทัไดอ้นุมติัแผนบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และคณะท างานบริหารความเส่ียง

ไดป้ระเมินความเส่ียงทั้งปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของ
บริษทั โดยกระบวนการในการประเมินความเส่ียงของบริษทั มีวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินความเส่ียงท่ีถือปฏิบติั
โดยทัว่ไป โดยมีการระบุถึงเกณฑ ์และการจดัระดบัความเส่ียงอยา่งชดัเจน โดยพิจารณาจากโอกาส  และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ของความเส่ียง ในทุกกิจกรรมท่ีเป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้บริษทับรรลุวตัถุประสงคใ์นทุกดา้น ทั้งน้ี หากพบความเส่ียงจะน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหท้ราบทนัที 
 

3. กจิกรรมกำรควบคุม   
บริษทัมีการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมหลกัท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยในแต่ละกิจกรรมหลกัมีการก าหนด

แนวทางปฏิบติัท่ีจ าเป็นต่อการควบคุมในรูปแบบของนโยบายส าคญัต่างๆ ท่ีแสดงไวใ้นองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของ
การควบคุม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงไดร้ะบุถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีจ าเป็น
ของแต่ละกิจกรรมอยา่งชดัเจน และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษทัใน
การก ากบัดูแลการด าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวไดป้ฏิบติังานภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำรภำยในองค์กร 
บริษทัมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงานการปฏิบติัตาม

นโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายใน
องคก์รในรูปแบบท่ีช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารของ
บริษทัมีความเหมาะสม 
 

5. กำรตดิตำมและประเมนิผล 
บริษทัมีกระบวนการติดตามท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ทั้งท่ีเป็นการติดตามระหวา่งด าเนินการ และการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ีในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 5 คร้ัง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 15 
คร้ัง และมีการประชุมฝ่ายบริหารอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

5.1  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมในบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งบุคลากรมีเพียงพอ

ต่อการด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.2  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานของ

ผูต้รวจสอบภายใน และรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ มีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมไม่มีขอ้บกพร่อง
ท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

11.2  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีทีม่คีวำมเหน็แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  และ

ผูส้อบบญัชีก็ไม่ไดมี้ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
 

11.3  หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
บริษทัไดใ้ชบ้ริการหน่วยงานภายนอกในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในโดยวา่จา้ง บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอด

ไวซอร่ี จ ากัด ซ่ึงมี นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ งจากบริษทัดังกล่าวให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว และการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยรายการท่ีส าคญัระหวา่งบุคคลท่ีมีรายการเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงิน ประจ าปี 

2561 
 

นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
ในอนาคตบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั บริษทัจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและการพิจารณาเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน                          
จะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไข ท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และบริษทัจะด าเนินการตามขั้นตอนของขอ้ก าหนดหรือ
ประกาศของส า น ัก ง าน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                   
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบั                         
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูติ้ดตาม
ตรวจสอบการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัใหป้ฏิบติัเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยและงบการเงินรวมในรอบ 3 ปี (2559-2561) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

งบการเงนิปี ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชี สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี 
2559 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
2560 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
2561 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 

 2561 2560 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งบดุล       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

198.71 
67.97 
8.30 

3.26 
1.12 
0.13 

137.77 
140.57 

3.81 

2.31 
2.36 
0.06 

80.10 
37.46 
7.55 

1.38 
0.65 
0.13 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง  
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

2,587.82 
5.88 
3.15 
14.41 

2,886.24 

42.55 
0.10 
0.05 
0.24 

47.45 

2,728.44 
4.11 

- 
8.66 

3,023.36 

45.73 
0.07 

- 
0.15 

50.68 

2,749.92 
26.14 

- 
29.02 

2,930.19 

47.49 
0.45 

- 
0.50 

50.60 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 

29.12 
1,158.19 

0.48 
19.04 

30.94 
1,150.52 

0.52 
19.28 

32.59 
1,298.32 

0.56 
22.42 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  404.44 6.65 367.98 6.17 367.98 6.36 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

5.00 
37.61 

0.08 
0.62 

3.76 
51.97 

0.06 
0.87 

1.42 
15.28 

0.02 
0.26 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา-สุทธิ 1,391.17 22.87 1,281.88 21.48 1,134.55 19.59 
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าช่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

5.00 
89.72 
75.99 

0.08 
1.48 
1.25 

- 
- 

56.13 

- 
- 

0.94 

- 
- 

10.74 

- 
- 

0.19 
     รวมสินทรัพย์ 6,082.48 100.00 5,966.54 100.00 5,791.07 100.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้ 

133.48 
65.78 

2.19 
1.08 

687.75 
61.68 

11.53 
1.03 

151.00 
93.95 

2.61 
1.62 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 111.05 1.83 - - 210.00 3.63 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

291.86 
- 

4.80 64.84 
- 

1.09 
- 

406.47 
3.14 

7.02 
0.05 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48.25 0.82 57.76 0.97 29.74 0.51 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 51.15 0.84 48.15 0.81 29.73 0.51 
   รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 701.57 11.56 920.18 15.43 924.03 15.95 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 

463.81 
24.00 

7.63 
0.40 

- 
20.10 

- 
0.34 

- 
16.83 

- 
0.29 

เงินประกนังานค่าก่อสร้าง 81.25 1.34 75.93 1.27 104.61 1.81 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดิน 4.50 0.07 4.83 0.08 5.15 0.09 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.40 0.40 6.19 0.10 6.52 0.11 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 12.46 0.20 8.68 0.14 7.07 0.12 

   รวมหนีสิ้น 1,311.99 10.04 1,035.91 17.36 1,064.21 18.37 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

5,172.25 
5,022.25 

 
82.57 

5,172.25 
5,022.25 

 
84.17 

5,172.25 
5,022.25 

 
86.72 

ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สุทธิ 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(429.26) 
0.98 

(7.06) 
0.02 

(429.26) 
0.98 

(7.19) 
0.02 

(429.26) 
0.98 

(7.41) 
0.02 

ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย                65.15                1.07 58.94 0.99 38.53 0.67 
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

     (75.54)                          
74.13 

112.78 

(1.27) 
1.22 
1.85 

88.28 
74.13 

115.31 

1.48 
1.24 
1.93 

(96.39) 
74.13 

116.62 

(1.66) 
1.28 
2.01 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,770.49 78.40 4,930.63 82.64 4,726.86 81.63 

     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,082.48 100.00 5,966.54 100.00 5,791.07 100.00 
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ข)  ตารางสรุปงบการเงนิรวม (ต่อ) 
 2561 2560 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
รายไดค่้าบริการ 
รายไดค่้าเช่า 
รายไดอ่ื้น 
รวมรายได้ 

1,620.41 
51.20 
34.09 
13.74 

1,719.44 

94.24 
2.98 
1.98 
0.80 

100.00 

2,516.03 
48.50 
32.08 
26.68 

2,623.29 

95.91 
1.85 
1.22 
1.02 

100.00 

1,829.04 
48.96 
31.26 
28.21 

1,937.47 

94.40 
2.53 
1.61 
1.46 

100.00 
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนค่าบริการ 
ตน้ทุนค่าเช่า 
รวมตน้ทุน 

1,097.35 
34.70 
30.67 

1,162.72 

63.82 
2.02 
1.78 

67.62 

1,765.55 
34.46 
23.08 

1,823.09 

67.30 
1.31 
0.88 

69.50 

1,276.62 
36.24 
19.90 

1,332.76 

65.89 
1.87 
1.03 

68.79 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 556.72 32.38 800.20 30.50 604.71 31.21 
ค่าใชจ่้าย   

 
 

 
 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 163.34 9.50 186.35 7.10 126.25 6.52 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 246.26 14.32 245.08 9.34 200.74 10.36 
  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 0.70 0.04 - - - - 
  โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
     รวมค่าใชจ่้าย 

(2.15) 
                         - 

                408.15 

(0.13) 
-                         

23.74 

(0.65) 
- 

430.78 

(0.02) 
- 

16.42 

(30.16) 
37.14 

333.97 

(1.56) 
1.92 

17.24 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 148.57 8.64 369.42 14.08 270.74 13.97 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3.85) (0.22) (1.71) (0.07) (8.56) (0.44) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 

144.72 
(31.80) 

112.92 

8.42 
(1.85) 

6.57 

367.71 
37.03 

404.74 

14.02 
1.41 

15.43 

262.18 
(62.01) 

200.17 

13.53 
(3.20) 

10.33 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

(0.15) 
0.03 

 
 

(0.01) 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
- 

 
- 

 
(0.12) 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 112.92 6.57 404.62 15.42 200.17 10.33 

 
งบกระแสเงนิสด       

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 720.36  478.28  449.46  

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (402.70)  (548.06)  (35.54)  
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (256.72)  127.46  (399.38)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ              60.94  57.68  14.54  
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   อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัทีส่ะท้อนถึงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

 รายการ งบการเงินรวม 

2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.11 3.29 3.17 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 0.31 0.14 

   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.89 0.52 0.38 

   อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 281.53 456.94 242.47 

    ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 1 1 1 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.43 0.67 0.44 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 845 541 809 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 18.24 23.43 16.19 

   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 20 15 22 

   Cash Cycle (วนั) 827 526 788 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

   อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 31.83 29.79 30.20 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  ร้อยละ 8.71 14.23 14.18 

   อตัราก าไรอ่ืนๆ ร้อยละ 0.80 1.02 1.46 

   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 484.86 129.47 166.01 

   อตัราก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) ร้อยละ 6.71 15.48 10.45 

   อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 6.77 15.59 10.48 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 2.38 8.38 4.27 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 1.92 6.88 3.32 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 9.61 27.16 13.46 

   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.29 0.44 0.32 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน      

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.28 0.21 0.23 

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย   (เท่า) 4.44 20.16 3.72 

   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  (เท่า) 0.28 0.19 0.47 

   อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 80.76 68.05 92.82 

ข้อมูลต่อหุ้น     

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.95 0.98 0.94 

   ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.023 0.081 0.040 

   เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.020 0.055 0.040 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
      ก) ผลการด าเนินงาน 
          ภาพรวมของการด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้จ านวน 112.92 ลา้นบาท 
ลดลง 291.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.10 จากปี 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้จ านวน 404.74 ลา้นบาท ภาพรวม 
ผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรขั้นตน้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 542.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.50  
ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ในระหวา่งปี 2561 เร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการขายบา้นและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั
ท่ีสร้างเสร็จได ้2 โครงการ และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการบา้นและอาคารชุดพกัอาศยัโครงการท่ีคงเหลือต่อเน่ือง ในขณะท่ีปี 2560     
เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิโครงการชุดพกัอาศยัท่ีสร้างเสร็จ 1 โครงการ ซ่ึงมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิไดสู้งกวา่โครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ
ในปี 2561 ส าหรับรายไดแ้ละตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2561 จ านวน 
1,620.41 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 895.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 รายไดค้่าบริการ จ านวน 51.20 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 
2.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 รายไดค้่าเช่า จ านวน 34.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ส าหรับ
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 1,097.35 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 668.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.85 ตน้ทุนค่าบริการ 
จ านวน 34.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70  และตน้ทุนค่าเช่า จ านวน 30.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
7.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.89  

- ค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 163.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 23.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 ส่วนใหญ่
เกิดจากค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีลดลง ซ่ึงผนัแปรตามรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิ และเกิดจากค่านาย
หนา้ท่ีลดลง จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 246.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 

- บริษทัประเมินราคาท่ีดินใหม่ประจ าปี พบว่าราคาท่ีดินในปัจจุบนัเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงปัจจุบนัมูลค่าท่ีดินของ
บริษทัส่วนใหญ่มีราคาตลาดสูงกวา่ราคาตามบญัชี จึงมีการปรับราคาตามบญัชีใหม่เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงราคาท่ีดินปัจจุบนั ท าใหมี้
การกลบัรายการดอ้ยค่าของท่ีดินท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในอดีต จึงเป็นสาเหตุท่ีมีก าไรจากการกลบัรายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในปี 2561 จ านวน 2.15 ลา้นบาท  

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 244.53 ลา้นบาท 
และ 463.81 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนรวม 1,288 
ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.28 : 1 

 

รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าเช่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได ้มาจาก 3 ส่วนงาน คือ รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเช่า 

และธุรกิจสนามกอล์ฟ รวมรายไดจ้ านวน 1,705.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 890.91 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.31 
รายไดท้ั้ง 3 ส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี 

- รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายปี 2561 จ านวน 1,620.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.24 ของรายไดร้วม
จากการขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ลดลงจากปี 2560 จ านวน 895.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 
เป็นการรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดยในปี 2561 บริษทัเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
โครงการแอมเบอร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทั้งโครงการ และโครงการเวลาน่า ท่ีเร่ิมโอนตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2561 ในขณะท่ีปี 2560 เร่ิมโอนโครงการนารา 9 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงมูลค่าโอนคิดเป็นร้อยละ 18 ณ ส้ินปี 2561 
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ทั้งน้ี ราคาขายของโครงการนารา 9 โดยเฉล่ียต่อยูนิตสูงกวา่โครงการแอมเบอร์ ท าให้ในปี 2561 จึงมีรายไดล้ดลง ในภาพรวม 
โดยรายละเอียดการรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการในกรุงเทพและจงัหวดัระยองแบ่งตามพ้ืนท่ีขายดงัน้ี 

 

สรุปข้อมูลการขายแบ่งตามพืน้ทีข่าย 
2561 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท) 

กรุงเทพ ระยอง รวม กรุงเทพ ระยอง รวม 
รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน 29.00 174.73 203.73 38.00 162.22 200.22 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 1,416.68 - 1,416.68 2,315.81 - 2,315.81 

รวมรายได ้ 1,445.68 174.73 1,620.41     2,353.81  162.22 2,516.03 
 

แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัรวมในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,883 ลา้นบาท จาก 588 ลา้นบาท    
ในปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 220 ซ่ึงรอเป็นยอดรับรู้รายไดใ้นปี 2562 และปี 2563  

-  รายไดจ้ากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยปี์ 2561 จ านวน 34.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 2.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 เน่ืองจากใน 
ปี 2561 มีลูกคา้เช่าอพาร์ทเมนทร์ะยะยาวและกลุ่มลูกคา้ระยะสั้นใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน จึงท าใหร้ายไดโ้ดยรวมเพ่ิมข้ึน 

-  รายไดจ้ากธุรกิจสนามกอลฟ์ปี 2561 จ านวน 51.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์
และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  จ านวน 2.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 เน่ืองจากในปี 2561 มีการ
ปรับปรุงสภาพสนามและส่ิงอ านวยความสะดวก ท าให้มีนักกอล์ฟมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนและมีรายไดจ้ากรถกอล์ฟเพ่ิมข้ึน จึงท าให้
รายไดธุ้รกิจสนามกอลฟ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 

 

ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าบริการและต้นทุนค่าเช่า 
บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ตน้ทุนบริการและตน้ทุนการให้เช่าในปี 2561 จ านวน 1,162.72     

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน  660.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.22  ตน้ทุนขายทั้ง 3 ส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี 
- ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 1,097.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.38 ของตน้ทุนรวม ลดลงจากปี 2560 

จ านวน 668.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.85 เป็นตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงผนัแปรตาม
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ลดลง โดยสัดส่วนของตน้ทุนขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของรายได ้ซ่ึงลดลงจาก
ร้อยละ 70.17 ในปี 2560 เน่ืองจากมีการปรับสดัส่วนราคาขายใหเ้หมาะสม 

-  ตน้ทุนธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 30.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของตน้ทุนรวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 
7.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.89 ส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าในปี 2561 
เพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน   

- ตน้ทุนธุรกิจสนามกอลฟ์จ านวน 34.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของตน้ทุนรวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 
0.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าปรับปรุงสนามกอลฟ์ใหดี้ข้ึน 

 

รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นในปี 2561 จ านวน 13.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 12.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.50 เน่ืองจาก

รายไดค้่าบริการอ่ืนลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2561 จ านวน 163.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 23.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีลดลง ซ่ึงผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ลดลง  
และจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติ ท าให้ค่านายหน้าท่ีจ่ายให้ตวัแทนขายก่อนมีการ      
โอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการบา้นและ
โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ซ่ึงจากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่านายหนา้ในการขายเม่ือเกิดรายการจ่ายตามสญัญาวา่จา้งนายหนา้การขาย 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2561 จ านวน 246.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 1.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 

ส่วนใหญ่ในปี 2561 มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบังานปรับปรุงโครงการบา้นและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ให้กบัลูกคา้หลงัโอนกรรมสิทธ์ิ
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปี 2560 บริษทัจ่ายค่าชดเชยให้กบันิติบุคคลอาคารชุดโครงการแห่งหน่ึง แต่ในปี 2561 ไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
โดยรวมแลว้ท าใหค้่าใชจ่้ายในปี 2561 ไม่เพ่ิมข้ึนมากนกั 
 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 
ในปี 2561 และ 2560 บริษทัได้ทบทวนมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ประเภทท่ีดินรอการพฒันาและ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยวา่จา้งผูป้ระเมินอิสระท าการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าว ผลปรากฏวา่ราคาประเมินใหม่
ปี 2561 โดยรวมแลว้สูงกวา่ราคาตามบญัชีปัจจุบนั จึงโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ผลขาดทุน
ในอดีต จ านวน 2.15 ลา้นบาท ส่วนในปี 2560 โอนกลบัรายการจ านวน 0.65 ลา้นบาท  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ดอกเบ้ียจ่ายปี 2561 จ านวน 3.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 2.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 125.15 บริษทักูย้มื

เงินจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินโครงการของบริษทั ในระหว่างปี 2561 บริษทัมีโครงการก่อสร้างอาคารชุดพกั
อาศยัเสร็จสมบูรณ์ และโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้ได ้ดอกเบ้ียจ่ายส่วนใหญ่จึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพราะยงัจ่ายช าระ
คืนเงินกูย้ืมไม่ครบในระหว่างปี จึงท าให้ดอกเบ้ียจ่ายในปี 2561 เพ่ิมมากข้ึนกว่าปี 2560 ซ่ึงจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมไดค้รบใน
ระหวา่งปี 
 

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 
 บริษัท มีผลก าไรก่อนภาษี เ งินได้ในปี  2561 จ านวน 144.72 ล้านบาท ลดลงจากปี  2560 จ านวน 222.99  
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.64 ในปี 2561 มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้จ านวน 31.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 68.83 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 185.88 เน่ืองจากบริษทัมีผลก าไรทางภาษี จึงท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ในขณะท่ีปี 2560 มีผลขาดทุนทางภาษี จึงท า
ให้เกิดรายไดภ้าษีเงินได ้เป็นผลมาจากการใชผ้ลขาดทุนจากเงินคืนทุนของเงินลงทุน ภายหลงัการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทั ท าใหใ้นปี 2561 มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2561 จ านวน 112.92 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 291 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 72.09 ดว้ยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
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ข)  ฐานะการเงนิ  
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมจ านวน 6,082.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 จ านวน 115.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง จ านวน 137.12 ลา้นบาท เกิดจาก
เงินลงทุนชั่วคราวและตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินคา้คงเหลือลดลง และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 253.06         
ลา้นบาท เกิดจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา ตน้ทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ท าใหสิ้นทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน รายละเอียดการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ี์ส าคญั มีดงัน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 198.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 จ านวน 60.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.23 เน่ืองจากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ได้รับช าระเงินจาก     
โอนกรรมสิทธ์ิโครงการบา้นและอาคารชุดพกัอาศยัไดสู้ง และจากการขายเงินลงทุน จึงท าใหมี้เงินฝากธนาคารในช่วงปลายปีสูง 

- เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 67.97 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 
72.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.65 เน่ืองจากในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัขายเงินลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือน าไปจ่ายค่าท่ีดิน
รอการพฒันา ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิเขา้มาช่วงปลายปี ท าใหเ้งินลงทุนชัว่คราวมียอดลดลง ณ ส้ินปี 2561 

- ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2,587.82 ลา้นบาท ลดลงจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 140.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.15 โดยแบ่งเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 
1,856.17 ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ จ านวน 730.70 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลืออ่ืนจ านวน 0.95 ลา้นบาท โดยในระหวา่ง
ปี 2561 บริษทัซ้ือท่ีดินและมีงานระหว่างก่อสร้างรวม จ านวน 937.00 ลา้นบาท และมีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการต่างๆ 
ใหก้บัลูกคา้ โดยโอนออกไปเป็นตน้ทุนขาย จ านวน 1,098.70  ลา้นบาท จึงลดลง ณ ส้ินปี 2561 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 14.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 5.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.40 ส่วนใหญ่เกิดจากรายการลูกหน้ีกรมสรรพากรและค่าเคร่ืองตกแต่งท่ีบริษทัสั่งซ้ือ
ล่วงหนา้ส าหรับใหลู้กคา้ 

- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,158.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 7.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัไดป้รับปรุงและตกแต่งอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเช่า
ใหม่ 1 อาคาร โดยรวมซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจ านวน 24.71 ลา้นบาท โอนออกเป็นอาคารและอุปกรณ์จ านวน 5.35 ลา้นบาท หกั จ าหน่าย
และตดัจ าหน่าย-สุทธิ จ านวน 0.08 ลา้นบาท และหักค่าเส่ือมราคาสะสม 13.07 ลา้นบาท บวกโอนกลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 1.46 ลา้นบาท 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 404.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 36.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงสนามกอลฟ์และปรับปรุงอาคารคลบัเฮา้ส์
ใหม่ซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งปรับปรุง และบริษทัไดก่้อสร้างส านกังานขายส าหรับเปิดขายโครงการชุดพกัอาศยัโครงการใหม่ จึงท าให้
ทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 37.61 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จ านวน 14.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.63 ส าหรับปี 2561 บริษทัมีผลก าไรทางภาษี ท าให้ใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุน
สะสมทางภาษีท่ีมีจากปี 2560 จึงท าใหสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 

- ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,391.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 109.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.53 ในระหว่างปี บริษทัซ้ือท่ีดิน เพ่ือน ามาพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยใ์นอนาคต จึงท าใหเ้พ่ิมข้ึน 
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- ตน้ทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 89.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ทั้งจ านวน เน่ืองจากบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ มาถือปฏิบติั ระบุรายละเอียดในค่าใชจ่้ายในการขาย 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 75.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 19.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.38 ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ ท่ีบริษทัถูกหักภาษีไวจ้ากการ
โอนกรรมสิทธ์ิในระหวา่งปี 2561 

 

ส่วนประกอบของหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวมจ านวน 1,311.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 

2560 จ านวน 276.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.65 โดยมีหน้ีสินหมุนเวียนรวม จ านวน 701.57 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 218.61 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.76 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลง และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึนและมีหน้ีสินไม่
หมุนเวียนรวมจ านวน 610.42 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน 494.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 427.45 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืม 
ระยะยาว และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหน้ีสินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 133.48 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 554.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.59 เน่ืองจากบริษทัจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมสั้นจ านวน 687.75 ลา้นบาท 
โดยเปล่ียนเป็นเงินกูย้มืยะยาว และกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมในระหวา่งปี จ านวน 133.48 ลา้นบาท  

- เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน 111.05 ลา้นบาท จาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี โดยจดัประเภทออกมา
จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งจ านวน 

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 291.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 227.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 350.12 เกิดจากการบนัทึกเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ท่ียงัไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิ และของ
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานก่อสร้าง เช่น โครงการควนิทารา จึงท าใหเ้งินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน 463.81 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัเบิกเงินกูย้ืมเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาก่อสร้างโครงการเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,156.61 ลา้นบาท 
จ่ายช าระ 581.75 ลา้นบาท และโอนเป็นเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 111.05 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560 
ไม่มีเงินกูย้มืระยะยาว  

- หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 24.40 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม2560 จ านวน 18.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 294.18 เน่ืองจากบริษทัมีรายการเก่ียวกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 4,770.49 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 160.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 บริษทัมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวน 65.15 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 6.12 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 75.54 ลา้นบาท โดยท่ีก าไร(ขาดทุน) สะสมยงัไม่
จดัสรรลดลงจ านวน 163.82 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ในระหว่างปี 2561 จ านวน 276.15   
ลา้นบาท และมีก าไร ส าหรับปี 2561 จ านวน 112.92 ลา้นบาท 
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ค)  สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ จ านวน 60.94 ลา้นบาท ท่ีมาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 3.26 ลา้นบาท มีสาเหตุดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2561 มีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานสุทธิ
จ านวน 720.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 242.08 ลา้นบาท โดยบริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานหลงักระทบรายการท่ีไม่ใช่
ตวัเงิน จ านวน 1,280.40 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานหลกั จากการโอนขายบา้นพร้อมท่ีดินและโครงการอาคารชุด
พกัอาศยั ในระหวา่งปี 2561 บริษทัเปิดขายโครงการชุดพกัอาศยัโครงการใหม่ ท าใหมี้เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 227.02 
ลา้นบาท และมีตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน จ านวน 656.53 ลา้นบาท ค่านายหนา้จ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จ านวน 89.00 ลา้นบาทและมีการจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 33.44 ลา้นบาท และช าระภาษีเงินได ้จ านวน 18.22 ลา้น
บาท ซ่ึงในปี 2560 มีกระแสจ่ายโดยรวมสูงกวา่ปี 2561 ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมด าเนินงาน 

- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน ในปี 2561 มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 402.70 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 145.36 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2561 มีเงินรับจากการขายหน่วยลงทุนมากกวา่ซ้ือจ านวน 
74.02 ลา้นบาท ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 31.10 ลา้นบาท ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 
58.30 ลา้นบาท ซ้ือท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 387.51 ลา้นบาท  

- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
256.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 384.18 ลา้นบาท ในปี 2561 บริษทัเบิกเงินกูย้มืเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการ โดยเบิกเงิน
กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว รวมจ านวน 1,290.09 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว รวมจ านวน 1,269.50 ลา้นบาท 
และจ่ายเงินปันผล 277.31 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560 เบิกเงินกูย้ืมรวม 1,912.70 ลา้นบาท และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม จ านวน 1,585.95  
ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล จ านวน 199.29 ลา้นบาท โดยรวมในปี 2561 จ่ายช าระคืนเงินกูแ้ละเงินปันผลสูง ท าให้มีกระแสเงินสดจ่าย
ในกิจการลงทุนสูงกวา่ปี 2560 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 4.11 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 0.82 เท่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวมจ านวน 2,886.24 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนรวมจ านวน 701.57 ลา้นบาท แสดง
ใหเ้ห็นวา่สภาพคล่องของบริษทัอยูใ่นเกณฑดี์ มีความคล่องตวัสูงในการจ่ายช าระหน้ีได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 137.12 ลา้นบาท 
และมีหน้ีสินหมุนเวียน ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 218.61 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชัว่คราว ลดลง 
จ านวน 72.60 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายมากกวา่ลงทุนซ้ือในเดือนธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
เร็ว  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือลดลง จ านวน 140.62 ลา้นบาท จากการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการต่างๆ 
ใหก้บัลูกคา้ และมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 227.02 ลา้นบาท จึงท าใหมี้สภาพคล่องสูง มีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี
ระยะสั้น เช่น เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินไดค้ล่องตวั  

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 282 รอบ เปรียบเทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 457 รอบ ในปี 2561 มีอตัราการ
หมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 0.43 รอบ เปรียบเทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 0.67 รอบ แสดงวา่ขายสินคา้ไดช้า้กว่าปี 2560 เน่ืองจากในปี 
2561 บริษทัเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการบา้นและโครงการชุดพกัอาศยัไดเ้พ่ิมข้ึน 2 โครงการ และในปี 2560 โครงการชุดพกั
อาศยั 1 โครงการ แต่ในปี 2560 โอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้ไดสู้งกวา่ปี 2561 และโดยเฉล่ียแลว้ในปี 2561 สินคา้ท่ีโอนเป็นตน้ทุน
ขายนั้นเป็นยูนิตท่ีมีมูลค่าตน้ทุนเฉล่ียต่อยูนิตต ่ากว่าในปี 2560  เป็นผลท าให้อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ในปี 2561      
ชา้กวา่ปี 2560  และมีเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 60.94 ลา้นบาท ส่วน ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 57.68 
ลา้นบาท 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมส าหรับปี 2561 จ านวน 542.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.83 ของมูลค่าขายสุทธิ ก าไรขั้นตน้

ลดลง จ านวน 230.54 ลา้นบาท ส าหรับปี 2560 จ านวน 773.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของมูลค่าขายสุทธิ อตัราก าไรขั้นตน้
สูงข้ึนจากปี 2560 เลก็นอ้ย เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2561 โดยรวมโอนกรรมสิทธ์ิโครงการชุดพกัอาศยัท่ี
มีราคาขายเฉล่ียแลว้สูงกวา่ปี 2560 ในบางโครงการ ประกอบกบัรายไดค้่าบริการท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 2.70 ลา้นบาท ในขณะท่ีตน้ทุน
บริการเพ่ิมข้ึน จ านวน 0.24 ลา้นบาท จึงท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน ส าหรับก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2561 จ านวน 112.92 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.77 ส าหรับปี 2560 จ านวน 404.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.59  เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัมีรายไดแ้ละตน้ทุนขาย
ท่ีลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 23.82 ของรายไดร้วมคงเดิม เน่ืองจากเป็นช่วงพฒันาโครงการใหม่เพ่ือ
ขายรอรับรู้รายไดใ้นปี 2562 และปี 2563 และมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารคิดเป็น
ร้อยละ 16 ของรายไดร้วม และมีรายไดภ้าษีเงินได ้โดยสรุปแลว้จึงท าใหปี้ 2561 มีอตัราก าไรสุทธิลดลง 

 

โครงสร้างเงนิทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 0.28 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 0.07 

เท่า บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,311.99 ลา้นบาท บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวคงเหลือจ านวน 708.34 ลา้นบาท และมีเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกคา้คงเหลือ 291.86 ลา้นบาท มากกว่าปี 2560 จ านวน 20.59 ลา้นบาท และ 227.02 ลา้นบาทตามล าดบั จึงท าให้
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2561 เพ่ิมข้ึน และบริษทัยงัคงจ่ายภาระผกูพนัหน้ีสินไดต้ามปกติ  



 

  เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบั กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ  (ณ 31 ธันวาคม 2561) 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

     1. 
 

นายอานนัท ์ปันยารชุน  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

87 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  
สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

0.08 ไม่มี 2535-ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสุวรรณ  
รองประธานกรรมการ  
ผา่นการอบรมหลกัสูตร  
-Role of the Chairman Program (RCP)  

77 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ Northeastern University, U.S.A. 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ Boston University, U.S.A. 

0.02 ไม่มี 2546-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 
2550–ปัจจุบนั 
2560–ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ศรีอยุธยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั พทัยา แกรนด ์วิลเลจ จ ากดั 

     3. 
 

นายปรีชา อุ่นจิตติ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร  
-Director Certification Program (DCP)  
-Director Accreditation  Program (DAP)   

73 ปริญญาตรี  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2546–ปัจจุบนั 
 

2546-ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์  รีสอร์ท จ ากดั 
 
 

     4. 
 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ผา่นการอบรมหลกัสูตร     
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 101/2008 
-Financial Statements for 
Directors (FSD) รุ่นท่ี 1/2008 
-Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นท่ี 1/2007  
-Executive Development Program  
(EDP) รุ่นท่ี 1/1990 
-Finance Executive Program – Finex 
 รุ่นท่ี -/1997 

69 ปริญญาโท  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

Mini MBA  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี  
สาขาสงัคมวิทยา-มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ไม่มี 2553-2557 
 

2557-2559 
 

2559-ปัจจุบนั 
 

2558-ปัจจุบนั 
 
 

2552-ปัจจุบนั 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ  
 
ประธานกรรมการ  
 
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติ้ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติ้ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร แอนด ์เซอร์วิส 
จ ากดั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร การ์ด จ ากดั 
 
 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

     5. 
 

นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์    
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร  
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 22/2002 
- ผา่นการอบรมวิทยาลยัตลาดทุน  
รุ่นท่ี 11 

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

0.03 ไม่มี 2548-ปัจจุบนั 
 

2558–ปัจจุบนั 
 

2536-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานผูพ้ิพากษาสมทบ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด ์จ ากดั 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ 

     6. 
 

นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 
กรรมการ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
-Director Accreditation  Program 
(DAP) รุ่นท่ี 66/2007 
- 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 
 

54 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 

วุฒิวศิวกรไฟฟ้า  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
 

สามญัวิศวกรไฟฟ้าก าลงั สภาวิศวกร 
 

ภาคีวิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร สภาวิศวกร 

- ไม่มี 2550-2559 
2558-2559 

2560-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริหาร 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมและ 
ผูจ้ดัการอาคารอาวุโส 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จ ากดั  
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

     7. 
 

นายชชัวิน   เจริญรัชตภ์าคย ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
-Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 52/2006 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 88/2007 
- Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นท่ี 19/2007 
- Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นท่ี 7/2008 

58 Ph.D. in Management 
Massachusetts Institute of Technology  
 

M.S. in Management 
Massachusetts Institute of Technology 
 

B.S. in Electrical Engineering 
Massachusetts Institute of Technology 

- ไม่มี   2557 - ปัจจุบนั 
           2548 - 2557 

2552 - 2561 
 
 
 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2541 - ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ                                                                                          
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เพรสิเดน้ทโ์ฮเตล็และทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษทั รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
บริษทั เทอร์ราเวสท ์จ ากดั 
บริษทั เทอร์รา เวนเจอร์ จ ากดั 
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

     8. 
 

นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล 
กรรมการบริหาร 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร  
-Company Secretary Program (CSP)  
-Executive Development Program 
(EDP) รุ่นท่ี  6 
- Advanced Audit Committee  
Program (AACP) รุ่นท่ี 23  
และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่
ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษา
ทางการเงินและขอบเขตด าเนินงาน พ.ศ. 
2552 
 

56 ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

- ไม่มี 2550–ปัจจุบนั 
2549–ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2549–ปัจจุบนั 
2548–2559 

2546-ปัจจุบนั 
2546–ปัจจุบนั 
2548–2559 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด์ จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั 
บริษทั เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จ ากดั  
บริษทั ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 
บริษทั สยามภูริมงคล จ ากดัจ ากดั 

     9. 
 

นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
-Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2018 
 
 

43 ปริญญาเอก  
วิศวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT) 
 

ปริญญาโท  
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

- ไม่มี 2559– ปัจจุบนั  
2560- ปัจจุบนั 
2556–2559   

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
Executive Vice President-Strategy 
And New Business Development 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

     10. 
 

นายพงศพ์ินิต  เดชะคุปต ์
กรรมการ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
- Anti – Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นท่ี 7/2013 
- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุ่นท่ี 4/2013 
- Chartered Director Class (CDC)              
รุ่นท่ี 7/2013  
- Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นท่ี 14/2012 
-Role of The Nomination and 
Governance Committee (RNG)  
รุ่นท่ี 2/2012  
- The Board’s Roles in Merger & 
Acquisitions (M & A) รุ่นท่ี 1/2011 
- Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) รุ่นท่ี 2/2010 
- Monitoring of The Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่นท่ี 10/2010 
- Monitoring The Internal Audit 
Function (MIA) รุ่นท่ี 7/2010 
- Monitoring The System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) 
รุ่นท่ี 9/2010 
- Financial Institutions Governance 
Program (FGP) รุ่นท่ี 1/2010 
- Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 7/2010 

64 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  University of Detroit, Michigan, 
U.S.A.  
 

ปริญญาตรี 
การบญัชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- ไม่มี 2557–2561 
 

2561–ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
2554-2557 
2553–2557 
2557–2559 

2558– ปัจจุบนั 
2559– ปัจจุบนั 

 
2558 – 2561 

2561 - ปัจจุบนั 
2557 – 2560 
2557 – 2557 
2546 - 2561 

2561 -ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล                   
ความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเส่ียง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
สยาม ซิต้ี ซีเมนต ์(ลงักา) ลิมิเตด็ (บริษทัยอ่ย) 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลงักา) 
บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จ ากดั 
 
บริษทั กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทยุ จ ากดั  
 
บริษทั อลิอนัซ ์อยุธยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

- Advanced Audit Committee Program 
(ACP)  รุ่นท่ี 30/2010 
- Director Certification Program  (DCP)  
รุ่นท่ี 126/2009 
- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 71/2008 
 

     11. 
 

นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน ์
กรรมการบริหาร 
Senior Executive Program (SEP 9) Sasin  

57 Master of Science 
Abiline Christian University Texas, USA. 
 

ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- ไม่มี 2558–ปัจจุบนั 
2556–ปัจจุบนั 
2553–ปัจจุบนั 
2557–ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2560- ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษทั โฮมสุขุมวิท จ ากดั 
บริษทั ทีวีดิจิตอล เอช อาร์ จ ากดั 
บริษทั แกรนดห์ลานหลวง จากดั 
บริษทั แมท็ช่ิง แม๊กซิไมซ ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
 
 

12. 
 

นายทินวรรธน ์  มหธราดล 
กรรมการบริหาร 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 205/2015 
-Risk Management Program (RMP)  
รุ่นท่ี 6/2015  

60 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ Ball State University 
ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั   
2557 – ปัจจุบนั   
2558 – ปัจจุบนั  
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั มหธราดล จ ากดั 
บริษทั ศรีวิชยัเวชววิฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จ ากดั 
บริษทั ซนัไรส์ อีคิวต้ี   จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั รัตนรักษ ์จ ากดั 
บริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั  
 
 

13 
 
 
 

นางอรวรรณ  สมานโสตถิวงศ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและ
ออกแบบ 

62 Mini MBA 29  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

- ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา        
โครงการและออกแบบ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

14 นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
และเลขานุการบริษทั 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร  
- Company Secretary Program (CSP) 
- Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG) 

60 ปริญญาตรี นิติศาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

15 
 
 
 

นายศุภพงศ ์ อมัระรงค ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน                    
และสารสนเทศ 

51 MBA   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี  
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2549 – ปัจจุบนั 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน                  
และสารสนเทศ 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

16 นายทรงชยั  บริสุทธ์ิ 
ผูช้ านาญการ  
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

51 ปริญญาโท  
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ไม่มี 2560–ปัจจุบนั 
 

2557–2560 
 

ผูช้ านาญการ  
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและบริการ
ลูกคา้ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

17 นางสาวชลิณี ปรัชญาสนัติ ผูอ้  านวยการ
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผา่นการอบรม 
-Mini MRE มหาวิทยลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2554 

41 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี 2559-ปัจจุบนั 
 

2549–2559 
 

ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการอาวุโสสายงานกลยุทธ์ธุรกิจ
และกลยุทธ์การด าเนินการ 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั พฤกษา เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

18 นายเกษมศกัด์ิ สุนทโรทก 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด และรักษาการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและบริการลูกคา้ 

48 Master of Intergrated Marketing Communication 
Roosevelt University Chicago, USA 
 

Bachelor of Arts and Designs  
Columbia College Chicago, USA 

- ไม่มี 2560  - 2561 
 
 

2556 – 2559 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและ
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
บริการลูกคา้ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 

  
 
 

       



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

19 นายพิชยั พิชเยนทรโยธิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 

51 ปริญญาโท  
สาขาอสงัหาริมทรัพยแ์ละการบริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลยัเดนเวอร์ 
ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยีเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ไม่มี 2560-ปัจจุบนั 
2545-2558 

ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เสรีพรีเมียร์ จ ากดั 

20 นายเอกชยั ไพบูลยพ์นัธ ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 
และก่อสร้าง 1 

46 ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์ 

- ไม่มี 2556– ก.พ. 2561 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 
และก่อสร้าง 1 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

21 นายพิสิฐ ตั้งคา้วานิช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ
บริษทั 
 

57 ปริญญาโท  
สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ปริญญาตรี  
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี ก.พ.61-31 ต.ค.61 
 

2552-ม.ค.2561 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบุคคลและ
ประสานงานราชการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

22 นายสุโชค จานทอง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและ
ออกแบบ-กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ 2 

48 ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี 2560-ต.ค.2561 
 

2552-2560 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและ
ออกแบบ-กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ 2 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ที อี อาร์ พลสั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

23 นายกิติพงษ ์ผดุงสุทธ์ิ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ 
 

46 ปริญญาโท 
สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลยัรังสิต 

- ไม่มี ต.ค.2561-ปัจจุบนั 
 

2560 – 2561 
2556 - 2560 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ 
ผูช่้วยกรรมการอาวุโส 
ผูอ้  านวยการโครงการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เจเอสพี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

24 นางพิชญภ์สัสร์ โพธ์ิวฒันกุล 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และสารสนเทศ 

54 ปริญญาตรี  
การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

- ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และสารสนเทศ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

25 นางสาวพนัธุ์ทิพา สุขทิพยาโรจน ์ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกบริการลูกคา้ 

55 ปริญญาตรี  
การจดัการทัว่ไป  
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

- ไม่มี 2561-ปัจจุบนั 
 

2556-2561 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกบริการ
ลูกคา้ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
บริการลูกคา้ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 ต ำแหน่ง (ปี)  ในบริษทั (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
     ระหว่างผู้บริหาร    

26 นายณฐัวุฒิ แซ่เฮง้ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผา่นการอบรม 
-The Next Tycoon รุ่น 3 ปี 2560 

31 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี 2559-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกพฒันาธุรกิจ 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวลอ็ปเมน้ต ์คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั  

27 นายฤทธิชยั บรรลือลาภ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
และการตลาด 
ผา่นการอบรม 
-Mini MRE มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2558 

35 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

- ไม่มี มี.ค.61–ปัจจุบนั 
 

2559–2561 
 

2557-2559 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
รักษาการผูอ้  านวยการธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์
ผูจ้ดัการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและ
กลยุทธ์การด าเนินการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
 
บริษทั พฤกษา เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

28 นายดิสวะ เสรีวิวฒันา 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง(กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ2) 

50 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ปริญญาตรี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ไม่มี ส.ค.2561-ปัจจุบนั 
 

2554 - 2561 
 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง(กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ2) 
ผูจ้ดัการโครงการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สโตนเฮ็น อินเตอร์ จ ากดั 

29 นายสุวิทย ์เหมนอ้ย 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง(กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ2) 

39 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

- ไม่มี พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
 

2559 – 2561 
2555 - 2559 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง(กลุ่มปฏิบติัการธุรกิจ2) 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เจเอสพี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 



 

                               เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และกรรมการของบริษทั ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

                      รายช่ือ 
 

บริษทั 
 

บริษทัย่อย 

  1 2 

บริษัท  
  

1. นายอานนัท ์ ปันยารชุน X   
2. นายวีระพนัธ์ุ  ทีปสุวรรณ D   
3. นายปรีชา  อุ่นจิตติ   / X  
4. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ /   
5. นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ A  A 
6. นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล A A A 
7. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี /   
8. นายพงศพิ์นิต เดชะคุปต ์    
9.   นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน์    
10.  นายทินวรรธน์ มหธราดล 
11.  นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน ์
12.  นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 

A 
A 

 
A 
A 

 
 

A 

บริษัทย่อย  
  

1. นายพนัธ์ุชยั สตัยาภรณ์ 
2. นายทวีผล คงเสรี 

 A 
 

 
A 

3. นายปรีดี  บุญโญภาส    
4. นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น  A  
5. นายเช็ง มิง เพ   A 
6. นายเช็ง การ์ ชุน   A 
7. นายปีเตอร์ แลม คิน งอ็ก   A 
8. นายลี อลนั วา ชุง   A 

 

หมายเหตุ : X  = ประธานกรรมการ 
 D  = รองประธานกรรมการ 
 A = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
 /   = กรรมการตรวจสอบ  

บริษทัยอ่ย  1 – บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
 2 – บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จ ากดั 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เอกสารแนบ  3 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
   
มสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี ้

บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ ำกดั เป็นผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทัใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ี
ตรวจสอบภำยใน  โดยมี นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน 
 

การศึกษา ของนางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 
- ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต สำขำ Financial Accounting and Assurance มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
- ประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวชิำ กำรสอบบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรบญัชี สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคลวทิยำเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรมวลชน มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและประกาศนียบัตร  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7133 
- วฒิุบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 จำกสภำวชิำชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรโครงกำร “กำรพัฒนำผูส้อบบัญชีตลำดทุน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย ์และสภำวชิำชีพบญัชีฯ 
- วฒิุบตัรจำกสภำวชิำชีพบญัชีฯ หลกัสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยีย่มส ำนกังำนสอบบญัชี เพื่อกำรรับรอง

คุณภำพภำยใตม้ำตรฐำน ISQC1 รุ่นท่ี 3”  
- วฒิุบตัร จำกสมำคมสโมสรนกัลงทุน หลกัสูตร “วธีิปฏิบติัหลงัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน” 
- ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หลกัสูตร “ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิตและอำกร

แสตมป์” “ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ” “ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล” “ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ” และ “ภำษีอำกร
ระหวำ่งประเทศ” 

การอบรมสัมมนาอ่ืน ๆ (ในช่วงปี 2557-2561) 
- กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร (2561) 
- TFRS ทุกฉบบัปี 2561 หลกัสูตรยอ่ย 202 เก่ียวกบัหน้ีสินและ 301 เก่ียวกบัรำยได ้
- ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโยลีสำรสนเทศ  (2560) 
- Cyber Security ส ำหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 (2560) 
- Data Analytics for Internal Audit (2559) 
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในส ำหรับบริษทัท่ีเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(2559) 
- ธุรกิจยคุ Digital กบัควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำย (2559) กำรป้องกนัทุจริตในองคก์ร (2558) 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับบริษทัท่ีเตรียมขอ้มูลจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(2558) 
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนกับญัชีไทยกบั AEC 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (2558) 

 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

--ไม่มเีอกสารแนบ-- 



เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

 --ไม่มเีอกสารแนบ-- 


