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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม 
       เดิมบริษัทด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์และสนำมกอล์ฟในแถบพืน้ที่ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยเฉพำะในเขต

อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง และใกล้เคียง ท ำให้โครงกำรของบริษัทต้องพึ่งพำกำรเติบโตของโครงกำรพฒันำในบริเวณพืน้ที่
ดงักลำ่วเพียงอย่ำงเดียว  ในปี 2546 บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหม่ที่มีศกัยภำพ ซึ่งนบัแต่นัน้มำบริษัทมีนโยบำยลงทนุโครงกำรพฒันำ
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เข้ำมำยงักรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภำพทำงธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจ  อีกทัง้ช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จำกเดิมที่เน้นลกูค้ำในแถบพืน้ที่ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก
เพียงแหง่เดียว อยำ่งไรก็ตำมบริษัทยงัคงด ำเนินธุรกิจในพืน้ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง อยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ปัจจบุนัพืน้ที่อ ำเภอ
บ้ำนฉำงเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ที่ในโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทีปั่จจบุนั
ได้มีควำมคืบหน้ำตำ่ง  ๆตำมนโยบำยไปมำกแล้ว 

 

1.2 วิสัยทัศน์และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
      ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทที่ว่า “เรามุ่งมัน่ที่จะน าเสนอนวตักรรมแห่งการใช้ชีวิต โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์และ

บริการ ที่สร้างสรรค์และสมบรูณ์แบบ เพื่อสง่เสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด้วยความเป็นอยู่และสงัคมที่ดียิ่งขึน้ในฐานะท่ี
เราเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์แนวหน้าที่ผู้คนรู้จกัและให้ความไว้วางใจ” บริษัทจึงได้ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อ
สนบัสนนุการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน ด้วยการ 

• ขยำยฐำนธุรกิจหลกัด้วยกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลำกหลำยยิ่งขึน้ นอกเหนือจำกผลิตภณัฑ์เดิม ที่บริษัท
ด ำเนินกำรอยูใ่ห้เป็นทำงเลอืกของลกูค้ำ  อำทิ บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์ หรือ คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ เป็นต้น 

• ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องบนท ำเลศกัยภำพ เพื่อรองรับโอกำสกำรเติบโตของตลำดจำกโครงกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก  ซึง่รวมถึงกำรพฒันำรูปแบบธุรกิจแบบใหม ่

• เสริมก ำลงักันระหว่ำงธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย/เช่ำ รวมถึงธุรกิจของบริษัทย่อยอย่ำงสนำมกอล์ฟ 
เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพทำงธุรกิจสงูที่สดุ 

               นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำคณุภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และ
ควำมพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้ำ และสร้ำงแบรนด์อีสเทอร์นสตำร์ให้เป็นท่ีรู้จกัและไว้วำงใจในวงกว้ำงมำกขึน้ ไปพร้อมๆ กนักบั
กำรสร้ำงรำกฐำนควำมเข้มแข็งภำยในองค์กรทัง้ในแง่กระบวนกำรสรรหำและพฒันำบคุลำกร รวมทัง้กำรจดัหำและพฒันำระบบ
สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนใหม่ๆ  ให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้เพื่อรองรับกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนได้ผลสมัฤทธ์ิตำมเป้ำประสงค์กลยุทธ์ บริษัทจึงได้มีกำรก ำหนดตัวชีว้ัด ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคญัในระดบัองค์กรและถ่ำยทอดสูร่ะดบัหน่วยงำนยอ่ยที่รับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็นตวัชีว้ดัด้ำนกำรเงินที่เก่ียวกบั
ด้ำนรำยได้และกำรท ำก ำไร ด้ำนควำมพึงพอใจของลกูค้ำและกำรบริกำร ด้ำนกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ  และรวดเร็ว ไป
จนถึงด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรให้เติบโตอยำ่งมีคณุภำพไปพร้อมกบัธุรกิจของบริษัท 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้โดยกลุม่สตำร์บล็อค กลุม่สหยเูนี่ยน และกลุม่ผู้

ถือหุ้นอื่นๆ เพื่อลงทนุในธุรกิจพฒันำที่ดินบริเวณพืน้ที่ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก ในเขตอ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง  นอกจำกนี ้

บริษัท ยงัได้จดัตัง้บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ รีสอร์ท จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟ เป็นหลกั  

 ปี 2546 บริษัทจัดสรรขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ให้แก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partners) ซึ่งได้แก่ 
กลุ่มซันไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital โดยกลุ่มซนัไรส์ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 46.78 และกลุ่ม U.S. Capital ถือหุ้นในบริษัท 
ประมำณร้อยละ 11.60 จำกกำรเข้ำร่วมลงทนุดงักลำ่วสง่ผลให้ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคลอ่งของบริษัท ดีขึน้เป็นอยำ่งมำก  
ท ำให้บริษัทมีเงินทนุมำกพอที่จะน ำไปขยำยกำรลงทนุในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ในกรุงเทพมหำนคร และโครงกำรเดิมที่
ด ำเนินกำรอยูใ่นพืน้ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 

 วนัที่ 5 มกรำคม 2548 บริษัทได้ยกเลิกกำรออก และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 4,506,400,000 หุ้น ซึ่ง
เป็นหุ้นที่ส ำรองไว้เพื่อกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มซนัไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital ในสดัส่วนฝ่ำยละเท่ำๆ กันโดยกลุม่ 
U.S. Capital ต้องใช้สิทธิซือ้หุ้นดงักลำ่วก่อน  กลุม่ซนัไรส์จึงจะมีสิทธิซือ้ได้และมีก ำหนดต้องใช้สิทธิซือ้ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 
2547  ในรำคำหุ้นละ 1.25 บำท  แตป่รำกฏวำ่กลุม่  U.S Capital ไม่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นดงักล่ำว ท ำให้กลุ่มซนัไรส์ไม่สำมำรถใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำวภำยในก ำหนด  

  วนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2548 กลุม่ซนัไรส์ โดยบริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ำกดั ได้ซือ้หุ้นเพิ่มอีกจ ำนวน 331,539,000 หุ้น 
ซึง่คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแล้วของบริษัท ท ำให้กลุม่ซนัไรส์ ถือหุ้นในบริษัท เพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้วและต่อมำกลุ่มซนัไรส์  โดยบริษัท ซนัไรส์ อีควิตี ้จ ำกัด ได้ท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์จำกผู้ ถือหุ้น ท ำให้กลุม่ซนัไรส์ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 3,060,615,974 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.10 ของทนุจดทะเบียน
และช ำระแล้วของบริษัท 
  

  วันที่ 12 มกรำคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำก 4,429,197,749.00 บำท เป็น 
5,022,246,185.00 บำท เนื่องจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ใช้สทิธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

  วนัที่ 24 เมษำยน 2558 บริษัทได้อนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ พนกังำนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (โครงกำร ESOP ครัง้ที่ 1) วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2558 จ ำนวนที่เสนอขำย ไมเ่กิน 150,000,000 หนว่ย รำคำที่เสนอขำยหนว่ยละ 0 บำท อำยใุบส ำคญัแสดง
สทิธิไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  อตัรำกำรใช้สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น 
รำคำกำรใช้สทิธิหุ้นละ 1.05 บำท ก ำหนดกำรใช้สทิธิได้ปีละ 4 ครัง้ คือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดอืนมีนำคม  มิถนุำยน  กนัยำยน  
และธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ และบริษัทได้อนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จำกทนุจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 5,022,246,185.-บำท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,172,246,185.-บำท กล่ำวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
150,000,000.-บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 150,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมโครงกำร ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งนบัตัง้แตว่นัท่ีมีสิทธิใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญัจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ยงัไมม่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนกังำนของบริษัท ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสำมญัแตอ่ยำ่งใด  

วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษัทได้รับโอนกิจกำรทัง้หมด (โดยกำรรับโอนทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้หมด) จำกบริษัท 

ซีสตำร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัททีบ่ริษัทถือหุ้นอยูป่ระมำณร้อยละ 99.13 ของทนุจดทะเบียน 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
       บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อ

ขำย  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำและธุรกิจสนำมกอล์ฟ  โดยแบง่กำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุม่ ดงันี  ้
1. บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อ

ขำย และเพื่อให้เช่ำ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 
2. บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ รีสอร์ท จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟที่อ ำเภอบ้ำนฉำงจงัหวดัระระยอง 
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1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของ ู้ถอืหุ้นใหญ่ 
              บริษัท และบริษัทย่อยโดยสภำพกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทไม่ต้องพึ่งพำและ/หรือแข่งขนักับธุรกิจอื่น ใน
กลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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2. ลักษ ะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ลักษ ะ ลิ ภ ัฑ์หรือบริการ 
       บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์

เพื่อขำย พฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำและธุรกิจสนำมกอล์ฟ โดยก่อนปี 2547 บริษัทเน้นกำรท ำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
ในเขตอ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง เพื่อรองรับกำรพฒันำพืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก เนื่องจำกเลง็เห็นวำ่เขตอ ำเภอบ้ำน
ฉำง จังหวดัระยอง เป็นท ำเลที่มีศกัยภำพเพรำะอยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดไปทำงทิศตะวนัออกเพียง  10 
กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกสนำมบินอู่ตะเภำไปทำงทิศตะวนัตกเพียง  5 กิโลเมตร ต่อมำในปี 2547 เป็นต้นมำ บริษัทได้
ขยำยกำรพฒันำโครงกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลอีกทำงหนึ่งด้วย  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัคงพฒันำโครงกำรใน
อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยองตอ่ไป  โดยสำมำรถแบง่ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท แบง่ออกได้เป็น  3  ประเภท ดงันี ้

1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  
                                    มีทัง้กำรจัดสรรขำยที่ดินพร้อมบ้ำน และที่ดินเปล่ำ รวมทัง้ ห้องชุดพักอำศัยในโครงกำร
คอนโดมิเนียม ส ำหรับโครงกำรในกรุงเทพมหำนคร เดิมบริษัทได้พฒันำโครงกำรภำยใต้ช่ือ The Star Estate เช่น The Star 
Estate @ Rama III  The Star Estate @ Narathiwas และ The Star Estate @ Pattanakarn 69  ต่อมำได้พัฒนำโครงกำร
ภำยใต้ช่ือโครงกำรตำมจุดเด่น หรือสถำนที่ตัง้ของโครงกำรที่พฒันำ เช่น  โครงกำรเดอะบรีซ (The Breeze) โครงกำรแวนเทจ 
(Vantage) โครงกำรสตำร์วิว (StarView) โครงกำรนำรำ 9 (Nara 9) และโครงกำรแอมเบอร์ (Amber)  สว่นโครงกำรในอ ำเภอ
บ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง บริษัทได้พฒันำขำยที่ดินพร้อมบ้ำนภำยใต้ช่ือ โครงกำรสินทวีกำร์เด้นท์ โครงกำรสตำร์ทำวน์เซ็น
เตอร์ โครงกำรสตำร์ทำวน์เฮ้ำส์  โครงกำรแฮมเลท็ โครงกำรวินเทจ โฮม วิลเลจ โครงกำรเวลำนำ่ กอล์ฟ เฮ้ำส์ เป็นต้น  

2.    การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 
                                    2.1 เมื่อวนัท่ี 23 สงิหำคม 2550 บริษัทได้จดทะเบียนให้เช่ำอำคำรอีสเทอร์น สตำร์ พลำซำ่ ที่อ ำเภอ
บ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง และที่จอดรถแก่ บริษัท เอก- ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั เป็นระยะเวลำ 25 ปี 5 เดือน มลูค่ำให้
เช่ำรวม  97.26 ล้ำนบำท เพื่อเปิดเป็นห้ำงสรรพสนิค้ำ  เทสโก้ โลตสั   
                                    2.2 บ้ำนเดี่ยวและอำคำรอพำร์ทเม้นท์ที่พกัอำศยัให้เช่ำ บ้ำนเดี่ยวและอำคำรอพำร์ทเมนท์ที่พกั
ดงักลำ่วตัง้อยูต่ิดกบัสนำมกอล์ฟ อีสเทอร์น สตำร์ คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 

3.    ธุรกิจสนามกอล์ฟ   
                                    ภำยใต้ช่ือ “ อีสเทอร์น สตำร์ คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท ” ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท อีสเทอร์น สตำร์  
รีสอร์ท จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สนำมกอล์ฟ อีสเทอร์นสตำร์ฯ เป็นสนำมกอล์ฟระดับมำตรฐำนสำกลขนำด 18 หลุม 
ออกแบบ   โดย Robert Trent  Jones, Jr. พร้อมด้วยอำคำรสโมสรและห้องอำหำรรวมทัง้สถำนที่ออกก ำลงักำยและ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สนำมเทนนิส สระวำ่ยน ำ้ ห้องออกก ำลงักำย (ฟิตเนส เซ็นเตอร์) ทะเลเทียม และห้องประชมุสมัมนำ 
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โครงสร้างราย ด้ ของบริษัท และบริษัทย่อย (2558-2560) 
 

สายผลติภัณฑ์ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 

ของ 

 
ปี 2560 

 

 
ปี 2559 

 
ปี 2558 

การถือ

หุ้น 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

                 ฒ  
                 ื่ ข   

ESTAR     2,516.03 95.91 1,829.04 94.40 
 

1,605.27 93.66 
 

               ใ       ESTAR 
SEASTAR 

 
99.13 

29.26 
2.82 

1.11 
0.11 

2.26 
29.00 

0.11 
1.50 

1.58 
34.52 

0.09 
2.01 

                       ฟ    ESR 81.30 48.50 1.85 48.96 2.53 51.60 3.01 
       ่ื  ๆ  ESTAR ESR 

SEASTAR 
 26.68 1.02 28.21 1.46 21.03 1.23 

      2,623.29 100.00 1,937.47 100.00 1,714.00 100.00 
 

    หมำยเหต ุ: 
     ESTAR        = บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
     ESR         = บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ รีสอร์ท จ ำกดั 
     SEASTAR    = บริษัท ซีสตำร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จ ำกดั 

            ตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษัท ซีสตำร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จ ำกดั ได้โอนกิจกำรทัง้หมดให้กบั บริษัท อีสเทอร์น สตำร์                                 
เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

2.2 การ ลาดและการแข่งขัน 
                 ภำพรวมตลำดที่อยู่อำศยัของปี 2560 ในช่วงคร่ึงปีแรกค่อนข้ำงชะลอตวั จำกก ำลงัซือ้ที่ยงัไม่ฟืน้ตวัเต็มที่
เป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจ ในประเทศที่ยงัรอกำรฟืน้ตวั ประกอบกบัควำมเข้มงวดของสถำบนักำรเงินในกำรปลอ่ยสินเช่ือ 
ที่มีมำกขึน้ตัง้แตช่่วงปลำยปี 2559 จนถึงกลำงปี 2560 ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 สถำนกำรณ์ตลำดที่อยูอ่ำศยัเร่ิมฟืน้ตวั
บ้ำง แตเ่นื่องจำกจ ำนวนที่อยูอ่ำศยัคงค้ำงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2559 และต้นปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้  
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 จึงเป็นกำรระบำยที่อยู่อำศยัคงค้ำง ผู้ประกอบกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ จะปรับกลยทุธ์ทัง้
รำคำและรูปแบบโครงกำร ให้รองรับกำรอยู่อำศัยของลูกค้ำหลำยกลุ่ม เพื่อที่จะระบำยที่อยู่อำศัยคงค้ำงไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยมำกขึน้ ทัง้กลุ่มวัยเร่ิมท ำงำน กลุ่มวัยท ำงำน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้ สูงอำยุ รวมถึ งกลุ่ม
ชำวตำ่งชำติ 
                     ในปี 2561 แม้เศรษฐกิจจะเร่ิมฟืน้ตวัส่งผลให้ผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เช่ือมัน่ และเปิดขำย
โครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัใหม ่แตท่ิศทำงกำรแขง่ขนัในตลำดที่อยูอ่ำศยัยงัคงเป็นไปอยำ่งรุนแรง นอกจำกนีจ้ ำนวนที่อยูอ่ำศยัคง
ค้ำงที่ยงัมีอยู่จ ำนวนมำกยงัเป็นปัจจยัให้ผู้ประกอบกำรตัง้เป้ำหมำยกำรเปิดขำยโครงกำรที่อยูอ่ำศยัใหม่อยำ่งระมดัระวงั  
ส ำหรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบกำรในปี 2561 จะยงัคงเป็นกำรลงทุนพฒันำโครงกำรที่อยู่อำศยัตำมพืน้ที่เส้นทำงขนสง่
มวลชนที่เช่ือมต่อกบัเส้นทำงหลกัสูใ่จกลำงเมืองกรุงเทพฯ และตำมพืน้ที่สว่นต่อขยำยของสถำนีรถไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นกำรเปิด
พืน้ท่ีใหม่ๆ  ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถพฒันำโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัใหม่ได้มำกขึน้  
                     ในปี 2561 คำดว่ำผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์จะปรับกลยทุธ์กำรลงทนุพฒันำและกำรขำยที่อยู่
อำศยัแตกต่ำงกันตำมเซ็กเมนต์ โดยผู้ ประกอบกำรที่มีที่ดินในท ำเล ศกัยภำพอย่ำงใจกลำงเมือง และศูนย์กลำงธุรกิจ 
สำมำรถเลอืกลงทนุพฒันำโครงกำรคอนโดมิเนียมระดบับนในรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อสร้ำงรำยได้ในรูปแบบค่ำ
เช่ำพืน้ท่ีเพิ่มเติม              แม้ตลำดคอนโดมิเนียมระดบับนจะเป็นตลำดที่ผู้ซือ้ที่อยูอ่ำศยัมีก ำลงัซือ้แตข่นำดตลำดยงัจ ำกดั  
แตก่ำรลงทนุพฒันำคอนโดมิเนียมระดบักลำงก็ยงัจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรไปพร้อมกนัด้วย  เนื่องจำกเป็นตลำดของผู้บริโภค
วยัท ำงำนที่ยงัมีโอกำสอยูม่ำก  แต่ทัง้นีค้วำมพร้อมทำงกำรเงินของกลุม่วยัทีเ่ร่ิมท ำงำนอำจมีปัญหำกบักำรขอสินเช่ือจำก
สถำบนักำรเงิน ซึง่ผู้ประกอบกำรคงต้องให้ควำมส ำคญักบักรณีดงักลำ่วด้วย 

                     ส ำหรับธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2561และปีต่อๆ ไป ผู้ประกอบกำรหลำยรำยเร่ิมให้ควำมส ำคญัเร่ือง
เทคโนโลยีสมยัใหม่และนวตักรรมต่ำงๆ เพื่อที่จะอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรอยู่อำศัยให้มำกขึน้ อีกทัง้สร้ำงควำม
แปลกใหม่ โดดเด่น และน ำมำเป็นจุดขำย รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบัตลำดอสงัหำริมทรัพย์ที่รองรับกลุม่ผู้สงูอำยเุพิ่ม
มำกขึน้  

2.3 การจัดหา ลิ ภ ัฑ์และบริการ 
ก) ลักษ ะการจัดให้ ด้มา ึ่ง ล ิภ ัฑ์ 

• ก าลังการ ลิ  และปริมา การ ลิ   
โครงกำรในกรุงเทพมหำนครและที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง บริษัทจะใช้วิธีจ้ำงผู้ รับเหมำที่มี
ศกัยภำพในพืน้ท่ีซึง่มีอยูห่ลำยรำยเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนและอำคำรให้กบับริษัท  โดยกำรท ำ
สญัญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรวมรำคำค่ำแรงงำนและค่ำวสัดกุ่อสร้ำง  จึงท ำให้บริษัทมีปัญหำในด้ำน
กำรผลิตไม่มำก  เมื่อเทียบกับจ้ำงผู้ รับเหมำรำยย่อยๆ โดยโครงกำรในกรุงเทพมหำนคร  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอำคำรชดุขนำดใหญ่ บริษัทได้วำ่จ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงภำยนอก
ที่มีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรควบคมุงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่เป็นผู้ควบคมุ
งำนก่อสร้ำงให้ได้คณุภำพตำมที่บริษัทก ำหนด รวมทัง้บริหำรต้นทนุคำ่ก่อสร้ำงให้อยูใ่นงบประมำณ
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ที่ก ำหนดสว่นโครงกำรท่ีอ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง ซึง่ทัง้หมดเป็นบ้ำนจดัสรร  บริษัทมีพนกังำน
ระดบัวิศวกรเป็นผู้บริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำงของผู้ รับเหมำให้ได้คุณภำพและรูปแบบตำมที่
บริษัทก ำหนด 

• วั ถุดบิและ ู้จ าหน่ายวั ถุดิบ   
บริษัทไม่มีบุคลำกรก่อสร้ำงเป็นของตนเอง แต่จะว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำจำกภำยนอกเข้ำมำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงให้ได้ตำมแผนงำนของบริษัท โดยบริษัทจะก ำหนดรำคำว่ำจ้ำงปลกูสร้ำงรวมรำคำวสัดแุละ
คำ่แรงซึง่เป็นวสัดมุำตรฐำนส ำหรับแตล่ะโครงกำรซึง่จะแตกตำ่งตำมกลุม่ลกูค้ำ  อยำ่งไรก็ตำมปัจจบุนั
บริษัทได้ด ำเนินกำรกำรสร้ำงพันธมิตรในด้ำนงำนก่อสร้ำงบ้ำนและอำคำรชุดที่มีศักยภำพ และมี
ผลงำนเป็นที่ประจกัษ์  เพื่อให้งำนก่อสร้ำงมีคณุภำพและมัน่ใจได้วำ่เสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 

 

นโยบายการ ลิ  (ขัน้ อนการพัฒนาโครงการ) 
                             1. จัด ือ้ที่ดนิ  

บริษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล                    
รวมทัง้ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ในที่ดินของบริษัทที่มีอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกมีที่ดิน                     
ที่เหมำะสมและสำมำรถพฒันำในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเหมำะสมกบันโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัท ก็จะจดัซือ้ที่ดินส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อไปเช่นกัน  
ทัง้นี ้บริษัทมีปัจจยัหลกัในกำรพิจำรณำซือ้ที่ดินของบริษัท สรุปได้ดงันี ้ 

1.  สภำพทัว่ไปของที่ดิน เช่น สถำนที่ตัง้ กำรคมนำคม ลกัษณะกำรใช้ที่ดินตำมกฎหมำยผงั
เมือง และเทศบญัญตัิที่เก่ียวข้อง 

2.  ขนำด รูปร่ำง  และประเภทเอกสำรสทิธ์ิของท่ีดิน (โฉนด หรือ น.ส.3)  
3.  ลกัษณะสภำพของที่ดินข้ำงเคียง สภำพภมูิประเทศ กำรระบำยน ำ้ สำธำรณปูโภคที่เข้ำถึง

ที่ดิน รวมทัง้ควำมสะดวกในกำรเข้ำออกสูถ่นนสำธำรณะ  
4.  ลกัษณะประเภทใช้งำนของที่ดิน เช่น เขตอตุสำหกรรม เขตที่พกัอำศยั เขตกสกิรรม  
5.  แนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของที่ดินดงักลำ่วในอนำคต  

จำกกำรพิจำรณำปัจจยัข้ำงต้น บริษัทจะน ำมำประเมินอปุสงค์ อปุทำน ประเภทของโครงกำรที่จะ
พัฒนำบนที่ดินแปลงนัน้ๆ ประเมินรำคำต้นทุนโครงกำรที่ละเอียดและถูกต้อง ก่อนพิจำรณำ
ตดัสนิใจซือ้เพื่อน ำมำพฒันำโครงกำร 
 

    2.  ศึกษาความเป็น ป ด้ของโครงการ  

จำกที่ดินที่บริษัทมีอยูแ่ละข้อมลูขัน้ต้นของที่ดินดงักลำ่ว บริษัทจะน ำมำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
ของกำรพฒันำโครงกำร ได้แก่   
1)  กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด ได้แก่ วิเครำะห์กลุ่มลกูค้ำ ศึกษำขนำดของ

ตลำด สภำวะกำรแข่งขัน และแนวโน้มของตลำดในอนำคต เพื่อให้ได้มำถึงชนิดและ
คุณภำพของสินค้ำ รวมทัง้ระดับรำคำที่เหมำะสม ประมำณกำรยอดขำย และข้อมูล
พืน้ฐำนในกำรก ำหนดรูปแบบของบ้ำนและห้องชดุให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด  

2)  กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเทคนิค เพื่อก ำหนดลกัษณะของโครงกำรโดยจะออกแบบให้
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด จดุเดน่ท่ีต้องกำรของโครงกำร และลกัษณะกำรใช้
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งำน รวมทัง้ประเมินต้นทนุคำ่ก่อสร้ำง และวำงแผนกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่
ก ำหนดองสนิค้ำ รวมทัง้นำดใหญ่่วนว่ยเพิ่มช่องทำงในกำรด ำเนนิธุรกิจอีกทัง้ช่วยลด  

3.  กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรเงินของโครงกำรจำกข้อมลูในข้อ 1) และ 2) เพื่อ
หำอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุวำ่เหมำะสมแก่กำรลงทนุหรือไม่ 

                              3. พัฒนาโครงการ  
 กำรพฒันำโครงกำร บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำภำยนอกให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้โดยกำรท ำ
สญัญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง ซึ่งผู้ รับเหมำจะรับผิดชอบทัง้ด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรจัดหำวัสดุในกำร
ก่อสร้ำง และแรงงำนด้วย โดยบริษัทจะพิจำรณำเชิญผู้ รับเหมำที่มีช่ือเสียงในกำรก่อสร้ำง มี
ประสบกำรณ์ ผลงำน คณุภำพ เทคโนโลยี และบคุลำกรท่ีเช่ือถือได้เข้ำมำท ำกำรเสนอรำคำก่อสร้ำง
กบับริษัท  ซึง่บริษัทจะก ำหนดให้มีผู้ รับเหมำเข้ำเสนอรำคำไมต่ ่ำกวำ่ 3 รำยตอ่โครงกำร กำรประมลู
จะเป็นลกัษณะ Closed Bid โดยบริษัทจะมีคณะกรรมกำรจัดซือ้จัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำรก ำหนด
ขอบเขตงำน คุณสมบตัิของผู้ รับเหมำก่อสร้ำง รับและเปิดซองประมลู  รวมทัง้เจรจำต่อรองรำคำ 
เพื่อให้ได้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง รวมทัง้รำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสมที่สดุ  
 

 ลของฤดูกาลที่กระทบ ่อการด าเนินธุรกิจ  
ลกัษณะของกำรด ำเนินงำนของบริษัทไมม่ีฤดกูำล แตใ่นช่วงฤดฝูนอำจท ำให้กำรก่อสร้ำงโครงกำรมี
อปุสรรคในกำรท ำงำนบ้ำง อยำ่งไรก็ตำม ในกำรวำงแผนก ำหนดตำรำงเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร
จนแล้วเสร็จสำมำรถสง่มอบให้กบัลกูค้ำได้นัน้ ฝ่ำยบริหำรได้ค ำนึงถึงปัจจยันีแ้ล้ว  ดงันัน้ฤดฝูนจึง
ไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรของบริษัท 
 

ข)   ลกระทบ ่อสิ่งแวดล้อม  
ส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรเป็นอำคำรชดุคอนโดมิเนียมและขออนญุำตจดัสรรที่ดิน บริษัทต้องปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย และกฎระเบียบขององค์กรที่เก่ียวข้องกบัอำคำรชุด และกำรจดัสรรที่ดิน รวมทัง้  กฎ 
ข้อบงัคบัของส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ซึง่ได้ค ำนงึถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงกำรนัน้ๆ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยมีข้อพิพำททำงกฎหมำย ในเร่ือง
สิง่แวดล้อมแตอ่ยำ่งใด โดยโครงกำรอำคำรชดุพกัอำศยัในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่   โครงกำรเดอะบรีซ  
โครงกำรแวนเทจ  โครงกำรสตำร์วิว โครงกำรนำรำ 9 และโครงกำรแอมเบอร์  ได้รับกำรอนุมตัิจำก
ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ในเร่ืองรำยงำนผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของโครงกำรแล้วทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนัและกำรแก้ไข
สิ่งที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ก ำหนดไว้ทุกประกำร  รวมทัง้ก ำกับ
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัท ว่ำจ้ำงให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อยำ่งเคร่งครัด  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
3.1 ความเสี่ยงจากนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

              ก่อนปี 2546 บริษัทด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวดัระยอง เพียงแห่งเดียวต่อมำปี 
2546 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหม่ซึ่งมีศักยภำพสูงนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ บริษัทจึงขยำยด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหำนคร  ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภำพมำกกว่ำ และลดกำรพึ่งพิงตลำดอสงัหำริมทรัพย์ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวดั
ระยอง  แต่เพียงแห่งเดียว  อย่ำงไรก็ตำมแม้บริษัทจะขยำยธุรกิจในเขตกรุงเทพมหำนคร  บริษัทยงัมีนโยบำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจอยำ่งระมดัระวงั  โดยบริษัท จะสร้ำงกำรยอมรับจำกลกูค้ำเก่ำ รวมทัง้สร้ำงฐำนลกูค้ำใหม ่ โดยเน้นกลุม่เป้ำหมำยไป
ที่ลกูค้ำระดบักลำงและระดบัสงูที่มีก ำลงัซือ้ในพืน้ที่ใจกลำงเมืองหรือใกล้กบัระบบขนสง่มวลชนและแนวรถไฟฟ้ำเป็นหลกั
ตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนั 

     ปลำยปี 2560 ภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจของประเทศมีกำรกระเตือ้งขึน้  ส ำหรับอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2561 มี
แนวโน้มเติบโตมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกมีปัจจัยบวกหลำยประกำร ขณะที่ปัจจัยลบก็ยงัคงมี อยู่  เช่น เร่ืองควำม
เข้มงวดของสถำบนักำรเงินในกำรปลอ่ยสินเช่ือ และหนีภ้ำคครัวเรือนที่ยงัอยู่ ในระดบัสงู แต่เช่ือว่ำจะไม่สง่ผลกระทบต่อ
ควำมเช่ือมัน่มำกนกั  ส ำหรับปัจจยับวกที่จะสง่ผลดีตอ่ตลำดอสงัหำริมทรัพย์โดยรวม ได้แก่ อตัรำดอกเบีย้ที่ยงัอยู่ในระดบั
ต ่ำเช่ือว่ำในคร่ึงปีแรก 2561  อตัรำดอกเบีย้จะยงัคงไม่ปรับขึน้ ในขณะที่ตวัเลขภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวมีกำร
ขยำยตวัสงูขึน้  นอกจำกนีด้้ำนโครงกำรลงทนุภำครัฐเร่ิมเป็นรูปธรรมมำกขึน้ มีกำรประมลูและเร่ิมทยอยก่อสร้ำงในหลำย
โครงกำร ท ำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ำระบบและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ  และหนึ่งในโครงกำรส ำคญัที่จะช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจ
ไทยโตได้ตำมที่ประมำณกำรกันไว้คือ โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) และกำรที่รัฐบำลใช้มำตรำ 44 ในเร่ืองผงัเมืองเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรได้เร็วขึน้ ช่วย
ประโยชน์ได้อย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำหลงัจำกนีจ้ะใช้ระยะเวลำไม่นำน ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินในพืน้ที่อีอีซีน่ำจะ
แล้วเสร็จ  ผู้ประกอบกำรก็จะสำมำรถลงทนุได้เร็วขึน้ด้วย  โดยเร่ิมเห็นผลจำกกำรเปิดใช้อำคำรผู้โดยสำรใหมข่องสนำมบนิ
อูต่ะเภำ รวมทัง้ มอเตอร์เวย์ สำยพทัยำ-ระยอง ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงที่คำดวำ่เปิดใช้ได้ในปี 2562 

ยงัมีอีกปัจจยัหนึ่ง ที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึน้ คือ 
ปัจจยัทำงกำรเมือง  ซึง่ในปี 2561-2562 เร่ิมใกล้เข้ำสูก่ำรเลอืกตัง้  และสดุท้ำยไมแ่นว่ำ่จะกลบัมำเกิดควำมขดัแย้งกันอีก
หรือไม ่หำกเกิดขึน้อีกก็จะเป็นปัจจยัลบที่คอยฉดุตลำดและธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ให้ชะลอตวัเช่นกนั  
 

3.2 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย 
      เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ บริษัทยงัคงมีนโยบำยสร้ำงบ้ำนก่อนขำย แทนกำรเร่ิมสร้ำงบ้ำนเมื่อลกูค้ำ

จองซือ้ แม้ว่ำบริษัทต้องใช้เงินทนุของตนเองในกำรก่อสร้ำงบ้ำนสงูขึน้กว่ำปกติทัว่ไปก็ตำม  เนื่องจำกบริษัทไม่ได้น ำเงิน
จำกลกูค้ำมำเป็นเงินทนุหมนุเวียนในระหว่ำงก่อสร้ำง  บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่สร้ำงบ้ำนเสร็จแล้วแต่ไม่สำมำรถ
ขำยได้ทนัที และยิ่งขำยได้ลำ่ช้ำไปนำนขึน้ก็จะสง่ผลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทมำกขึน้เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อไม่ให้บริษัท สูญเสียโอกำสในกำรขำยและเพื่อไม่ให้บริษัทมีภำระบ้ำนสร้ำงเสร็จแล้วมีปริมำณคงเหลือมำก
จนเกินไป  บริษัทจะศกึษำส ำรวจควำมต้องกำรของผู้บริโภค จำกลกูค้ำที่เข้ำเยี่ยมชมโครงกำร และศกึษำจำกสภำพตลำด
โดยรวม  เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลกูค้ำเพื่อให้บริษัทสำมำรถสร้ำงบ้ำนที่สอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ และสำมำรถขำยและโอนกรรมสทิธ์ิให้กบัลกูค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ  
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3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเพิ่มขึน้ของ ้นทุนในการก่อสร้าง  
             ปัญหำแรงงำนก่อสร้ำงที่ยงัมีอยู่ในปัจจุบนั และในอนำคตจำกกำรเร่งงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำด
ใหญ่ของภำครัฐ และกำรขยำยโครงกำรต่ำงๆ ของภำคเอกชนจะเกิดกำรแย่งแรงงำนในตลำดส่งผลให้ต้นทนุกำรก่อสร้ำง
เพิ่มขึน้  อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจยงัไม่ฟื้นตัวเต็มที่  อีกทัง้สินค้ำที่อยู่อำศยัในตลำดยงัคงเหลือ
จ ำนวนมำก ภำคเอกชนได้ชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนก็เร่ิมคลี่คลำยลงได้ระดับหนึ่ ง  
นอกจำกนีเ้พื่อลดควำมเสีย่งในหลำยโครงกำรของบริษัทได้ท ำสญัญำวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำก่อสร้ำงในรำคำคำ่จ้ำงที่รวมคำ่วสัดุ
ก่อสร้ำงและแรงงำนไว้แล้ว  โดยในสญัญำวำ่จ้ำงก่อสร้ำงได้ก ำหนดคำ่จ้ำงไว้คงที่ท ำให้บริษัทสำมำรถควบคมุต้นทนุได้ใน
ระดบัหนึง่ นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยที่จะหำพนัธมิตรที่เป็นผู้ รับเหมำกอ่สร้ำงรำยใหญ่ที่มศีกัยภำพเพื่อรับงำนก่อสร้ำงใน
โครงกำรของบริษัท ให้แล้วเสร็จทนัตำมก ำหนดเวลำ ลดควำมเสี่ยงจำกค่ำปรับอนัเนื่องจำกกำรสง่มอบบ้ำนและห้องชุด
ให้กับลูกค้ำล่ำช้ำ อีกทัง้ บริษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะให้มีกำรบริหำรและควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำม
เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปี 2560 บริษัทไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยอนัมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่ว ปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่ว ป 
 

ก. ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่ ัง้ โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย ด้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
ช่ือ     บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่    ชัน้ 5 อำคำรเพลนิจิตทำวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลนิจิต 
    แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
    โทรศพัท์ : 0-2263-1010-5 
    โทรสำร : 0-2263-1009 
ส ำนกังำนสำขำ    65/14-15 หมู ่3 ถนนสขุมุวิท ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง 
    จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท์ : 0-3860-2500 , 0-3860-2511  
    โทรสำร : 0-3860-2754 
    Website : www.estarpcl.com 
    E-mail : estar@estarpcl.com 
ประเภทธุรกิจ    พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
เลขทะเบียน    บมจ.0107536000307 
ทนุจดทะเบียน    5,172,246,185 บำท (มลูคำ่ทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท) 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว   5,022,246,185 บำท 
 
ข. ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่ ัง้ โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย ด้แล้วทัง้หมดของ 
นิ ิบุคคลที่บริษัทถอืหุ้น ัง้แ ่ร้อยละ 10 ขึน้ ปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ รีสอร์ท จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟ คลบัเฮ้ำส์ กีฬำ และห้องประชมุสมัมนำ และจดัเลีย้ง ในนำม “สนำมกอลฟ์ อีสเทอร์น สตำร์ 
คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท” ซึง่ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 
สถำนท่ีตัง้    241/5 หมู ่3 ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง  21130 
    โทรศพัท์ : 0-3863-0410-3 
    โทรสำร : 0-3863-0418 
    Website : www.easternstargolfcourse.com 
    E-mail : esr_marketing@hotmail.com 
ประเภทธุรกิจ   สนำมกอล์ฟ 
เลขทะเบียน   0105532086493 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว   500,000,000 บำท (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) 
สดัสว่นกำรลงทนุ    ร้อยละ 81.30  
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บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ ไลซนั นิวเวิลด์ จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
สถำนท่ีตัง้    65/14-15 หมู ่3 ถนนสขุมุวิท ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท์ : 0-3860-2500 
    โทรสำร : 0-3860-2754 
ประภทธุกิจ   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ (ยงัไมไ่ด้ประกอบธุรกิจเชิงพำณิชย์) 
เลขทะเบียน   0105533137636 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว   160,000,000 บำท (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) 
สดัสว่นกำรลงทนุ    ร้อยละ 60 
 
ค. ชื่อ สถานที่ ัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้างองิอื่น ๆ 
นำยทะเบยีน    บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้    93  ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10400 
    โทรศพัท์ : 0-2009-9000 โทรสำร : 0-2009-9991 
    Website : http://www.set.or.th/tsd 
    E-mail :    www.set.or.th/contactcenter     
 
ผู้สอบบญัชี    นำยชยพล  ศภุเศรษฐนนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 3972 
สถำนท่ีตัง้    บริษัท ส ำนกังำน  อีวำย จ ำกดั  
    ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 

193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
                                                        กรุงเทพมหำนคร  10110 
    โทรศพัท์ : 0-2264-0777  โทรสำร: 0-2264-0 
 
 

http://www.set.or.th/
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

    7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมัญ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 5,172,246,185.00 บาท เป็นหุ้นสามญั 5,172,246,185 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 5,022,246,185.00 บาท  เป็นหุ้นสามญั 5,022,246,185 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

    7.2 ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทมีรายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก (ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560) ดงันี ้

 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ  
ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 

1.  บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั * 2,192,260,984 43.65 
2.  บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั *     513,000,000 10.21 
3.  บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั *      279,212,609 5.56 
4.  นายกฤตย์ รัตนรักษ์ *     131,058,500 2.61 
5.  นายทวี หาญไกรวิไลย์       100,000,000 1.99 
6.  BANK OF SINGAPORE LIMITED        49,400,000 0.98 
7.  บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั        42,923,612 0.85 
8.  บริษัท สตาร์บลอ็ค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)        42,000,000 0.84 
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั        40,293,092 0.80 
10.  นายสชุาติ หวงัสวา่งกลุ        28,384,800 0.56 

 รวม 3,418,533,797 68.04   
 
หมำยเหตุ :    
*  กลุ่มซันไรส์ ประกอบด้วย 

 - บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จ ากดั (ธุรกิจบนัเทิง) ถือหุ้นจ านวน 2,192,260,984  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  43.65 
 - บริษัท บีบีทีวี เอด็ควิตี ้จ ากดั  ถือหุ้นจ านวน   513,000,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  10.21 

- บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั ถือหุ้นจ านวน   279,212,609  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ    5.56 
- บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ากดั                                   ถือหุ้นจ านวน       5,746,876  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ    0.11  
- นายกฤตย์  รัตนรักษ์                                                 ถือหุ้นจ านวน    131,058,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ    2.61 
   รวมทัง้หมด    3,121,278,969 หุ้น  รวมทัง้หมด      62.14  
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

    8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

     คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย  
 

ล ำดับ รำยนำม                ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท์  ปันยารชนุ   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวีระพนัธุ์  ทีปสวุรรณ   รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา  อุน่จิตต ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นางสนุนัทา  เตียสวุรรณ์            กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชชัวิน             เจริญรัชต์ภาคย์ 1  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
7. นายฐิติวฒุิ    สขุพรชยักลุ1 กรรมการบริหาร 
8. นายทินวรรธน์        มหธราดล1 กรรมการบริหาร 
9. นายณฐัวิทย์          บณุยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 
10. นายพงศ์พินิต        เดชะคปุต์ กรรมการ 
11. นายไพบลูย์           วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
12. นายตอ่ศกัดิ์          เลศิศรีสกลุรัตน์ 1 กรรมการผู้จดัการ 

 
หมายเหต ุ  1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

  
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทและกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ปี 2560  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้กำร

ประชุม
คณะกรรมกำร 

กำรเข้ำร่วมกำร
ประชุม

คณะกรรมกำร 

1.นายอานนัท์ ปันยารชนุ ประธานกรรมการ 6 6 

2.นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ รองประธานกรรมการ 6 6 

3.นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ                  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

4.นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบ และ                                       
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

5.นางสุนนัทา  เตียสวุรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ                                         

6 6 
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6.นายทวีผล  คงเสรี*1 กรรมการ และ ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 2 1 

7.นายชชัวนิ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 6 6 

8.นายฐิติวฒุ ิ สขุพรชยักลุ กรรมการบริหาร 6 6 

9.นายทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการบริหาร 6 6 

10.นายณฐัวทิย์ บณุยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 6 6 

11.นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ กรรมการ 6 6 

12.นายไพบลูย์    วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 4 4 

13.นายตอ่ศกัดิ ์เลิศศรีสกลุรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 6 6 

หมายเหต ุ *1 นายทวีผล คงเสรี ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการบริหาร  มีผลตัง้แตว่นัที่  27 เมษายน 2560  

              *2  นายไพบลูย์ วงศ์จงใจหาญ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น กรรมการแทน นายทวผีล  คงเสรี มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 

 

8.2 ผู้บริหำร 
ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายตอ่ศกัดิ์          เลศิศรีสกลุรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
 2. นางอรวรรณ         สมานโสตถิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการและออกแบบ 
3. นายพงษ์ศกัดิ์       ใหมซ้่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 
4. นายศภุพงศ์          อมัระรงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
5. นายพิสฐิ              ตัง้ค้าวานชิ ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลและประสานงานราชการ 
6. นายเอกชยั            ไพบลูย์พนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและก่อสร้าง 1 
7. นายสโุชค              จานทอง ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและออกแบบ-                        

กลุม่ปฏิบตัิการ 2 
8. นางสาวชลณีิ        ปรัชญาสนัติ ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการ 
9. นายเกษมศกัดิ์       สนุทโรทก ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด และ 

รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและบริการลกูค้า 
10. นายพิชยั               พิชเยนทรโยธิน ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการระยอง 
11. นางพิชญ์ภสัสร์      โพธ์ิวฒันกลุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
12. นางสาวพนัธุ์ทิพา   สขุทิพยาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขายและบริการลกูค้า 
13. นายณฐัวฒุิ           แซเ่ฮ้ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท 
          เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  คือ นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ   
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทัง้จดัการและดแูลการประชมุคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพ  

 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 รวม 13 คน  เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 8,990,000.00.-บาท 

                           รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ปี 2560  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 

1. นายอานนัท์   ปันยารชนุ ประธานกรรมการ 1,440,000.00 

2. นายวีระพนัธุ์  ทีปสวุรรณ รองประธานกรรมการ 550,000.00 

3. นายปรีชา      อุน่จิตติ ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ  และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

960,000.00 

4. นายทวีผล  คงเสรี*1 กรรมการ และ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 240,000.00 

5. นายสมฤทธ์ิ   ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบ และ                                  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

840,000.00 

6. นางสนุนัทา   เตียสวุรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

960,000.00 

7. ดร.ชชัวิน      เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 840,000.00 

8. นายฐิติวฒิุ    สขุพรชยักลุ กรรมการบริหาร 720,000.00 

9. นายทินวรรธน์  มหาธราดล กรรมการบริหาร 720,000.00 

10. นายณฐัวิทย์    บณุยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 720,000.00 

11.นายพงศ์พินิต  เดชะคปุต์ กรรมการ 600,000.00 

12. นายไพบลูย์  วงศ์จงใจหาญ*2 กรรมการ 400,000.00 

13.นายตอ่ศกัดิ์    เลิศศรีสกลุรัตน์ กรรมการผู้จดัการ - 

                                                รวม 8,990,000.00 

  

หมายเหต ุ *1 นายทวีผล คงเสรี ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการบริหาร  มีผลตัง้แตว่นัที่  27 เมษายน 2560  

              *2  นายไพบลูย์ วงศ์จงใจหาญ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น กรรมการแทน นายทวผีล  คงเสรี มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหาร จ านวน 11 คน รวมทัง้สิน้ 

28,371,818.-บาท  

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน  

โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 11 ราย รวมทัง้สิน้ 622,824.- บาท 
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8.5 บุคลำกร   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน และคนงาน ทัง้หมด 212 คน แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 26  คน และระดบั

พนกังาน 106 คน และคนงาน 80 คน โดยมีผลตอบแทนรวมพนกังานและคนงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เงิน
รางวลัประจ าปี ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เงินสมทบประกันสงัคม เงินกองทุนทดแทน ค่าเช่าบ้าน ค่า
โทรศพัท์ และคา่เดินทาง คา่ครองชีพ เทา่กบั 59.26 ล้านบาท และในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา (2558-2560) บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้าน
แรงงานแตอ่ยา่งใด 

ในปี 2560 บริษัทได้เน้นการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื่อง ด้วยการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมการสมัมนา
และอบรมหล ักส ูตรที ่เ กี ่ยวข้องก ับงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบเพื ่อเป็นการเพิ ่ม ความรู้และทักษะในการท างาน 
นอกเหนือจากเน้นให้หวัหน้างานฝึกอบรมพนกังานในสงักดัในระหวา่งช่วงเวลาการท างาน  

 
9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัที่จะสง่เสริมให้บริษัทมีระบบ

การด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่เป็นพืน้ฐานตอ่ความส าเร็จและการเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการขึน้ โดยครอบคลมุหลกัส าคญั ดงันี ้

- การปฏิบตัิอย่างเสมอภาค และเป็นที่เช่ือถือต่อผู้มีสว่นได้เสียคณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร                        
โดยแสดงออกถึ งภาวะผู้ น า และสามารถควบคุมการด า เนิ น งานของ ฝ่ายจัดการ                                    
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- บริษัทก าหนดแนวทางจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบตัิ 
- การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยจัดให้มีระบบการควบคุมและการ

ตรวจสอบภายในเพื่อจดัการกบัความเสีย่ง โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในองค์กรเพื่อก ากบัดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ก) คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย  
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท์   ปันยารชนุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวีระพนัธุ์  ทีปสวุรรณ รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา             อุน่จิตติ      กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. นายสมฤทธ์ิ          ศรีทองดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ                          

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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5. นางสนุนัทา          เตียสวุรรณ์           กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบ  

6. นายชชัวิน            เจริญรัชต์ภาคย์1    ประธานคณะกรรมการบริหาร 
7. นายฐิติวฒุิ           สขุพรชยักลุ1    กรรมการบริหาร 
8. นายทินวรรธน์       มหธราดล1 กรรมการบริหาร 
9. นายณฐัวิทย์         บณุยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 
10. นายพงศ์พินิต       เดชะคปุต์ กรรมการ 
11. นายไพบลูย์          วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
12.  นายตอ่ศกัดิ์         เลศิศรีสกลุรัตน์1 กรรมการผู้จดัการ 

  

หมายเหต ุ :  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม1  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่จัดการให้บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทและก ากับดูแล                                           
การด าเนินกิจการของบริษัท ผา่นทางคณะกรรมการบริหารที่แตง่ตัง้ขึน้ 

3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาที่ท ากบับริษัทหรือเข้าถือหุ้น
หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

4. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ผู้ เรียกประชมุ หรือในกรณีที่จ าเป็นกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการหรือ    ผู้
ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

5. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณาซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนก็ได้และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบ
บริษัท 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร พร้อมทัง้มอบอ านาจ และก าหนดอ านาจใน
การอนุมตัิและสัง่การให้แก่คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ เพื่อให้การบริหารกิจการของ
บริษัทด าเนินไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
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   ข) คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย  
 

                    ล ำดับ                        รำยนำม                         ต ำแหน่ง 
 1.    นายชชัวิน    เจริญรัชต์ภาคย์       ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2.    นายตอ่ศกัดิ์          เลศิศรีสกลุรัตน์            กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
 3.     นายฐิติวฒุิ   สขุพรชยักลุ              กรรมการบริหาร 
 4. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์  กรรมการบริหาร 
 5. นายทินวรรธน์ มหธราดล  กรรมการบริหาร 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การรับรอง 
2. ก ากบัดแูลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณและนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัท ก าหนดหรืออนมุตัิไว้และติดตามการปฏิบตัิงานในเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติไว้ 
3. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ภายในขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
 

อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และระเบียบการปฏิบตัิของบริษัท ในด้านตา่งๆ ตลอดจนการ

มอบหมายงานและการมอบอ านาจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
2. มีอ านาจในการอนุมตัิและ/หรือการตัดสินใจในเร่ืองใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ว่าจะต้องได้รับการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท  
3. มีอ านาจในการอนุมัติและ/หรือการตัดสินใจด าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเร่งด่วน              

ซึ่งไม่สามารถรอการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ ทัง้นี ้โดยให้หารือประธานกรรมการบริษัทหรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด าเนินการและเมื่อด าเนินการแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
สตัยาบนัตอ่ไป  

4. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัท ที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร ให้เป็นสมาชิกสมทบของ
คณะกรรมการบริหารด้วยก็ได้แตต้่องไมเ่กิน 2 ทา่น 
 

ขอบเขตของเร่ืองที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
1. แนวนโยบายในการท าธุรกิจของบริษัท แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทโดยงบประมาณ

ประจ าปีจะต้องประกอบด้วย งบประมาณก าไรขาดทนุ งบประมาณเงินสด งบประมาณการลงทนุ อตัรา
พนกังานและงบประมาณการวา่จ้างพนกังาน 

2. การจดัตัง้โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัททกุโครงการ 
3. นโยบายการบริหารงาน ผงัการจดัองค์กรของบริษัท นโยบายเก่ียวกบัการพนกังาน การให้สวสัดิการ การ

จ่ายโบนสั และการขึน้เงินเดือนประจ าปี 
4. การซือ้ที่ดินและ/หรืออาคารท่ีอยูน่อกโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนมุตัิแล้วตาม ข้อ 2. 
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5. การขายที่ดิน และ/หรืออาคารในรายการซึ่งมิใช่เป็นไปตามปกติการค้าของบริษัท และ/หรือไม่ได้อยู่ใน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 

6. การเช่าหรือให้เช่าที่ดินและ/หรืออาคารที่มีระยะเวลาเกินกวา่ 3  ปี หรือมลูคา่เกินกวา่ 10  ล้านบาท 
7. การกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
8. การเพิ่มทุน การลดทุน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การเลิกหรือการควบรวมของบริษัทดงักล่าว การ

ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทใดๆ  
9. การฟ้องร้อง หรือตอ่สู้คดี ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ห้าล้านบาท 
10. เร่ืองที่กฎหมายก าหนดวา่จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้วา่จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 ค)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 

ล ำดับ        รำยนำม        ต ำแหน่ง 
1. นายปรีชา    อุน่จิตต ิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองด ี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสนุนัทา  เตยีสวุรรณ์            กรรมการตรวจสอบ 

 
  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นางสนุนัทา  เตียสวุรรณ์ 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการสอบทาน                     

พิเศษ การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและรายการปรับปรุงของผู้สอบบญัชี 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน  และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาความเป็น

อิสระของผู้สอบบญัชี เช่น การสอบทานการให้บริการอื่นกบับริษัทของผู้สอบบญัชี การหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เป็นต้น 

5. สอบทานกับผู้สอบบญัชีถึงประเด็นอนัอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
เช่น ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส าคัญที่ผู้ สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน ประเด็น
ข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบญัชีกับฝ่ายจดัการ ระดบัประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน ข้อบกพร่องที่ปรากฏขึน้ในงวดบัญชีนี ้และที่อาจจะเกิดขึน้ในงวดบัญชีต่อไป         
เป็นต้น 

6. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม และประชุมร่วมกบัหรือหวัหน้าหนว่ยงาน
ก ากบัและตรวจสอบภายในโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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7. สอบทานระดับความเสี่ยงและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ ตรวจสอบภายใน และ      
สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ และที่
เก่ียวข้องกบัความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 

8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบั
รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่บริษัทจะเข้ามาท า
รายการดังกล่าวตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9. สอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้ บริหารและพนักงาน และ
บรรษัทภิบาล 

10. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมลู
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

10.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
                               10.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
                                    10.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
                                          10.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
                                   10.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
                                   10.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
                                                   ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

                               10.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
กฎบตัร 

                                    10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบตัรของงานตรวจสอบ
ภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. พิจารณาและอนมุตัิแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี และจดัล าดบัความส าคญัโดยค านงึถึงระดบั
ความเสี่ยง สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเร่ืองข้อบกพร่อง
ส าคญัที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

13. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานก ากับและตรวจสอบภายในและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานดงักลา่ว 

14. พิจารณาวา่จ้างหรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 
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15. หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจดัการไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท าซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

16. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นี ้การปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเป็นไปด้วยความอิสระ 

 

ง) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                                  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นางสนุนัทา  เตยีสวุรรณ์       ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายปรีชา     อุน่จิตติ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี          กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

   
                       ขอบเขตหน้าที่คณะกรรการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1. พิจารณานโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยตา่งๆ และ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการ รอง
กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการสรรหา คดัเลือก กลัน่กรองผู้ที่เหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรือผู้มีต าแหนง่เทียบเทา่ขององค์กรหรือกิจการที่บริษัท
ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป  

                               1.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลโยชน์อื่น
ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสงูของบริษัท 
รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรือผู้มีต าแหนง่เทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่บริษัท ถือหุ้น
ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

2. สรรหาคดัเลอืกหรือพิจารณากลัน่กรองตวับคุคล  
สรรหา คดัเลือก หรือพิจารณากลัน่กรองตวับุคคล เพื ่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี  ้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
2.1 กรรมการบริษัท 
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ที่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

             2.3  ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการ  ผู้จดัการ รอง
กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   

                                           2.4 กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ มีต าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่                   
บริษัท ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 
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                       3. การพิจารณาคา่ตอบแทน 
พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ได้แก่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ  รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีต าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่บริษัท ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 
50 ขึน้ไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
หรือองค์กร หรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แล้วแต่กรณี โดยเทียบเคียงกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
หรือใกล้เคียงกัน  ทัง้นีก้รรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มขึน้นัน้ด้วย 

4 หน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
4.1  พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ขนาดและองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ   ที่เป็นประโยชน์ตอ่การก ากบัดแูลและด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

 4.2  พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารระดบัสงู  ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการ
ผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย 

 4.3  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ
กรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

                              4.4  พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือกรรมการผู้จดัการ  รองกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

   4.5  เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
คา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

                              4.6  แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก ผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะได้ในกรณีที่จ าเป็นโดย
บริษัทเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย  เช่น การส ารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัท เป็นต้น 
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จ) กรรมกำรอิสระ 
           กรรมการอิสระของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 ประกอบด้วย 
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท์ ปันยารชนุ ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา    อุน่จิตต ิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองด ี กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์            ประธานคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
 

 9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
 (1) กรรมกำรอิสระ 
      บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ  โดยยึดถือหลกัเกณฑ์เร่ืองคุณสมบตัิของ 
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดงันี ้
1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย   

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้ ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต   

3.  ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย   

4.   ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย     
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาต
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาต หรือตัง้แต่ 
20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดั
อยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                      
ผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน   

7.   ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9.   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเ ก่ียวกับการด าเนินงานของผู้ ขออนุญาต    
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้  
ในกรณีที่บคุคลที่ผู้ขออนญุาตแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรื อ

เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบตอ่

การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน

วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย  

       (ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

         (ข)  เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

         (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น

กรรมการอิสระ 
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เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5  และ ข้อ 6 ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี                  

หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ(แล้วแตก่รณี) 

ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 

(2)   กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน  12 คน คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่คดัเลือก กลัน่กรองบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และไม่ได้ใช้
วิธี cumulative voting (การแตง่ตัง้กรรมการโดยที่ผู้ ถือหุ้นสามารถแบง่คะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้ผู้ ใด
มากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.มหาชน) แต่ใช้วิธีการใช้เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การสรรหากรรมการสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายๆ คนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้            
ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ยงัมีหน้าที่ สรรหา คดัเลือก หรือพิจารณากลัน่กรองผู้บริหาร
เพื่อด ารงต าแหนง่ระดบัสงูของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
 บริษัทได้ก ากับดูแลและควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย  โดยส่งบุคคลที่เป็น

ตวัแทนของบริษัทที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ              

ในบริษัทยอ่ยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทยอ่ย 

 นอกจากนี ้บริษัทก าหนดระเบียบให้บคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้จากบริษัท นัน้ ต้องดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการ

ท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทดงักลา่วให้ครบถ้วนถกูต้อง  

และใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท ารายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึง

ต้องก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบ

การเงินรวมได้ทนัก าหนดด้วย 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน/ลกูจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในต าแหน่งหรือสายงานที่

รับผิดชอบข้อมลูภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายใน  รวมทัง้คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 

ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัเผยแพร่ข้อมลูงบการเงินและข้อมลูส าคญัทางการเงิน

ของบริษัท  และในช่วงระยะเวลา 1 วนั หลงัวนัเผยแพร่ข้อมลูงบการเงินและข้อมลูส าคญัทางการเงินของบริษัท 
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9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี(audit fee) และค่าบริการอื่นๆ(non-audit fee) ให้แก่ บริษัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ส านกังาน  เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) ในรอบปีบญัชี 2560 ดงันี ้ 
 

บริษัท ค่ำบริกำรตรวจสอบบัญช ี

(audit fee)   
ค่ำบริกำรอื่นๆ (รอ

ข้อมูล) 
(non-audit fee)   

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 1,200,000.-บาท 39,358.- บาท 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 200,000.-บาท 12,878.-บาท 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด์ จ ากดั   30,000.-บาท - 
รวม 1,430 ,000.-บาท    52,236 .-บาท 

 
10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุกลุม่ ดงันี ้
 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นและกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทมีนโยบายในการน าเสนอข้อมลูประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมีการประชุมผู้ ถือหุ้นหนึ่ง

ครัง้ คือการประชุมสามัญประจ าปี โดยจัดประชุม ณ โรงแรมใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครที่มีระบบขนส่งมวลชลผ่าน 
โดยเฉพาะรถไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสะดวกในการเดินทางมาประชุม  และบริษัทได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมลู
ประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ และบริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยในที่
ประชุมประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 
บริษัทให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน ผู้บริหาร 

และกรรมการ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ทางการค้า ภาครัฐ เพราะบคุคลเหลา่นีเ้ป็น
แรงสนับสนุนให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับบริษัท โดยในการด าเนินงานจะพิจารณาล าดบั
ความส าคญัตามสถานการณ์เป็นกรณีไป ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี 

 

คณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 12 คน  ประกอบด้วย 

กรรมการบริหาร                 5 คน 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการบริหาร    3 คน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ            4       คน  คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทัง้หมด 
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ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ จึงท าให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแล และการบริหารงานประจ า ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการที่กรรมการผู้จัดการจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จจึงไม่อาจเกิดขึน้ได้ง่าย เนื่องจากมีการคานอ านาจกันและ
ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและของผู้ ถือหุ้นได้ดียิ่งขึน้  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีสว่นร่วมในการให้ความเห็นชอบ ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้  
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดอ านาจการอนุมตัิของฝ่ายจดัการ การ
ตรวจสอบภายในรวมทัง้ติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษตามความจ าเป็น 
โดยมีการก าหนดวนัที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีนโยบายน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั 
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม
ทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะคนปรากฏตามข้อ 8.1   

ทัง้นี ไ้ด้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่ านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ                 
โดยได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินซึง่ครอบคลมุในเร่ืองส าคญัตามข้อพงึ
ปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ตามที่ปรากฏในรายงานประจ า           
ปี 2560 ของบริษัท 
 

จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ออกข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของพนกังาน เพื่อให้พนกังานยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ทัง้ในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม                
โดยพนกังานรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบตัิ และบริษัทได้ติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยูเ่สมอ 

นอกจากนี ้บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อให้มี
การด าเนินกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นธรรม  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยี และป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่
ที่อาจเกิดขึน้ในองค์กรทกุๆ กรณี บริษัทจึงก าหนดหลกัการด าเนินกิจการท่ีไมส่นบัสนนุกิจการของกลุม่หรือบคุคลที่กระท าการ
โดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการด าเนินกิจการอนัปราศจากการทจุริต บริษัทจึง
ได้จดัท านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ขึน้ ตลอดจนขัน้ตอนและแนวทางปฏิบตัิเพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท ในการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้แจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัท มีอ านาจ
ควบคมุ ให้น านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ 
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บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการแจ้งการกระท าความผิดเร่ืองการคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing)                    
โดยการร้องเรียนการคอร์รัปชัน่ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผา่นช่องทางของบริษัทได้   3 ช่องทาง คือ  
 1) ทางเว็บไซต์ของบริษัท  :  www.estarpcl.com       
 2) ทาง E-mail ของบริษัท  :  info@estarpcl.com      
 3) ทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงได้ที่ :        
    บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)    
    เลขที่ 898 ชัน้ 5 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ถนนเพลนิจิต    
    แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 
 

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท              
ภายใต้หวัข้อนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ที่ขดักนั และนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

11.1 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ประเมิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน รวมทัง้การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกนั หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทจุริต ระบบบญัชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ โดยการทบทวนซกัถาม
ข้อมลูจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน แล้วสรุปความเห็นได้วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในสว่นตา่ง ๆ 5 สว่น 
คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  

 

1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม   
        บริษัทมีปัจจยัแวดล้อมที่สง่เสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการก าหนดโครงสร้าง

องค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชดั เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  
พร้อมทัง้ได้จดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานหลกั และมีการปรับปรุงระบบงานยอ่ยเพื่อให้มีประสทิธิภาพท่ีรัดกมุ และลด
การท างานที่ซ า้ซ้อน เพื่อให้ทกุฝ่ายปฏิบตัิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกนั  นอกจากนีย้งัได้ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินธุรกิจที่
ชดัเจนในแตล่ะปีโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนั และมีการตัง้มาตรฐานการ
วดัผลงานอย่างชัดเจน โดยภาพรวม สภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสทิธิผล 
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    2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     ในปี 2560 บริษัทได้อนมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงและจดัตัง้คณะท างานเพื่อการบริหารความเสี่ยงในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยประเมินความเสี่ยงทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการบรรลุ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท มีวิธีการที่สอดคล้องกับหลกัการ
ประเมินความเสี่ยงที่ถือปฏิบตัิโดยทัว่ไป โดยมีการระบถุึงเกณฑ์ และการจดัระดบัความเสี่ยงอย่างชดัเจน โดยพิจารณาจาก
โอกาส  และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ของความเสีย่ง ในทกุกิจกรรมที่เป็นกลยทุธ์ที่ท าให้บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ในทกุด้าน ทัง้นี ้
หากพบความเสีย่งจะน าเสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงูให้ทราบทนัที 
 

               3. กิจกรรมกำรควบคุม   
            บริษัทมีการควบคมุภายในของแต่ละกิจกรรมหลกัที่เพียงพอเหมาะสม โดยในแตล่ะกิจกรรมหลกัมีการก าหนด

แนวทางปฏิบตัิที่จ าเป็นต่อการควบคมุในรูปแบบของนโยบายส าคญัต่างๆ ที่แสดงไว้ในองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคมุ ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ คูม่ือขัน้ตอนการด าเนินงาน คูม่ือการปฏิบตัิงาน ซึง่ได้ระบถุึงแนวทางการปฏิบตัิที่จ าเป็น
ของแต่ละกิจกรรมอยา่งชดัเจน และได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษัท
ในการก ากบัดแูลการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการดงักลา่วได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
                        บริษัทมีข้อมูลสารสนเทศที่ เ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน                                
การปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยงัผู้บริหาร
และผู้ ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ รับข้อมลูสารสนเทศปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งข้อมูลสารสนเทศและการ
ติดตอ่สือ่สารของบริษัทมีความเหมาะสม 
 

       5. กำรติดตำมและประเมินผล  
            บริษัทมีกระบวนการติดตามที่ช่วยสนบัสนนุให้บรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ความมีประสทิธิผลของการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ ทัง้ที่เป็นการติดตามระหว่างด าเนินการ และการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ และมีการประชุมฝ่ายบริหาร                  
อยา่งสม ่าเสมอเกือบทกุเดือน เพื่อพิจารณา ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 

11.1 (1) ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุในบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้บุคลากรมี

เพียงพอตอ่การด าเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   
11.1 (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ได้พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน และรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว มีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมไม่มีข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั 
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11.2 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีที่มีควำมเหน็แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
  ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการควบคมุภายใน  และ

ผู้สอบบญัชีก็ไมไ่ด้มีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
 

11.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
             บริษัทได้ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ตรวจสอบภายนอกโดยว่าจ้าง บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ 
แอดไวซอร่ี จ ากดั ซึ่งมี นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตัง้จากบริษัทดงักลา่วให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

             คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่
จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

การแต่งตัง้  ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยรายการที่ส าคญัระหว่างบุคคลที่มีรายการเก่ียวข้องกันในงบการเงิน 
ประจ าปี 2560 
 

นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต  
ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไข                      
ที่ไมแ่ตกตา่งจากบคุคลภายนอก และบริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนของข้อก าหนดหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและ
การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน  ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการท ารายการระหวา่ง
กนัของบริษัทให้ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
รายงานการสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

งบการเงินของบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมในรอบ 3 ปี (2558-2560) สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 
งบการเงนิ

ปี 
ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญช ี สรุปความเห็นของผู้สอบบัญช ี

2558 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
2559 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
2560 นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
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ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 

 2560 2559 2558 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบดุล       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

137.77 
140.57 

3.81 

2.31 
2.36 
0.06 

80.10 
37.46 
7.55 

1.38 
0.65 
0.13 

65.57 
29.40 
8.19 

1.05 
0.47 
0.13 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

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 

3,241.13 
24.57 
6.22 

         3,375.08 

51.77 
0.39 
0.10 

53.91 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 

30.94 
1,150.52 

0.52 
19.28 

32.59 
1,298.32 

0.56 
22.42 

34.23 
1,304.12 

0.55 
20.83 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  367.98 6.17 367.98 6.36 370.04 5.91 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

3.76 
51.97 

0.06 
0.87 

1.42 
15.28 

0.02 
0.26 

1.33 
18.53 

0.02 
0.30 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา-สุทธิ 1,281.88 21.48 1,134.55 19.59 1,126.80 18.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 56.13 0.94 10.74 0.19 30.20 0.48 
     รวมสินทรัพย์ 5,966.54 100.00 5,791.07 100.00 6,260.33 100.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้ 

687.75 
61.68 

11.53 
1.03 

151.00 
93.95 

2.61 
1.62 

- 
70.68 

- 
1.13 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 210.00 3.63 634.97 10.14 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

64.84 
- 

1.09 
- 

406.47 
3.14 

7.02 
0.05 

651.41 
15.85 

10.41 
0.25 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 57.76 0.97 29.74 0.51 44.02 0.70 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48.15 0.81 29.73 0.51 49.54 0.79 
   รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 920.18 15.43 924.03 15.95 1,466.47 23.42 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 20.10 0.34 16.83 0.29 13.84 0.22 
เงินประกนัผลงานค่าก่อสร้าง 75.93 1.27 104.61 1.81 105.10 1.68 

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดิน 4.83 0.08 5.15 0.09 5.48 0.09 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.19 0.10 6.52 0.11 6.84 0.11 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8.68 0.14 7.07 0.12 10.39 0.17 

   รวมหนีสิ้น 1,035.91 17.36 1,064.21 18.37 1,608.12 25.69 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียนและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

5,172.25 
5,022.25 

 
84.17 

5,172.25 
5,022.25 

 
86.72 

5,172.25 
5,022.25 

 
80.22 

ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่มูลค่าหุน้สุทธิ 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(429.26) 
0.98 

(7.19) 
0.02 

(429.26) 
0.98 

(7.41) 
0.02 

(429.26) 
0.98 

(6.85) 
0.02 

ส ารองตามกฎหมาย 58.94 0.99 38.53 0.67 27.71 0.44 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

88.28 
74.13 

115.31 

1.48 
1.24 
1.93 

(96.39) 
74.13 

116.62 

(1.66) 
1.28 
2.01 

(162.54) 
74.13 

118.94 

(2.60) 
1.18 
1.90 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,930.63 82.64 4,726.86 81.63 4,652.21 74.31 

     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,966.54 100.00 5,791.07 100.00 6,260.33 100.00 
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ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม (ต่อ) 
 2560 2559 2558 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 

2,516.03 
80.58 

100.00 
3.20 

1,829.59 
79.68 

100.00 
4.36 

1,605.27 
87.70 

100.00 
5.46 

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 

1,765.55 
57.54 

70.17 
2.29 

1,276.62 
56.14 

69.78 
3.07 

1,225.39 
53.85 

76.34 
3.35 

ก ำไรขั้นต้น 773.52 30.74 576.51 31.51 413.73 25.77 
รายไดอ่ื้น 
ค่าใชจ่้าย 

26.68 1.06 28.21 1.54 21.03 1.31 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 186.35 7.41 126.25 6.90 106.77 6.65 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 245.08 9.74 200.74 10.97 194.20 12.10 
  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ - - - - 4.27 0.27 
  โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
     รวมค่าใชจ่้าย 

(0.65) 
- 

430.78 

(0.03) 
- 

17.12 

(30.16) 
37.14 

333.97 

(1.65) 
2.03 

18.25 

(44.05) 
- 

261.19 

(2.74) 
- 

16.27 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ 369.42 14.68 270.75 14.80 173.57 10.81 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1.71) 0.07 (8.56) 0.47 (2.14) 0.13 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่: 

367.71 
(37.03) 

404.74 

14.61 
1.47 

16.09 

262.19 
62.01 

200.18 

14.33 
3.39 

10.94 

171.43 
39.84 

131.59 

10.68 
2.48 

8.20 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 
 

(0.15) 
0.03 

 
 

0.01 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1.33 
(0.27) 

 
 

0.08 
(0.02) 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
(0.12) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.06 

 
0.07 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 404.62 16.08 200.18 10.94 132.65 8.26 

 
งบกระแสเงนิสด       

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 478.28  449.46  363.55  
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (548.06)  (35.54)  128.09  
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 127.46  (399.38)  (475.67)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ 57.68  14.54  15.97  
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  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญที่สะท้อนถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
 และบริษัทย่อย 

 รายการ งบการเงินรวม 

2560 2559 2558 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง      
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.29 3.17 2.30 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.31 0.14 0.07 

   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.52 0.38 0.21 

   อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 456.94 242.47 264.71 

    ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 1 1 1 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.67 0.44 0.37 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 541 809 966 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 23.43 16.19 10.62 

   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 15 22 34 

   Cash Cycle (วนั) 526 788 933 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร      

   อตัราก าไรขั้นตน้ % 29.79 30.20 24.44 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  % 14.23 14.18 10.25 

   อตัราก าไรอ่ืนๆ % 1.02 1.46 1.23 

   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 129.47 166.01 209.46 

   อตัราก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) % 15.48 10.45 7.74 

   อตัราก าไรสุทธิ  % 15.59 10.48 7.77 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 8.38 4.27 2.82 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน      

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 6.88 3.32 2.02 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 27.16 13.46 9.70 

   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.44 0.32 0.26 

อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน      

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.21 0.23 0.35 

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย   (เท่า) 20.16 3.72 2.65 

   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  (เท่า) 0.19 0.47 0.23 

   อตัราการจ่ายเงินปันผล % 49 58 106 

ข้อมูลต่อหุ้น     

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.98 0.94 0.93 

   ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.08 0.04 0.03 

   เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.040 0.025 0.030 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   
     ก) ผลการด าเนินงาน 
         ภาพรวมของการด าเนินงาน 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ จ านวน 404.74 ล้าน
บาท ก าไรส าหรับปี เพิ่มขึน้ 204.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.19 จากปี 2559 ซึ่งมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ จ านวน 
200.18 ล้านบาท เกิดจากสาเหต ุดงันี ้

- ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 773.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของยอด
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งยอดรายได้ในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 686.44 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.52 และรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 0.09 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 1.13 เนื่องจากรายได้รวมจากการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุด
พกัอาศยัและโครงการบ้านในกรุงเทพมหานครและโครงการบ้านในจงัหวดัระยอง ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มี
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครที่สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิในเดือน มีนาคม 
2560 เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิ มาอยา่งตอ่เนื่อง และสงูขึน้กวา่ปี 2559 

- บริษัทรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ โดยรับโอนทัง้สินทรัพย์ และภาระหนีส้ินรวมทัง้ลกูจ้าง
ที่มีอยู่ ณ วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการทางนิติกรรมเก่ียวกบัการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิในสินทรัพย์อื่นๆ แล้ว ภายหลงัเลิกกิจการของบริษัทย่อย ท าให้บริษัทฯ เกิดผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และสามารถน าผลขาดทุนดงักล่าว จ านวน 532.21 ล้านบาท มาเป็น
รายจ่ายทางด้านภาษีได้  จึงเกิดรายได้ภาษีเงินได้ 37.03 ล้านบาท มีผลให้บริษัท มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 60.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.60 สว่นใหญ่เกิด
จากค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่นายหน้าที่เพิ่มขึน้ ซึ่งผนัแปรตามรายได้จากการ
โอนกรรมสิทธ์ิ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 44.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.09 สว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานของบริษัทและการรับบคุคลากรเพิ่มมากขึน้เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจ คา่ใช้จ่ายในการจ้างบริการและด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 

- บริษัทประเมินราคาที่ดินใหม่ประจ า ปี  พบว่าราคาที่ดินในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ น้ จากปีก่อน  
ซึ่งปัจจบุนัท่ีดินของบริษัทฯ บางแปลงมีราคาตลาดสงูกวา่ราคาตามบญัชี จึงมีการปรับราคาตามบญัชี
ใ หม่ เ พื่ อ ใ ห้ ส ะ ท้ อนถึ ง ร า คาที่ ดิ น ปั จจุบัน  ท า ใ ห้ มี ก า รกลับ ร ายกา ร ด้ อยค่ า ขอ งที่ ดิ น  
ที่เคยบนัทกึไว้เป็นคา่ใช้จ่ายในอดีต จึงเป็นสาเหตทุี่มีก าไรจากการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่า
ในปี 2560 จ านวน 0.65 ล้านบาท  

- ในปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างเพื่อน าที่ดินมาพัฒนาโครงการใหม่เพื่อสร้าง
รายได้ในอนาคตจึงเกิดขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ จ านวน 37.14 ล้านบาท ซึง่ในปี 2560 อยู่
ระหวา่งการพฒันาโครงการใหม่ 

 

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 687.75 ล้านบาท และมี
วงเงินกู้ ยืมระยะยาวตามสญัญาสินเช่ือกับธนาคารที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนรวม 860 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯ มี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.21 เทา่ 
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รายได้จากการขายและบริการ 
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ มาจาก 3 ส่วนงาน คือ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ รวมรายได้มลูค่า 2,596.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 687.34 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 36 รายได้ทัง้ 3 สว่นงาน สรุปได้ดงันี ้

- รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายปี 2560 จ านวน 2,516.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.90 ของ
รายได้รวมจากการขายอสงัหาริมทรัพย์และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 686.44 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.52 สว่นใหญ่มาจากการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ในปี 2560 
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการอาคารชดุพกัอาศยัได้สงูกวา่ปี 2559 ท าให้มีรายได้สงูขึน้ การรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิ
โครงการในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัระยองแบง่ตามพืน้ท่ีขายมีดงันี ้

 

สรุปข้อมูลการขายแบ่งตามพืน้ท่ีขาย 
2560 (ล้านบาท) 2559 (ล้านบาท) 

กรุงเทพฯ ระยอง รวม กรุงเทพฯ ระยอง รวม 
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดนิ 38.00 162.22 200.22 39.00 114.54 153.54 

รายได้จากการขายห้องชดุ 2,315.81 - 2,315.81 1,676.05 - 1,676.05 
       

รวมรายได้ 2,353.81 162.22 2,516.03 1,715.05 114.54 1,829.59 
 

- รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ปี 2560 จ านวน 32.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 1.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 เนื่องจากใน
ปี 2560 กลุม่ลกูค้าระยะสัน้แบบกลุม่ใช้บริการเพิ่มขึน้ในขณะที่ลกูค้าเช่าบ้านและอพาร์ทเมนท์ระยะยาวยงัคงเป็นกลุม่เดิม จึง
ท าให้เพิ่มขึน้ 

- รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟปี 2560 จ านวน 48.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และรายได้จากการให้เช่าและบริการ ลดลงจากปี 2559 จ านวน 0.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื่องจากในปี 
2560 มีผู้ ใช้บริการสนามกอล์ฟลดลงส่งผลให้รายได้จากการใช้บริการสนามกอล์ฟ รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ลดลงตามไปด้วย 

 
ต้นทุนขายและบริการ 
บริษัทและบริษัทย่อย มี ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการปี 2560 จ านวน 1,823.09  

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 490.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.90  ต้นทนุขายและบริการในปี 2560 ประกอบด้วย 
- ต้นทนุขายบ้านพร้อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยัรวม 1,765.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.84 ของ

ต้นทุนรวม เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 488.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.30 ซึ่งผนัแปรตามรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

- ต้นทนุธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 23.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของต้นทนุรวม เพิ่มขึน้ 3.18 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากในปี 2560 มีต้นทนุค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
รวมถึงการปรับปรุงบ้านและอพาร์ทเมนท์ใหมส่ าหรับธุรกิจให้เช่า และคา่น า้ คา่ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึน้ 
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- ต้นทนุธุรกิจสนามกอล์ฟจ านวน 34.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของต้นทนุรวม ลดลง 1.78 ล้านบาทเป็น
ร้อยละ 0.10 เนื่องจากมีผู้ ใช้บริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม รวมถึงการบ ารุงรักษาเก่ียวกบั
สนามกอล์ฟลดลง จึงท าให้ต้นทนุลดลง 

 

รายได้อื่น 
รายได้อื่นปี 2560 จ านวน 26.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 1.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42      สว่น

ใหญ่เกิดจากรายได้คา่บริการอื่นที่ลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 จ านวน 186.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 60.10 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 47.60 ซึ่งผันแปรตามรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการโอน  
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพิ่มขึน้ และมีคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
             คา่ใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 จ านวน 245.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 44.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
22.09 ส่วนใหญ่เ กิดจากค่าใ ช้จ่ายพนักงานของบริษัทและการรับบุคลากรเพิ่มมากขึน้เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจ 
และค่าจ้างบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จ่ายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับห้องที่ยงัไม่โอน
กรรมสทิธ์ิ 
 

โอนกลับขาดทุนจาการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 
ในปี 2560 และ 2559 บริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ประเภทที่ดินรอการพัฒนาและ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยว่าจ้างผู้ประเมินอิสระท าการประเมินราคาทรัพย์สินดงักล่าว ผลปรากฏว่าราคาประเมิน
สนิทรัพย์ใหมปี่ 2560 โดยรวมแล้วสงูกวา่ราคาตามบญัชีปัจจุบนั จึงโอนกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสนิทรัพย์ที่เคย
รับรู้ผลขาดทนุในอดีต จ านวน 0.65 ล้านบาท ซึง่ในปี 2559  โอนกลบัรายการจ านวน 30.16 ล้านบาท  
 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน  
ในปี 2560 บริษัทไม่มีผลขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน ในขณะที่ปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการ 

รือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างเพื่อน าที่ดินมาพฒันาโครงการใหม่เพื่อสร้างรายได้ จึงท าให้เกิดผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สนิ
เพิ่มขึน้ทัง้จ านวน 37.14 ล้านบาท  
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ดอกเบีย้จ่ายปี 2560 จ านวน 1.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 6.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.02 บริษัท
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการของบริษัทในระหว่างปี 2560 บริษัทจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมครบทัง้
จ านวน ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีโครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัเสร็จสมบรูณ์และอยู่ระหว่างจ่ายช าระคืนเงินกู้  จึงบนัทึก
ดอกเบีย้จ่ายสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน  
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 บริษัทมีผลก าไรก่อนภาษีเงินได้ในปี 2560 จ านวน 367.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 105.52  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.25 โดยปี 2560 บริษัทมีก าไรทางบญัชีแต่ในทางภาษีมีผลขาดทนุ จากการใช้ผลขาดทนุจากเงิน
ลงทนุภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทยอ่ยแหง่หนึ่งของบริษัท ท าให้มีรายได้ภาษีเงินได้ จ านวน 37.03 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2559 มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 62.01 ล้านบาท  
 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2560 จ านวน 404.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 204.44 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.12 ด้วยเหตผุลตามที่กลา่วมาข้างต้น  
 

ข) ฐานะการเงนิ  
ส่วนประกอบของสนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 5,966.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  

ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 175.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.03 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 93.17 
ล้านบาท เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว และเพิม่ขึน้จากสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 
82.30 ล้านบาท เกิดจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น มีผลท าให้สนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้ 
รายละเอียดการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท  มีดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 137.77 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 57.67 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 72 เนื่องจากในชว่งเดือนธนัวาคม 2560 บริษัทได้รับช าระเงินจาก
การโอนกรรมสทิธ์ิโครงการบ้านและอาคารชดุพกัอาศยั จึงท าให้มเีงินฝากธนาคารในช่วงปลายปีสงู 

- เงินลงทนุชัว่คราว ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 140.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
103.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 275.25 เนื่องจากในเดือนธนัวาคม 2560 บริษัทลงทนุในกองทนุรวมเพิม่ขึน้  
แตใ่นระหวา่งปี 2559 มกีารทยอยเบิกมาใช้ ท าให้เงินลงทนุชัว่คราวมยีอดเพิ่มขึน้ ณ สิน้ปี 2560 

- ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และสนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,728.44 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 21.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากในระหวา่งปี 2560 มีการโอน
กรรมสทิธ์ิในโครงการตา่งๆ ให้กบัลกูค้า โดยโอนออกไปเป็นต้นทนุขาย จ านวน 1,768.10 ล้านบาท และใน
ระหวา่งปี 
ได้ซือ้ที่ดินและมงีานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 1,746.52 ล้านบาท ท าให้ภาพรวมต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
สนิค้าคงเหลอืในปี 2560 ลดลง โดยแบง่เป็นต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,096.90 ล้านบาท สนิค้า
คงเหลอื จ านวน 630.89 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอือื่นจ านวน 0.65 ล้านบาท 

- เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 4.11 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 22.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.28 เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเป็นการจ่ายเงินให้กบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง
โครงการของบริษั เมื่อบริษัทมีการจ่ายช าระคา่ก่อสร้างในแตล่ะงวดจะหกัคืนเงินดงักลา่วออกจากเงินคา่จ้าง 
ที่เบิกจ่ายในแตล่ะงวด ดงันัน้เมื่อมีงานก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึน้ เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างจะลดลง ซึง่ในระหวา่งปี 
2560 ไมม่ีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้ มีเพียงมลูคา่ทยอยตดัจ่ายเมื่อมีการจ่ายช าระคา่ก่อสร้างท าให้ปี 2560 
ลดลง 
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- สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 8.66 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 20.36 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 70.16 สว่นใหญ่เกิดจากการจดัประเภทภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายลว่งหน้า
รอรับคืนเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 

- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ-สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,150.52 ล้านบาท ลดลงจาก  
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 147.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.38 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้เปลีย่น
วตัถปุระสงค์จากที่ดินให้เช่าเป็นที่ดินเพื่อการพฒันา จงึได้ยกเลกิการให้เชา่ที่ดินเปลา่บางแปลง ท าให้มกีารจดั
ประเภทท่ีดินแปลงนัน้เป็นท่ีดินและสว่นปรับปรุงรอการพฒันา จึงท าให้ลดลง 

- สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 51.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 36.69 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 240.12 เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์ผลขาดทนุ
ทางภาษีภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ของบริษัท จึงท าให้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีเพิ่มขึน้ 

- ที่ดินและสว่นปรับปรุงรอการพฒันา-สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,281.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 
31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 147.33 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.99 เนื่องจากบริษัทมีการเปลีย่นวตัถปุระสงค์ของ
ที่ดิน จึงมกีารจดัประเภทที่ดินใหมจ่ากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็นท่ีดินรอการพฒันา จงึท าให้เพิ่มขึน้ 

- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 56.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 45.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 422.53 สว่นใหญ่เกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายลว่งหน้า ท่ีบริษัทถกู
หกัภาษีไว้จากการโอนกรรมสทิธ์ิในระหวา่งปี 2560 และจากการจดัประเภทภาษีเงินได้นิติบคุคลจา่ยลว่งหน้ารอ
รับคืนเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จึงท าให้เพิม่ขึน้ 

 
ส่วนประกอบของหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิรวมจ านวน 1,035.91 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 

2559 จ านวน 28.30 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.66 สว่นใหญ่เกิดจากหนีส้นิหมนุเวียนลดลง จ านวน 3.84 ล้านบาท และหนีส้นิ
ไมห่มนุเวยีนลดลง จ านวน 24.45 ล้านบาท โดยรวมเกิดจากเงินประกนังานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงหนีส้นิ
ที่ส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 687.75 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก  
ณ ธนัวาคม 2559 จ านวน 536.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 355.46 บริษัทได้กู้ยมืเงินระยะสัน้จากธนาคาร
พาณิชย์ส าหรับใช้ในการซือ้ที่ดินเพื่อน ามาพฒันาก่อสร้างโครงการ 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 61.68 ล้านบาท ลดลง จาก ณ 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 32.27 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 34.35 เนื่องจากในระหวา่งปี 2560 การก่อสร้างอาคารชดุพกัอาศยั
ได้เสร็จสมบรูณ์ในชว่งปลายปี 2560 ท าให้คงเหลอืเจ้าหนีผู้้ รับเหมาคา่ก่อสร้างลดลง ในขณะที่ปลายปี 2559 มี
การเร่งก่อสร้างอาคารชดุพกัอาศยัอีกทัง้มเีจ้าหนีผู้้ รับเหมาเรียกเก็บคา่งานก่อสร้างจ านวนมากในชว่งปลายปี จึง
ท าให้ลดลง 

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงทัง้จ านวน 210 ล้านบาท จาก 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 210.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ จา่ยช าระคืนกู้ยมื
เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศครบทัง้จ านวน จงึท าให้ลดลง  
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- เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 64.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 341.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.05 เกิดจากการบนัทกึเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเป็นรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ จากการโอนกรรมสทิธ์ิโครงการชดุพกัอาศยัและบ้านพร้อมที่ดินให้กบัลกูค้าได้สงูในระหวา่ง
ปี 2560 จึงท าให้ยอดเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจากปี 2559 

- ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงทัง้จ านวน 3.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 3.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ มกีารจ่ายช าระคา่ภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลที่ค้างช าระในปี 2559 จึงท าให้ลดลง 

- คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 57.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
28.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.22 สว่นใหญ่เกิดจากการประมาณการหนีส้ินคา่ซอ่มแซมจากการรับประกนั 
บ้าน และโบนสัค้างจา่ยประจ าปี 2560 จงึท าให้เพิ่มขึน้ 

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 48.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 18.42 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 61.96 เนื่องจากในปี 2560 มีเงินประกนัผลงานใกล้ครบก าหนด
ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาที่ต้องคืนให้กบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง จึงท าให้เพิ่มขึน้ 

- เงินประกนังานก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 75.93 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 28.68 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 27.42 เนื่องจากในปี 2560 มีเงินประกนัผลงานใกล้ครบก าหนด
ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาที่ต้องคืนให้กบัผู้ รับเหมาก่อสร้างภายใน 1 ปี จงึจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวียน
อื่น จึงท าให้ลดลง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 4,930.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 203.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 404.74 ล้านบาท  
โดยมีก าไรสะสมจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวน 58.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 20.41 ล้านบาท และก าไรสะสมยงัไมไ่ด้
จดัสรร จ านวน 88.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 184.67 ล้านบาท จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 และจา่ยเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ในระหวา่งปี 2560 จ านวน 200.84 ล้านบาท และสว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคมุของบริษัท
ยอ่ยลดลง 1.30 ล้านบาท 

 
ค)  สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสว่นที่มาจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ 
และกิจกรรมจดัหาเงินจ านวนรวม 57.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 43.15 ล้านบาท มีสาเหตดุงันี ้

- กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2560 มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงานสทุธิ
จ านวน 478.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 28.82 ล้านบาท เกิดจากในปี 2560 บริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงานที่เป็นเงินสดรับสงูกวา่ปี 2559 จ านวน 582.21 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานหลกั 
โดยโอนขายบ้านพกัอาศยัและโครงการชดุพกัอาศยั ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลอืจึงเปลีย่นแปลง
ลดลง ส าหรับหนีส้ินเป็นไปตามปกติไมก่ารเปลีย่นแปลงมากนกั และมีการจ่ายช าระภาษีเงินได้ จ านวน 30.85 ล้าน
บาท ต ่ากวา่ปี 2559 จ านวน 42.00 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้จ านวน 18.32 ล้านบาท ต ่ากวา่ปี 2559 จ านวน 1.73 
ล้านบาท  ท าให้เกิดกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ในกิจกรรมด าเนินงาน 
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- กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ ในปี 2560 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 548.06 ล้าน
บาท ในขณะที่ปี 2559 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 35.54 ล้านบาท เกิดจากในปี 2560 บริษัท ซือ้
หนว่ยลงทนุ-สทุธิ จ านวน 102.59 ล้านบาท ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
และที่ดินและสว่นปรับปรุงรอการพฒันาจ านวน 445.75 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีการซือ้จ านวน 30.68 ล้านบาท 
ในปี 2560 จึงใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสงู ซึง่สรุปรายการเงินได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุปี 2560 และปี 2559 ดงันี ้

 

                                                                                                                 (หนว่ย : ล้านบาท ) 
รายการในกิจกรรมการลงทนุ ปี 2560 ปี 2559 

ซือ้-จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุสทุธิ (102.59) (7.86) 
ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (46.57) (12.40) 
ซือ้อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (13.78) (18.19) 
ซือ้ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดินรอการพฒันา (385.40) (0.09) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพฒันา 

0.01 0.23 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 0.27 2.77 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไปใน) (548.06) (35.54) 

- กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินในปี 2560 มีกระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 127.46 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 526.84 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทมีเงินรับจากเงินกู้ยืมสงูกว่าช าระคืน โดยเบิกเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 1,172.70 ล้านบาท และ 740.00 ล้านบาท ตามล าดบั และจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้และระยะยาวจ านวน 1,585.95 ล้านบาท โดยเบิกเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการอาคารชดุพกัอาศยัใน
กรุงเทพฯ และจ่ายเงินปันผลจ านวน 199.29 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 ช าระคืนเงินกู้ ยืมมากกว่าเบิกเงินกู้ยืม-สทุธิ 
จ านวน 273.97 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 125.41 ล้านบาท จึงท าให้ในปี 2560 มีกระแสเงินสดรับในกิจการ
ลงทนุสงูกวา่ปี 2559 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 3.29 เทา่ เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 0.12 

เท่า บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ านวน 3,023.36 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียนรวมจ านวน 920.18 ล้าน
บาท แสดงให้เห็นวา่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ อยูใ่นเกณฑ์ดี มีความคลอ่งตวัสงูในการจ่ายช าระหนีไ้ด้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 93.17 
ล้านบาท และมีหนีส้ินหมุนเวียน ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 3.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2560 จ านวน 137.77 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว 140.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่
สามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว จึงท าให้มีสภาพคลอ่งสงู มีความสามารถในการจ่ายช าระหนีร้ะยะสัน้ เช่น เจ้าหนีก้ารค้า และ
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินได้คลอ่งตวั  

อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้าเทา่กบั 456.04 รอบ เปรียบเทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 242.47 รอบ แสดงว่าในปี 
2560 บริษัทสามารถเก็บเงินจากลกูค้าได้เร็ว มีการบริหารลกูหนีไ้ด้ดี รวมถึงในปี 2560 มีอตัราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 



51 
 

0.67 รอบ ระยะเวลาขาย 541 วนั เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีอตัราการหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 0.44 รอบ ระยะเวลาขาย 
809 วนั แสดงให้เห็นวา่บริษัทสามารถขายสนิค้าได้เร็วกวา่ปี 2559 สง่ผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปี 2560 เทา่กบั 
57.68 ล้านบาท ในปี 2559 เทา่กบั 14.53 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
บริษัทมีก าไรขัน้ต้นรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 773.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของมลูคา่ขายสทุธิ สว่นใหญ่เกิด

จากสว่นงานธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มียอดรายได้เพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นจงึเพิ่มขึน้จ านวน 197.01 ล้านบาท ส าหรับปี 2559 
จ านวน 576.51 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 30.20 ของมลูคา่ขายสทุธิ และในระหวา่งปีบริษัทรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทยอ่ย
แหง่หนึง่ตามที่กลา่วข้างต้นในภาพรวมของการด าเนินงาน บริษัทจึงน าผลขาดทนุมาเป็นรายจา่ยทางด้านภาษีเงินได้ ท าให้มีก าไร
สทุธิส าหรับปี 2560 จ านวน 404.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.59 ส าหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.48 ในปี 2560 บริษัทฯ จึง
มีอตัราก าไรดีขึน้ 

 
โครงสร้างเงนิทุน 
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 0.21 เทา่ ลดลงจากปี 2559 จ านวน 0.02 

เท่า ซึ่งยงัคงใกล้เคียงกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,035.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้
คงเหลอืจ านวน 687.75 ล้านบาท และบริษัทยงัคงมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 20.16 เทา่ ในขณะท่ีปี 2559 
มีความสามารถช าระดอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 3.72 เท่า เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทจ่ายช าระคืนเงินกู้ครบทัง้จ านวนและ
จ่ายภาระผกูพนัหนีส้นิได้ตามปกติ  



  เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 
ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

1. นายอานนัท์ ปันยารชนุ  
ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 
 

86 ปริญญาตรี (เกียรตนิิยม) สาขากฎหมาย 
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ 
 
 
 

0.08 
 
 

 

ไม่มี 2535 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

         

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ  
รองประธานกรรมการ  
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  
-Role of the Chairman Program (RCP)  
 

76 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Northeastern  
University, U.S.A. 
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Boston  
University, U.S.A. 
 
 

0.02 ไม่มี 2546 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

   
  

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ศรีอยธุยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 

3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  
-Director Certification Program (DCP)   
-Director Accreditation  Program 
(DAP)  
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ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ไม่มี 2546 – ปัจจบุนั 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 

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

 
 



 
ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

4. 
 
 

 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ผ่านการอบรมหลกัสตูร     
- Director Certification Program (DCP)     
-Financial Statements for 
Directors (FSD) 
-Role of the Compensation Committee 
(RCC)   
-Executive Development Program  
(EDP) 
-Finance Executive Program – Finex 

68 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Mini MBA  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาสงัคมวิทยา-มานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 
 

- 
 

ไม่มี 2553-2557 
 

2557-2559 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
 

2552-ปัจจบุนั 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ  
 
ประธานกรรมการ  
 
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการอิสระ  และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร การ์ด จ ากดั 
 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

5. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์    
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  
- Director Certification Program (DCP)  
- ผ่านการอบรมวิทยาลยัตลาดทนุ  
รุ่นท่ี 11 
 
 
 
 

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

0.03 ไม่มี 2548 - ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
 
 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

6. นายไพบลูย์  วงศ์จงใจหาญ 
กรรมการ 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร 
-Director Accreditation  Program 
(DAP)  
- Building Energy Conservation Class 
18/1996 (The Department of  
Alternative Energy Development and 
Efficiency under  The Ministry of 
Energy) 
-Building Electrical Design and 
Installation Standard Code                      
For Energy Conservation Class 1/1997 
(The Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under 
The Ministry of Energy) 
-Person Responsible for Energy in 
Building Class 1/2003                   (The 
Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under 
The Ministry of Energy) 
 
 
 

53 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
อตุสาหกรรม (เกียรตนิิยม) 
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
- วฒุวิิศวกรไฟฟ้า  
  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
-สามญัวิศวกรไฟฟ้าก าลงั สภาวิศวกร  
-ภาคีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวิศวกร 

- ไม่มี 2550-2559 
2558-2559 
2560-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2537-ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและ 
ผู้จดัการอาคารอาวโุส 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด์ จ ากดั 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อย
ละ) 1 

ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

     ระหว่างผู้บริหาร    

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายชชัวิน   เจริญรัชต์ภาคย์  

ประธานกรรมการบริหาร 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร 
-Director Accreditation  Program 
(DAP)  
- Director Certification Program  (DCP) 
- Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP)  
- Role of the Compensation Committee 
(RCC) 

57 Ph.D. in Management 
Massachusetts Institute of Technology 

 

- ไม่มี  2557-ปัจจบุนั 
 

2548-2557 
 

2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 

 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2541 - ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร 
 

กรรมการอิสระ                                                                                          
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 
กรรมการนโยบายและกลยทุธ์ 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

ประธานกรรมการ 

 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

 
บริษัท ไทยประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 
บริษัท เพรสเิด้นท์โฮเตล็และทาวเวอร์ จ ากดั 
 

บริษัท รัชต์ภาคย์ ดเีวลลอปเม้นท์  จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

8. นายฐิตวิฒุ ิ สขุพรชยักลุ 
กรรมการบริหาร 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  

-Company Secretary Program  
(CSP)  
-Executive Development Program 
(EDP) รุ่นท่ี 6    
- Advanced Audit Committee  

Program (AACP) รุ่นท่ี 23  
และได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์      เป็นผู้ควบคมุการปฏิบตังิาน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยการให้ความเหน็ชอบท่ีปรึกษาทางการ
เงินและขอบเขตด าเนินงาน พ.ศ. 2552 
 

55 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชี  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี  2550 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2548 – มี.ค. 59 
2546 -  ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
2548 –มี.ค. 59  

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี -  การเงิน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด์ จ ากดั 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั 
บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั  
บริษัท ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตีส้์ จ ากดั 
บริษัท สยามภริูมงคล จ ากดั 

9. นายตอ่ศกัดิ ์เลศิศรีสกลุรัตน์ 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 

42 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์  
   สถาบนัเทคโนโลยีแหง่โตเกียว (TIT) 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
   สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตนิิยม) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั  
2560- ปัจจบุนั 
2556 – 2559   

 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
Executive Vice President-
Strategy 
And New Business 
Development 
 
 
 

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



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

10. นายพงศ์พินิต  เดชะคปุต์ 
กรรมการ 

ผ่านการอบรมหลกัสตูร- Anti – Corruption 
for Executive Program (ACEP) ปี 2556 
- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) ปี 2556 
- Chartered Director Class (CDC) ปี 
2556  
- Role of the Compensation Committee 
(RCC) ปี 2555 
-Role of The Nomination and 
Governance Committee (RNG) ปี 2555  
- The Board’s Roles in Merger & 
Acquisitions (M & A) ปี 2554 
- Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) ปี 2553 
- Monitoring of The Quality of Financial 
Reporting (MFR) ปี 2553 
- Monitoring The Internal Audit Function 
(MIA) ปี2553 
- Monitoring The System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) ปี 
2553 
- Financial Institutions Governance 
Program (FGP) ปี 2553 
- Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) ปี 2553 
 
 

63 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  University of Detroit, Michigan, 
U.S.A.  
ปริญญาตรี 
การบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - 2557 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
2554 - 2557 
2553 – 2557 
2553 –  2554 

 

2557 – 2559 
2548 - 2556 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2559 –  ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2557 – 2560 
2557 – 2557 

 

2546 - ปัจจบุนั 
 

 
 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล                   
ความเสี่ยงและก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการ 
 

 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
 

กรรมการ 
 

 
 
 
 

บริษัท ปนูซเิมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักา) ลมิิเตด็ (บริษัทย่อย) 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลงักา) 
 

บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จ ากดั 
 

บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั  

 
 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

- Advanced Audit Committee Program 
(ACP)  ปี 2553 
- Director Certification Program  (DCP) 
ปี 2552 
- Directors Accreditation Program 
(DAP) ปี 2551 
 

11. 
 
 
 

 

นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ 
กรรมการบริหาร 
Senior Executive Program (SEP 9) 
Sasin 

56 Master of Science 
Abiline Christian University Texas, USA. 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
 
 

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

บริษัท โฮมสขุมุวิท จ ากดั 
บริษัท ทีวีดจิิตอล เอช อาร์ จ ากดั 
บริษัท แกรนด์หลานหลวง จากดั 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
 
 

12. 
 
 

 

นายทนิวรรธน์   มหธราดล 
กรรมการบริหาร 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร 

- Director Certification Program (DCP) 

59 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ball State University
ปริญญาตรีนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2552 – ปัจจบุนั   
  2557 – ปัจจบุนั   
2558 – ปัจจบุนั        
2558 – ปัจจบุนั        
2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท มหธราดล จ ากดั 
บริษัท ศรีวิชยัเวชววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั 
บริษัท ซนัไรส์ อีควิตี ้  จ ากดั 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท รัตนรักษ์ จ ากดั 
บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั  
 

13 
 
 

 
 
 
 

นางอรวรรณ  สมานโสตถิวงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและ
ออกแบบ 

61 Mini MBA 29  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
 

- ไม่มี 2547 – ปัจจบุนั 
 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย
พฒันา        
โครงการและออกแบบ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

14. นายพงษ์ศกัดิ ์ ใหม่ซ้อน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 
และเลขานกุารบริษัท 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  

- Company Secretary Program  
(CSP) 
- Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG) 
 
 

59 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2557-ปัจจบุนั 
 

2549 – 2556 
 

2557-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย
กฎหมายและเลขานกุารบริษัท 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
และเลขานกุารบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตีส้์ จ ากดั 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

15 
 
 
 

นายศภุพงศ์  อมัระรงค ์
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน                    
และสารสนเทศ 

50 MBA   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

- ไม่มี 2549 – ปัจจบุนั 
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน                  
และสารสนเทศ 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

16 นายพิสฐิ ตัง้ค้าวานิช 
ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลและประสานงาน
ราชการ 
ผ่านการอบรมหลกัสตูร  
- Director Accreditation  Program 
(DAP)  
-Financial for Non-Finance Director(FN) 
 

56 ปริญญาโท สาขากฎหมาย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี นิตศิาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ไม่มี 2552-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลและ
ประสานงานราชการ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

17 นายเอกชยั ไพบลูย์พนัธ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 
และก่อสร้าง 1 

45  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  (วิศวกรรมโยธา) 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์ 

- ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 
 

2554- 2556 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
โครงการ 
และก่อสร้าง 1 
ผู้จดัการ 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อพั คอนสตรัคชัน่จ ากดั 
 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

18 นายทรงชยั  บริสทุธ์ิ 
ผู้ช านาญการ  
ส านกักรรมการผู้จดัการ 

50 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ไม่มี 2557 – 2560 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
บริการลกูค้า 
 
ผู้ช านาญการ  
ส านกักรรมการผู้จดัการ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

19 นางสาวชลณีิ ปรัชญาสนัต ิผู้อ านวยการ
ส านกักรรมการผู้จดัการ 
 

40 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี 2559 -ปัจจบุนั 
 

2549 – 2559 
 

ผู้อ านวยการส านกักรรมการ
ผู้จดัการ 
 

ผู้จดัการอาวโุสสายงานกลยทุธ์
ธุรกิจและกลยทุธ์การด าเนินการ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

20 นายเกษมศกัดิ ์สนุทโรทก 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
และ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
บริการลกูค้า 

48 Master of Intergrated Marketing 
Communication Roosevelt University 
Chicago, USA 
Bachelor of Arts And Designs  
Columbia College Chicago, USA 
 
 

- ไม่มี 2560-ปัจจบุนั 
 
 

2556 – 2559 
2555 - 2556 

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและ
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขาย
และบริการลกูค้า 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โอเช่ียน พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั 

21 นายพิชยั พิชเยนทรโยธิน 
ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการระยอง 

50 ปริญญาโท สาขาอสงัหาริมทรัพย์และการ
บริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลยัเดนเวอร์ 
 
 

- ไม่มี 2560- ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ
ระยอง 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
  

22 นายสโุชค จานทอง 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและ
ออกแบบ-กลุม่ปฏิบตักิารธุรกิจ 2 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 

- ไม่มี 2560-ปัจจบุนั 
 
 

2552-2560 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
โครงการและออกแบบ-กลุม่
ปฏิบตักิารธุรกิจ 2 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ที อี อาร์ พลสั ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
 



ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ต าแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (ร้อยละ) 1 ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
     ระหว่างผู้บริหาร    

23 นางพิชญ์ภสัสร์ โพธ์ิวฒันกลุ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และสารสนเทศ 

53  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

- ไม่มี 2549-ปัจจบุนั 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
การเงิน 
 และสารสนเทศ 
 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

24 นางสาวพนัธุ์ทพิา สขุทพิยาโรจน์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
และบริการลกูค้า 

54 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

- ไม่มี 2556-ปัจจบุนั 
 

2554-2556 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
บริการลกูค้า 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสนิเช่ือ
และบริการลกูค้า 
 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

25 นายณฐัวฒุ ิแซเ่ฮ้ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
 

30 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี 2559 -ปัจจบุนั 
2553 - 2559 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
ผู้จดัการอาวโุสแผนกพฒันา
ธุรกิจ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลตีิ ้ดีเวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั  
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
   
มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้

บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ำกดั เป็นผู้ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทให้ปฏิบตัิหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน  โดยมี นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
 

การศึกษา ของนางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน 
- ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑติ สำขำ Financial Accounting and Assurance มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- ประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรบญัชี สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตบพิตรพมิขุ จกัรวรรดิ  
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำวชิำสือ่สำรมวลชน มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตร  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7133 
- วฒุิบตัรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 จำกสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรโครงกำร “กำรพัฒนำผู้ สอบบัญชีตลำดทุน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ และสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
- วฒุิบัตรจำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ หลกัสตูร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยมส ำนกังำนสอบบญัชี เพื่อกำร

รับรองคณุภำพภำยใต้มำตรฐำน ISQC1 รุ่นท่ี 3”  
- วฒุิบตัร จำกสมำคมสโมสรนกัลงทนุ หลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิหลงัได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ” 
- ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หลกัสตูร “ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิตและ

อำกรแสตมป์” “ภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ” “ภำษีเงินได้นิติบคุคล” “ภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ” และ “ภำษี
อำกรระหวำ่งประเทศ” 

การอบรมสัมมนาอื่น ๆ (ในช่วงปี 2555-2560) 
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ 
- วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรป้องกนัทจุริตในองค์กร 
- Data Analytics for Internal Audit 
- แนวทำงกำรควบคมุภำยในส ำหรับบริษัทท่ีเตรียมตวัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับบริษัทท่ีเตรียมข้อมลูจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนกับญัชีไทยกบั AEC 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- ธุรกิจยคุ Digital กบัควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำย 

 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ไม่มีเอกสารแนบ 



เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 

 ไม่มีเอกสารแนบ 


