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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายในการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยในภาพรวม
เดิมบริ ษัทดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และสนำมกอล์ฟในแถบพื ้นที่ชำยฝั่ งทะเลตะวันออก โดยเฉพำะในเขต
อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง และใกล้ เคียง ทำให้ โครงกำรของบริ ษัทต้ องพึ่งพำกำรเติบโตของโครงกำรพัฒนำในบริ เวณพื ้นที่
ดังกล่ำวเพียงอย่ำงเดียว ในปี 2546 บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหม่ที่มีศกั ยภำพ ซึ่งนับแต่นนมำบริ
ั้
ษัทมีนโยบำยลงทุนโครงกำรพัฒนำ
ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เข้ ำมำยังกรุ งเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภำพทำงธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทำงใน
กำรดำเนินธุรกิจ อีกทังช่
้ วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท จำกเดิมที่เน้ นลูกค้ ำในแถบพื ้นที่ชำยฝั่ งทะเลตะวันออก
เพียงแห่งเดียว อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทยังคงดำเนินธุรกิจในพื ้นที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง อย่ำงต่อเนื่อง อีกทังปั
้ จจุบนั พื ้นที่อำเภอ
บ้ ำนฉำงเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ในโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทีป่ ั จจุบนั
ได้ มีควำมคืบหน้ ำต่ำงๆ ตำมนโยบำยไปมำกแล้ ว
1.2 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทที่ว่า “เรามุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอนวัตกรรมแห่งการใช้ ชีวิต โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ที่สร้ างสรรค์และสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งเสริ มการใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้ วยความเป็ นอยู่และสังคมที่ดียิ่งขึ ้นในฐานะที่
เราเป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์แนวหน้ าที่ผ้ คู นรู้ จกั และให้ ความไว้ วางใจ” บริ ษัทจึงได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ด้ วยการ
• ขยำยฐำนธุรกิจหลักด้ วยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยยิ่งขึ ้น นอกเหนือจำกผลิตภัณฑ์เดิม ที่บริ ษัท
ดำเนินกำรอยูใ่ ห้ เป็ นทำงเลือกของลูกค้ ำ อำทิ บ้ ำนแฝด ทำวน์เฮ้ ำส์ หรื อ คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ เป็ นต้ น
• ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องบนทำเลศักยภำพ เพื่อรองรับโอกำสกำรเติบโตของตลำดจำกโครงกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ซึง่ รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจแบบใหม่
• เสริ มกำลังกันระหว่ำงธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย/เช่ำ รวมถึงธุรกิจของบริ ษัทย่อยอย่ำงสนำมกอล์ฟ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพทำงธุรกิจสูงที่สดุ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ ำและบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ ำ และสร้ ำงแบรนด์อีสเทอร์ นสตำร์ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และไว้ วำงใจในวงกว้ ำงมำกขึ ้น ไปพร้ อมๆ กันกับ
กำรสร้ ำงรำกฐำนควำมเข้ มแข็งภำยในองค์กรทังในแง่
้
กระบวนกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร รวมทังกำรจั
้
ดหำและพัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนใหม่ๆ ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้นเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนได้ ผลสัมฤทธิ์ ตำมเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ บริ ษัทจึงได้ มีกำรกำหนดตัวชี ว้ ัด ผลกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญในระดับองค์กรและถ่ำยทอดสูร่ ะดับหน่วยงำนย่อยที่รับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็ นตัวชี ้วัดด้ ำนกำรเงินที่เกี่ยวกับ
ด้ ำนรำยได้ และกำรทำกำไร ด้ ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและกำรบริ กำร ด้ ำนกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ และรวดเร็ ว ไป
จนถึงด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้ เติบโตอย่ำงมีคณ
ุ ภำพไปพร้ อมกับธุรกิจของบริ ษัท

1

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด (มหำชน) ก่อตังขึ
้ ้นโดยกลุม่ สตำร์ บล็อค กลุม่ สหยูเนี่ยน และกลุม่ ผู้
ถือหุ้นอื่นๆ เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนำที่ดินบริ เวณพื ้นที่ชำยฝั่ งทะเลตะวันออก ในเขตอำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง นอกจำกนี ้
บริ ษัท ยังได้ จดั ตังบริ
้ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ รี สอร์ ท จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟ เป็ นหลัก
ปี 2546 บริ ษัทจัดสรรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ แก่พนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partners) ซึ่งได้ แก่
กลุ่มซันไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital โดยกลุ่มซันไรส์ถือหุ้นในบริ ษัท ร้ อยละ 46.78 และกลุ่ม U.S. Capital ถื อหุ้นในบริ ษัท
ประมำณร้ อยละ 11.60 จำกกำรเข้ ำร่วมลงทุนดังกล่ำวส่งผลให้ ฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของบริ ษัท ดีขึ ้นเป็ นอย่ำงมำก
ทำให้ บริ ษัทมีเงินทุนมำกพอที่จะนำไปขยำยกำรลงทุนในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ในกรุ งเทพมหำนคร และโครงกำรเดิมที่
ดำเนินกำรอยูใ่ นพื ้นที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
วันที่ 5 มกรำคม 2548 บริ ษัทได้ ยกเลิกกำรออก และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 4,506,400,000 หุ้น ซึ่ง
เป็ นหุ้นที่สำรองไว้ เพื่อกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มซันไรส์ และกลุ่ม U.S. Capital ในสัดส่วนฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กันโดยกลุม่
U.S. Capital ต้ องใช้ สิทธิซื ้อหุ้นดังกล่ำวก่อน กลุม่ ซันไรส์จึงจะมีสิทธิซื ้อได้ และมี กำหนดต้ องใช้ สิทธิซื ้อภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2547 ในรำคำหุ้นละ 1.25 บำท แต่ปรำกฏว่ำกลุม่ U.S Capital ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นดังกล่ำว ทำให้ กลุ่มซันไรส์ไม่สำมำรถใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่ำวภำยในกำหนด
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 กลุม่ ซันไรส์ โดยบริ ษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้ จำกัด ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 331,539,000 หุ้น
ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วของบริ ษัท ทำให้ กลุม่ ซันไรส์ ถือหุ้นในบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วและต่อมำกลุ่มซันไรส์ โดยบริ ษัท ซันไรส์ อีควิตี ้ จำกัด ได้ ทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์จำกผู้ถือหุ้น ทำให้ กลุม่ ซันไรส์ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 3,060,615,974 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.10 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแล้ วของบริ ษัท
วันที่ 12 มกรำคม 2555 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วจำก 4,429,197,749.00 บำท เป็ น
5,022,246,185.00 บำท เนื่องจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำย
วันที่ 24 เมษำยน 2558 บริ ษัทได้ อนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อ พนักงำนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (โครงกำร ESOP ครัง้ ที่ 1) วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 จำนวนที่เสนอขำย ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย รำคำที่เสนอขำยหน่วยละ 0 บำท อำยุใบสำคัญแสดง
สิทธิไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น
รำคำกำรใช้ สทิ ธิห้ นุ ละ 1.05 บำท กำหนดกำรใช้ สทิ ธิได้ ปีละ 4 ครัง้ คือ วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน
และธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทได้ อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 5,022,246,185.-บำท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,172,246,185.-บำท กล่ำวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
150,000,000.-บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมโครงกำร ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งนับตังแต่
้ วนั ที่มีสิทธิใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสำมัญจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ยังไม่มีกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ พนักงำนของบริ ษัท ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญแต่อย่ำงใด
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษัทได้ รับโอนกิจกำรทังหมด
้
(โดยกำรรับโอนทรัพย์สนิ และหนี ้สินทังหมด)
้
จำกบริ ษัท
ซีสตำร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัททีบ่ ริ ษัทถือหุ้นอยูป่ ระมำณร้ อยละ 99.13 ของทุนจดทะเบียน
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1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
ขำย พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่ำและธุรกิจสนำมกอล์ฟ โดยแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี ้
1. บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
ขำย และเพื่อให้ เช่ำ ในพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล และที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
2. บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ รี สอร์ ท จำกัด ดำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟที่อำเภอบ้ ำนฉำงจังหวัด ระระยอง
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4

* 1.

ทุนชำระแล้ ว 160.00 ล้ ำนบำท
ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ทุนชำระแล้ ว 500.00 ล้ ำนบำท
ดำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟ

60.00%

บจ.อีสเทอร์ น ส าร์ ล ัน นิวเวิลด์ * 1

60.00%

ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย และเพื่อให้ เช่ำ
.

ทุนชำระแล้ ว 5,022.25 ล้ ำนบำท

บจ.อีสเทอร์ น ส าร์ รีสอร์ ท

81 30%

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บมจ. อีสเทอร์ น ส าร์ เรียล เอสเ ท
( ทุนจดทะเบียน 5,172,246,185 บำท )

แ นภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของ ้ ถู อื หุ้นใหญ่
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยโดยสภำพกำรดำเนิน ธุรกิจหลักของบริ ษัทไม่ต้องพึ่งพำและ/หรื อแข่งขันกับธุรกิจอื่น ใน
กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่ำงมีนยั สำคัญ
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2. ลักษ ะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษ ะ ลิ ภั ฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อขำย พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่ำและธุรกิจสนำมกอล์ฟ โดยก่อนปี 2547 บริ ษัทเน้ นกำรทำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
ในเขตอำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับกำรพัฒนำพื ้นที่ชำยฝั่ งทะเลตะวันออก เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเขตอำเภอบ้ ำน
ฉำง จังหวัดระยอง เป็ นทำเลที่มีศกั ยภำพเพรำะอยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดไปทำงทิศตะวันออกเพียง 10
กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกสนำมบินอู่ตะเภำไปทำงทิศตะวันตกเพียง 5 กิโลเมตร ต่อมำในปี 2547 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทได้
ขยำยกำรพัฒนำโครงกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริ มณฑลอีกทำงหนึ่งด้ วย อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทยังคงพัฒนำโครงกำรใน
อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยองต่อไป โดยสำมำรถแบ่งลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท แบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
มี ทัง้ กำรจั ด สรรขำยที่ ดิ น พร้ อมบ้ ำน และที่ ดิ น เปล่ ำ รวมทัง้ ห้ องชุ ด พัก อำศัย ในโครงกำร
คอนโดมิเนียม สำหรับโครงกำรในกรุงเทพมหำนคร เดิมบริ ษัทได้ พฒ
ั นำโครงกำรภำยใต้ ชื่อ The Star Estate เช่น The Star
Estate @ Rama III The Star Estate @ Narathiwas และ The Star Estate @ Pattanakarn 69 ต่ อมำได้ พัฒนำโครงกำร
ภำยใต้ ชื่อโครงกำรตำมจุดเด่น หรื อสถำนที่ตงของโครงกำรที
ั้
่พฒ
ั นำ เช่น โครงกำรเดอะบรี ซ (The Breeze) โครงกำรแวนเทจ
(Vantage) โครงกำรสตำร์ วิว (StarView) โครงกำรนำรำ 9 (Nara 9) และโครงกำรแอมเบอร์ (Amber) ส่วนโครงกำรในอำเภอ
บ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง บริ ษัทได้ พฒ
ั นำขำยที่ดินพร้ อมบ้ ำนภำยใต้ ชื่อ โครงกำรสินทวีกำร์ เด้ นท์ โครงกำรสตำร์ ทำวน์ เซ็น
เตอร์ โครงกำรสตำร์ ทำวน์เฮ้ ำส์ โครงกำรแฮมเล็ท โครงกำรวินเทจ โฮม วิลเลจ โครงกำรเวลำน่ำ กอล์ฟ เฮ้ ำส์ เป็ นต้ น
2. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ เช่ า
2.1 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2550 บริ ษัทได้ จดทะเบียนให้ เช่ำอำคำรอีสเทอร์ น สตำร์ พลำซ่ำ ที่อำเภอ
บ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง และที่จอดรถแก่ บริ ษัท เอก- ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จำกัด เป็ นระยะเวลำ 25 ปี 5 เดือน มูลค่ำให้
เช่ำรวม 97.26 ล้ ำนบำท เพื่อเปิ ดเป็ นห้ ำงสรรพสินค้ ำ เทสโก้ โลตัส
2.2 บ้ ำนเดี่ยวและอำคำรอพำร์ ทเม้ นท์ที่พกั อำศัยให้ เช่ำ บ้ ำนเดี่ยวและอำคำรอพำร์ ทเมนท์ที่พกั
ดังกล่ำวตังอยู
้ ต่ ิดกับสนำมกอล์ฟ อีสเทอร์ น สตำร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท ที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
3. ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
ภำยใต้ ชื่อ “ อีสเทอร์ น สตำร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท ” ดำเนินธุรกิจโดย บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์
รี สอร์ ท จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย สนำมกอล์ฟ อีสเทอร์ นสตำร์ ฯ เป็ นสนำมกอล์ฟระดับมำตรฐำนสำกลขนำด 18 หลุม
ออกแบบ โดย Robert Trent Jones, Jr. พร้ อมด้ วยอำคำรสโมสรและห้ องอำหำรรวมทัง้ สถำนที่ออกกำลังกำยและ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สนำมเทนนิส สระว่ำยน ้ำ ห้ องออกกำลังกำย (ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ) ทะเลเทียม และห้ องประชุมสัมมนำ
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โครงสร้ างราย ด้ ของบริษัท และบริษัทย่ อย (2558-2560)
ร้ อยละ
สายผลิตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

ของ

ปี 2560

การถือ

รายได้
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)

หุ้น
ฒ
ื่ ข

ESTAR

ใ
ฟ
ื่ ๆ

ESTAR
SEASTAR
ESR
ESTAR ESR
SEASTAR

99.13
81.30

ปี 2559

ปี 2558

รายได้
รายได้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

2,516.03

95.91

1,829.04

94.40

1,605.27

93.66

29.26
2.82
48.50
26.68

1.11
0.11
1.85
1.02

2.26
29.00
48.96
28.21

0.11
1.50
2.53
1.46

1.58
34.52
51.60
21.03

0.09
2.01
3.01
1.23

2,623.29 100.00

1,937.47 100.00

1,714.00 100.00

หมำยเหตุ :
ESTAR = บริษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหำชน)
ESR
= บริษัท อีสเทอร์ น สตำร์ รีสอร์ ท จำกัด
SEASTAR = บริษัท ซีสตำร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จำกัด
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 บริษัท ซีสตำร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จำกัด ได้ โอนกิจกำรทังหมดให้
้
กบั บริษัท อีสเทอร์ น สตำร์
เรียล เอสเตท จำกัด (มหำชน)
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2.2 การ ลาดและการแข่ งขัน
ภำพรวมตลำดที่อยู่อำศัยของปี 2560 ในช่วงครึ่ งปี แรกค่อนข้ ำงชะลอตัว จำกกำลังซื ้อที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวเต็มที่
เป็ นผลจำกภำวะเศรษฐกิจ ในประเทศที่ยงั รอกำรฟื น้ ตัว ประกอบกับควำมเข้ มงวดของสถำบันกำรเงินในกำรปล่อยสินเชื่อ
ที่มีมำกขึ ้นตังแต่
้ ช่วงปลำยปี 2559 จนถึงกลำงปี 2560 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 สถำนกำรณ์ตลำดที่อยูอ่ ำศัยเริ่ มฟื น้ ตัว
บ้ ำง แต่เนื่องจำกจำนวนที่อยูอ่ ำศัยคงค้ ำงในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ณ สิ ้นปี 2559 และต้ นปี 2560 มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2560 จึงเป็ นกำรระบำยที่อยู่อำศัยคงค้ ำง ผู้ประกอบกำรพัฒนำอสั งหำริ มทรัพย์ จะปรับกลยุทธ์ ทงั ้
รำคำและรู ป แบบโครงกำร ให้ ร องรั บ กำรอยู่อ ำศัย ของลูก ค้ ำ หลำยกลุ่ม เพื่ อ ที่ จ ะระบำยที่ อ ยู่อ ำศัย คงค้ ำ งไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยมำกขึน้ ทัง้ กลุ่มวัยเริ่ มทำงำน กลุ่มวัยทำงำน กลุ่มครอบครั ว กลุ่มผู้สูงอำยุ รวมถึ งกลุ่ม
ชำวต่ำงชำติ
ในปี 2561 แม้ เศรษฐกิจจะเริ่ มฟื น้ ตัว ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เชื่อมัน่ และเปิ ดขำย
โครงกำรที่อยูอ่ ำศัยใหม่ แต่ทิศทำงกำรแข่งขันในตลำดที่อยูอ่ ำศัยยังคงเป็ นไปอย่ำงรุนแรง นอกจำกนี ้จำนวนที่อยูอ่ ำศัยคง
ค้ ำงที่ยงั มีอยู่จำนวนมำกยังเป็ นปั จจัยให้ ผ้ ปู ระกอบกำรตังเป
้ ้ ำหมำยกำรเปิ ดขำยโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยใหม่อย่ำงระมัดระวัง
สำหรับกลยุทธ์ ของผู้ประกอบกำรในปี 2561 จะยัง คงเป็ นกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยตำมพื ้นที่เส้ นทำงขนส่ง
มวลชนที่เชื่อมต่อกับเส้ นทำงหลักสูใ่ จกลำงเมืองกรุ งเทพฯ และตำมพื ้นที่สว่ นต่ อขยำยของสถำนีรถไฟฟ้ ำ ซึ่งเป็ นกำรเปิ ด
พื ้นที่ใหม่ๆ ให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสำมำรถพัฒนำโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยใหม่ได้ มำกขึ ้น
ในปี 2561 คำดว่ำผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์จะปรับกลยุทธ์ กำรลงทุนพัฒนำและกำรขำยที่อยู่
อำศัยแตกต่ำงกันตำมเซ็กเมนต์ โดยผู้ประกอบกำรที่มีที่ดินในทำเล ศักยภำพอย่ำงใจกลำงเมือง และศูนย์กลำงธุรกิจ
สำมำรถเลือกลงทุนพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมระดับบนในรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อสร้ ำงรำยได้ ในรูปแบบค่ำ
เช่ำพื ้นที่เพิ่มเติม
แม้ ตลำดคอนโดมิเนียมระดับบนจะเป็ นตลำดที่ผ้ ซู ื ้อที่อยูอ่ ำศัยมีกำลังซื ้อแต่ขนำดตลำดยังจำกัด
แต่กำรลงทุนพัฒนำคอนโดมิเนียมระดับกลำงก็ยงั จำเป็ นต้ องดำเนินกำรไปพร้ อมกันด้ วย เนื่องจำกเป็ นตลำดของผู้บริ โภค
วัยทำงำนที่ยงั มีโอกำสอยูม่ ำก แต่ทงนี
ั ้ ้ควำมพร้ อมทำงกำรเงินของกลุม่ วัย ทีเ่ ริ่ มทำงำนอำจมีปัญหำกับกำรขอสินเชื่อจำก
สถำบันกำรเงิน ซึง่ ผู้ประกอบกำรคงต้ องให้ ควำมสำคัญกับกรณีดงั กล่ำวด้ วย
สำหรั บธุรกิจอสังหำริ มทรั พย์ ในปี 2561และปี ต่อๆ ไป ผู้ประกอบกำรหลำยรำยเริ่ มให้ ควำมสำคัญเรื่ อง
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อที่จะอำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรอยู่อำศั ยให้ มำกขึ ้น อีกทังสร้
้ ำงควำม
แปลกใหม่ โดดเด่น และนำมำเป็ นจุดขำย รวมถึงกำรให้ ควำมสำคัญกับตลำดอสังหำริ มทรัพย์ที่รองรับกลุม่ ผู้สงู อำยุเพิ่ม
มำกขึ ้น
2.3 การจัดหา ลิ ภั ฑ์ และบริการ
ก) ลักษ ะการจัดให้ ด้ มา ่ งึ ลิ ภั ฑ์
• กาลังการ ลิ และปริมา การ ลิ
โครงกำรในกรุ งเทพมหำนครและที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง บริ ษัทจะใช้ วิธีจ้ำงผู้รับเหมำที่มี
ศักยภำพในพื ้นที่ซงึ่ มีอยูห่ ลำยรำยเป็ นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ ำงบ้ ำนและอำคำรให้ กบั บริ ษัท โดยกำรทำ
สัญญำจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำงรวมรำคำค่ำแรงงำนและค่ำวัสดุก่อสร้ ำง จึงทำให้ บริ ษัทมีปัญหำในด้ ำน
กำรผลิตไม่มำก เมื่อเทียบกับจ้ ำงผู้รับเหมำรำยย่อยๆ โดยโครงกำรในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นอำคำรชุดขนำดใหญ่ บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงบริ ษัทที่ปรึกษำด้ ำนกำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงภำยนอก
ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ ำงอำคำรขนำดใหญ่เป็ นผู้ควบคุม
งำนก่อสร้ ำงให้ ได้ คณ
ุ ภำพตำมที่บริ ษัทกำหนด รวมทังบริ
้ หำรต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงให้ อยูใ่ นงบประมำณ
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ที่กำหนดส่วนโครงกำรที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง ซึง่ ทังหมดเป็
้
นบ้ ำนจัดสรร บริ ษัทมีพนักงำน
ระดับวิศวกรเป็ นผู้บริ หำรและควบคุมกำรก่อสร้ ำงของผู้รับเหมำให้ ได้ คุณภำพและรู ปแบบตำมที่
บริ ษัทกำหนด
• วั ถุดบิ และ ้ จู าหน่ ายวั ถุดิบ
บริ ษัทไม่มีบุคลำกรก่อสร้ ำงเป็ นของตนเอง แต่จะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำจำกภำยนอกเข้ ำมำดำเนินกำร
ก่อสร้ ำงให้ ได้ ตำมแผนงำนของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะกำหนดรำคำว่ำจ้ ำงปลูกสร้ ำงรวมรำคำวัสดุและ
ค่ำแรงซึง่ เป็ นวัสดุมำตรฐำนสำหรับแต่ละโครงกำรซึง่ จะแตกต่ำงตำมกลุม่ ลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำมปั จจุบนั
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรกำรสร้ ำงพันธมิตรในด้ ำนงำนก่อสร้ ำงบ้ ำนและอำคำรชุดที่มีศักยภำพ และมี
ผลงำนเป็ นที่ประจักษ์ เพื่อให้ งำนก่อสร้ ำงมีคณ
ุ ภำพและมัน่ ใจได้ วำ่ เสร็ จตำมเวลำที่กำหนด
นโยบายการ ลิ (ขัน้ อนการพัฒนาโครงการ)
1. จัด อื ้ ที่ดนิ
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ ในเขตกรุ งเทพมหำนคร และปริ มณฑล
รวมทัง้ ที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง ในที่ดินของบริ ษัทที่มีอยู่แล้ ว อย่ำงไรก็ ตำม หำกมีที่ดิน
ที่เหมำะสมและสำมำรถพัฒนำในเชิงพำณิชย์ได้ อย่ำงเหมำะสมกับนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัท บริ ษัท ก็จะจัดซื ้อที่ดินสำหรับกำรพัฒนำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อไปเช่นกัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีปัจจัยหลักในกำรพิจำรณำซื ้อที่ดินของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สภำพทัว่ ไปของที่ดิน เช่น สถำนที่ตงั ้ กำรคมนำคม ลักษณะกำรใช้ ที่ดินตำมกฎหมำยผัง
เมือง และเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
2. ขนำด รูปร่ำง และประเภทเอกสำรสิทธิ์ของที่ดิน (โฉนด หรื อ น.ส.3)
3. ลักษณะสภำพของที่ดินข้ ำงเคียง สภำพภูมิประเทศ กำรระบำยน ้ำ สำธำรณูปโภคที่เข้ ำถึง
ที่ดิน รวมทังควำมสะดวกในกำรเข้
้
ำออกสูถ่ นนสำธำรณะ
4. ลักษณะประเภทใช้ งำนของที่ดิน เช่น เขตอุตสำหกรรม เขตที่พกั อำศัย เขตกสิกรรม
5. แนวโน้ มกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจของที่ดินดังกล่ำวในอนำคต
จำกกำรพิจำรณำปั จจัยข้ ำงต้ น บริ ษัทจะนำมำประเมินอุปสงค์ อุปทำน ประเภทของโครงกำรที่จะ
พัฒนำบนที่ดิน แปลงนัน้ ๆ ประเมินรำคำต้ นทุน โครงกำรที่ละเอียดและถูกต้ อง ก่อนพิจำรณำ
ตัดสินใจซื ้อเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำร
2. ศึกษาความเป็ น ป ด้ ของโครงการ
จำกที่ดินที่บริ ษัทมีอยูแ่ ละข้ อมูลขันต้
้ นของที่ดินดังกล่ำว บริ ษัทจะนำมำวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้
ของกำรพัฒนำโครงกำร ได้ แก่
1) กำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ทำงกำรตลำด ได้ แก่ วิเครำะห์กลุ่มลูกค้ ำ ศึกษำขนำดของ
ตลำด สภำวะกำรแข่งขัน และแนวโน้ มของตลำดในอนำคต เพื่อให้ ได้ มำถึงชนิดและ
คุณ ภำพของสินค้ ำ รวมทัง้ ระดับ รำคำที่เ หมำะสม ประมำณกำรยอดขำย และข้ อ มูล
พื ้นฐำนในกำรกำหนดรูปแบบของบ้ ำนและห้ องชุดให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของตลำด
2) กำรวิเครำะห์ทำงด้ ำนเทคนิค เพื่อกำหนดลักษณะของโครงกำรโดยจะออกแบบให้
สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของตลำด จุดเด่นทีต่ ้ องกำรของโครงกำร และลักษณะกำรใช้
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งำน รวมทังประเมิ
้
นต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำง และวำงแผนกำรก่อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็ จตำมเวลำที่
กำหนดองสินค้ ำ รวมทังนำดใหญ่
้
่วน่วยเพิ่มช่องทำงในกำรดำเนินธุรกิจอีกทังช่
้ วยลด
3. กำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ทำงด้ ำนกำรเงินของโครงกำรจำกข้ อมูลในข้ อ 1) และ 2) เพื่อ
หำอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนว่ำเหมำะสมแก่กำรลงทุนหรื อไม่
3. พัฒนาโครงการ
กำรพัฒนำโครงกำร บริ ษัทจะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำภำยนอกให้ เป็ นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ ำงให้ โดยกำรทำ
สัญญำจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำง ซึ่งผู้รับเหมำจะรั บผิดชอบทัง้ ด้ ำนกำรก่อสร้ ำง กำรจัดหำวัสดุในกำร
ก่ อ สร้ ำง และแรงงำนด้ วย โดยบริ ษั ท จะพิ จำรณำเชิ ญ ผู้รั บ เหมำที่ มี ชื่อ เสีย งในกำรก่อ สร้ ำง มี
ประสบกำรณ์ ผลงำน คุณภำพ เทคโนโลยี และบุคลำกรที่เชื่อถือได้ เข้ ำมำทำกำรเสนอรำคำก่อสร้ ำง
กับบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะกำหนดให้ มีผ้ รู ับเหมำเข้ ำเสนอรำคำไม่ต่ำกว่ำ 3 รำยต่อโครงกำร กำรประมูล
จะเป็ นลักษณะ Closed Bid โดยบริ ษัทจะมีคณะกรรมกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงเป็ นผู้ดำเนินกำรกำหนด
ขอบเขตงำน คุณสมบัติของผู้รับเหมำก่อสร้ ำง รับและเปิ ดซองประมูล รวมทังเจรจำต่
้
อรองรำคำ
เพื่อให้ ได้ ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำง รวมทังรำคำและเงื
้
่อนไขที่เหมำะสมที่สดุ
ลของฤดูกาลที่กระทบ ่ อการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะของกำรดำเนินงำนของบริ ษัทไม่มีฤดูกำล แต่ในช่วงฤดูฝนอำจทำให้ กำรก่อสร้ ำงโครงกำรมี
อุปสรรคในกำรทำงำนบ้ ำง อย่ำงไรก็ตำม ในกำรวำงแผนกำหนดตำรำงเวลำกำรดำเนินงำนโครงกำร
จนแล้ วเสร็ จสำมำรถส่งมอบให้ กบั ลูกค้ ำได้ นนั ้ ฝ่ ำยบริ หำรได้ คำนึงถึงปั จจัยนี ้แล้ ว ดังนันฤดู
้ ฝนจึง
ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำนก่อสร้ ำงโครงกำรของบริ ษัท
ข) ลกระทบ ่ อสิ่งแวดล้ อม
สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรเป็ นอำคำรชุดคอนโดมิเนียมและขออนุญำตจัดสรรที่ดิน บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย และกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับอำคำรชุด และกำรจัดสรรที่ดิน รวมทัง้ กฎ
ข้ อบังคับของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ได้ คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อ สิ่ง แวดล้ อ มของโครงกำรนัน้ ๆ ซึ่ง ที่ ผ่ำ นมำบริ ษั ท ยัง ไม่เ คยมี ข้ อ พิ พ ำททำงกฎหมำย ในเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้ อมแต่อย่ำงใด โดยโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยในกรุงเทพมหำนคร ได้ แก่ โครงกำรเดอะบรีซ
โครงกำรแวนเทจ โครงกำรสตำร์ วิว โครงกำรนำรำ 9 และโครงกำรแอมเบอร์ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม ในเรื่ องรำยงำนผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ของโครงกำรแล้ วทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกันและกำรแก้ ไข
สิ่งที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ตำมที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ กำหนดไว้ ทุกประกำร รวมทังก
้ ำกับ
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงที่บริ ษัท ว่ำจ้ ำงให้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
อย่ำงเคร่งครัด
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ก่อนปี 2546 บริ ษัทดำเนินธุรกิจอสังหำริ มทรั พย์ที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง เพียงแห่งเดียวต่อมำปี
2546 บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นใหม่ซึ่งมีศักยภำพสูงนับตังแต่
้ นนั ้ เป็ นต้ นมำ บริ ษัทจึงขยำยดำเนินธุรกิจอสังหำริ มทรั พย์ในเขต
กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภำพมำกกว่ำ และลดกำรพึ่งพิงตลำดอสังหำริ มทรัพย์ ที่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัด
ระยอง แต่เพียงแห่งเดียว อย่ำงไรก็ตำมแม้ บริ ษัทจะขยำยธุรกิจในเขตกรุ งเทพมหำนคร บริ ษัทยังมีนโยบำยกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง โดยบริ ษัท จะสร้ ำงกำรยอมรับจำกลูกค้ ำเก่ำ รวมทังสร้
้ ำงฐำนลูกค้ ำใหม่ โดยเน้ นกลุม่ เป้ำหมำยไป
ที่ลกู ค้ ำระดับกลำงและระดับสูงที่มีกำลังซื ้อในพื ้นที่ใจกลำงเมืองหรื อใกล้ กบั ระบบขนส่งมวลชนและแนวรถไฟฟ้ ำเป็ นหลัก
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ปลำยปี 2560 ภำพรวมด้ ำนเศรษฐกิจของประเทศมีกำรกระเตื ้องขึ ้น สำหรับอสังหำริ มทรัพย์ในปี 2561 มี
แนวโน้ มเติบโตมำกกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกมีปัจจัยบวกหลำยประกำร ขณะที่ปัจจัยลบก็ยงั คงมี อยู่ เช่น เรื่ องควำม
เข้ มงวดของสถำบันกำรเงินในกำรปล่อยสินเชื่อ และหนี ้ภำคครัวเรื อนที่ยงั อยู่ ในระดับสูง แต่เชื่อว่ำจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ควำมเชื่อมัน่ มำกนัก สำหรับปั จจัยบวกที่จะส่งผลดีตอ่ ตลำดอสังหำริ มทรัพย์โดยรวม ได้ แก่ อัตรำดอกเบี ้ยที่ยงั อยู่ในระดับ
ต่ำเชื่อว่ำในครึ่ งปี แรก 2561 อัตรำดอกเบี ้ยจะยังคงไม่ปรับขึ ้น ในขณะที่ตวั เลขภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ ยวมีกำร
ขยำยตัวสูงขึ ้น นอกจำกนี ้ด้ ำนโครงกำรลงทุนภำครัฐเริ่ มเป็ นรูปธรรมมำกขึ ้น มีกำรประมูลและเริ่ มทยอยก่อสร้ ำงในหลำย
โครงกำร ทำให้ มีเม็ดเงินไหลเข้ ำระบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหนึ่งในโครงกำรสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ เศรษฐกิจ
ไทยโตได้ ต ำมที่ ป ระมำณกำรกัน ไว้ คื อ โครงกำรพัฒ นำระเบี ยงเศรษฐกิ จ พิ เศษภำคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) และกำรที่รัฐบำลใช้ มำตรำ 44 ในเรื่ องผังเมืองเพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรได้ เร็ วขึ ้น ช่วย
ประโยชน์ได้ อย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำหลังจำกนี ้จะใช้ ระยะเวลำไม่นำน ข้ อกำหนดกำรใช้ ประโยชน์ในที่ ดินในพื ้นที่อีอีซีน่ำจะ
แล้ วเสร็ จ ผู้ประกอบกำรก็จะสำมำรถลงทุนได้ เร็ วขึ ้นด้ วย โดยเริ่ มเห็นผลจำกกำรเปิ ดใช้ อำคำรผู้โดยสำรใหม่ของสนำมบิน
อูต่ ะเภำ รวมทัง้ มอเตอร์ เวย์ สำยพัทยำ-ระยอง ซึง่ อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ ำงที่คำดว่ำเปิ ดใช้ ได้ ในปี 2562
ยังมีอีกปั จจัยหนึ่ง ที่ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรอสังหำริ มทรัพย์ต้องใช้ ควำมระมัดระวังในกำรดำเนินธุรกิจมำกขึ ้น คือ
ปั จจัยทำงกำรเมือง ซึง่ ในปี 2561-2562 เริ่ มใกล้ เข้ ำสูก่ ำรเลือกตัง้ และสุดท้ ำยไม่แน่วำ่ จะกลับมำเกิดควำมขัดแย้ งกันอีก
หรื อไม่ หำกเกิดขึ ้นอีกก็จะเป็ นปั จจัยลบที่คอยฉุดตลำดและธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ให้ ชะลอตัวเช่นกัน
3.2 ความเสี่ยงจากการสร้ างบ้ านก่ อนขาย
เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ บริ ษัทยังคงมีนโยบำยสร้ ำงบ้ ำนก่อนขำย แทนกำรเริ่ มสร้ ำงบ้ ำนเมื่อลูกค้ ำ
จองซื ้อ แม้ ว่ำบริ ษัทต้ องใช้ เงินทุนของตนเองในกำรก่อสร้ ำงบ้ ำนสูงขึ ้นกว่ำปกติทวั่ ไปก็ตำม เนื่องจำกบริ ษัทไม่ได้ นำเงิน
จำกลูกค้ ำมำเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่ำงก่อสร้ ำง บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่สร้ ำงบ้ ำนเสร็ จ แล้ วแต่ไม่สำมำรถ
ขำยได้ ทนั ที และยิ่งขำยได้ ลำ่ ช้ ำไปนำนขึ ้นก็จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัทมำกขึ ้นเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อ ไม่ให้ บริ ษัท สูญเสียโอกำสในกำรขำยและเพื่อไม่ให้ บริ ษัทมีภำระบ้ ำนสร้ ำงเสร็ จแล้ ว มีปริ มำณคงเหลือมำก
จนเกินไป บริ ษัทจะศึกษำสำรวจควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค จำกลูกค้ ำที่เข้ ำเยี่ยมชมโครงกำร และศึกษำจำกสภำพตลำด
โดยรวม เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรวิเครำะห์ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถสร้ ำงบ้ ำนที่สอดคล้ องกับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ และสำมำรถขำยและโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตำมกำหนดเวลำ
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3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเพิ่มขึน้ ของ ้ นทุนในการก่ อสร้ าง
ปั ญหำแรงงำนก่อสร้ ำงที่ยงั มีอยู่ในปั จจุบนั และในอนำคตจำกกำรเร่ งงำนก่อสร้ ำงโครงสร้ ำงพื ้นฐำนขนำด
ใหญ่ของภำครัฐ และกำรขยำยโครงกำรต่ำงๆ ของภำคเอกชนจะเกิดกำรแย่งแรงงำนในตลำดส่ งผลให้ ต้นทุนกำรก่อสร้ ำง
เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 1- 2 ปี ที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจ ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อีกทัง้ สินค้ ำที่อยู่อำศัยในตลำดยังคงเหลือ
จ ำนวนมำก ภำคเอกชนได้ ชะลอกำรเปิ ดโครงกำรใหม่ ปั ญ หำกำรขำดแคลนแรงงำนก็ เริ่ ม คลี่ค ลำยลงได้ ระดับหนึ่ ง
นอกจำกนี ้เพื่อลดควำมเสีย่ งในหลำยโครงกำรของบริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำงในรำคำค่ำจ้ ำงที่รวมค่ำวัสดุ
ก่อสร้ ำงและแรงงำนไว้ แล้ ว โดยในสัญญำว่ำจ้ ำงก่อสร้ ำงได้ กำหนดค่ำจ้ ำงไว้ คงที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมต้ นทุนได้ ใน
ระดับหนึง่ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะหำพันธมิตรที่เป็ นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงรำยใหญ่ที่มศี กั ยภำพเพื่อรับงำนก่อสร้ ำงใน
โครงกำรของบริ ษัท ให้ แล้ วเสร็ จทันตำมกำหนดเวลำ ลดควำมเสี่ยงจำกค่ำปรับอันเนื่องจำกกำรส่งมอบบ้ ำนและห้ องชุด
ให้ กับลูกค้ ำล่ำช้ ำ อีกทัง้ บริ ษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะให้ มี กำรบริ หำรและควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำงให้ ได้ ตำม
เป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปี 2560 บริ ษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยอันมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ
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6. ข้ อมูลทั่ว ปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่ว ป
ก. ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่ งั ้ โทรศัพท์ โทรสาร จานวน และชนิดของหุ้นที่จาหน่ าย ด้ แล้ วทัง้ หมดของบริษัท
ชื่อ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่
ชัน้ 5 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2263-1010-5
โทรสำร : 0-2263-1009
สำนักงำนสำขำ
65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท ตำบลบ้ ำนฉำง อำเภอบ้ ำนฉำง
จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0-3860-2500 , 0-3860-2511
โทรสำร : 0-3860-2754
Website : www.estarpcl.com
E-mail : estar@estarpcl.com
ประเภทธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เลขทะเบียน
บมจ.0107536000307
ทุนจดทะเบียน
5,172,246,185 บำท (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
5,022,246,185 บำท
ข. ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่ งั ้ โทรศัพท์ โทรสาร จานวน และชนิดของหุ้นที่จาหน่ าย ด้ แล้ วทัง้ หมดของ
นิ ิบุคคลที่บริษัทถือหุ้น งั ้ แ ่ ร้อยละ 10 ขึน้ ปของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายแล้ วทัง้ หมด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ รี สอร์ ท จำกัด
ดำเนินธุรกิจสนำมกอล์ฟ คลับเฮ้ ำส์ กีฬำ และห้ องประชุมสัมมนำ และจัดเลี ้ยง ในนำม “สนำมกอล์ฟ อีสเทอร์ น สตำร์
คันทรี่ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท” ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
สถำนที่ตงั ้
241/5 หมู่ 3 ตำบลพลำ อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0-3863-0410-3
โทรสำร : 0-3863-0418
Website : www.easternstargolfcourse.com
E-mail : esr_marketing@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ
สนำมกอล์ฟ
เลขทะเบียน
0105532086493
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
500,000,000 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)
สัดส่วนกำรลงทุน
ร้ อยละ 81.30
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บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
สถำนที่ตงั ้
65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท ตำบลบ้ ำนฉำง อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0-3860-2500
โทรสำร : 0-3860-2754
ประภทธุกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจเชิงพำณิชย์)
เลขทะเบียน
0105533137636
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
160,000,000 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)
สัดส่วนกำรลงทุน
ร้ อยละ 60
ค. ชื่อ สถานที่ งั ้ สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถำนที่ตงั ้
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสำร : 0-2009-9991
Website : http://www.set.or.th/tsd
E-mail : www.set.or.th/contactcenter
ผู้สอบบัญชี
สถำนที่ตงั ้

นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3972
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสำร: 0-2264-0
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 5,172,246,185.00 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 5,172,246,185 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 5,022,246,185.00 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 5,022,246,185
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีรายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560) ดังนี ้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้น

บริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด *
บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จากัด *
บริ ษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้ จากัด *
นายกฤตย์ รัตนรักษ์ *
นายทวี หาญไกรวิไลย์
BANK OF SINGAPORE LIMITED
บริ ษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด
บริ ษัท สตาร์ บล็อค กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสุชาติ หวังสว่างกุล
รวม

2,192,260,984
513,000,000
279,212,609
131,058,500
100,000,000
49,400,000
42,923,612
42,000,000
40,293,092
28,384,800
3,418,533,797

ร้ อยละ
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมด
43.65
10.21
5.56
2.61
1.99
0.98
0.85
0.84
0.80
0.56
68.04

หมำยเหตุ :
* กลุ่มซันไรส์ ประกอบด้ วย
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ธุรกิจบันเทิง) ถือหุ้นจานวน 2,192,260,984 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 43.65
- บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี ้ จากัด
ถือหุ้นจานวน 513,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.21
- บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้ จากัด
ถือหุ้นจานวน 279,212,609 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.56
- บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จากัด
ถือหุ้นจานวน 5,746,876 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.11
- นายกฤตย์ รัตนรักษ์
ถือหุ้นจานวน 131,058,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.61
รวมทังหมด
้
3,121,278,969 หุ้น รวมทังหมด
้
62.14
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8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1. นายอานันท์
2. นายวีระพันธุ์
3. นายปรี ชา

รำยนำม
ปั นยารชุน
ทีปสุวรรณ
อุน่ จิตติ

4.

นายสมฤทธิ์

ศรี ทองดี

5.

นางสุนนั ทา

เตียสุวรรณ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชัชวิน
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ
นายทินวรรธน์
นายณัฐวิทย์
นายพงศ์พินิต
นายไพบูลย์
นายต่อศักดิ์

เจริ ญรัชต์ภาคย์ 1
สุขพรชัยกุล1
มหธราดล1
บุณยะวัฒน์
เดชะคุปต์
วงศ์จงใจหาญ
เลิศศรี สกุลรัตน์ 1

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ 1 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทและกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำร ปี 2560
รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

จำนวนครัง้ กำร
ประชุม
คณะกรรมกำร

กำรเข้ ำร่ วมกำร
ประชุม
คณะกรรมกำร

1.นายอานันท์ ปั นยารชุน

ประธานกรรมการ

6

6

2.นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

6

6

3.นายปรี ชา อุ่นจิตติ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6

6

4.นายสมฤทธิ์ ศรี ทองดี

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6

6

5.นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ

6

6
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6.นายทวีผล คงเสรี *1

กรรมการ และ ที่ปรึกษากรรมการบริ หาร

2

1

7.นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

6

6

8.นายฐิติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล

กรรมการบริ หาร

6

6

9.นายทินวรรธน์ มหธราดล

กรรมการบริ หาร

6

6

10.นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

กรรมการบริ หาร

6

6

11.นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

กรรมการ

6

6

12.นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

กรรมการ

4

4

13.นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

กรรมการผู้จดั การ

6

6

หมายเหตุ *1 นายทวีผล คงเสรี ได้ ลาออกจากการเป็ น กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการบริ หาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 เมษายน 2560

*2 นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น กรรมการแทน นายทวีผล คงเสรี มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 เมษายน 2560
8.2 ผู้บริหำร
ผู้บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รำยนำม
นายต่อศักดิ์
เลิศศรี สกุลรัตน์
นางอรวรรณ
สมานโสตถิวงศ์
นายพงษ์ ศกั ดิ์ ใหม่ซ้อน
นายศุภพงศ์
อัมระรงค์
นายพิสฐิ
ตังค้
้ าวานิช
นายเอกชัย
ไพบูลย์พนั ธ์
นายสุโชค
จานทอง

8.
9.

นางสาวชลิณี
นายเกษมศักดิ์

ปรัชญาสันติ
สุนทโรทก

10.
11.
12.
13.

นายพิชยั
นางพิชญ์ภสั สร์
นางสาวพันธุ์ทิพา
นายณัฐวุฒิ

พิชเยนทรโยธิน
โพธิ์วฒ
ั นกุล
สุขทิพยาโรจน์
แซ่เฮ้ ง

ตำแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาโครงการและออกแบบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริ ษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายบุคคลและประสานงานราชการ
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการและก่อสร้ าง 1
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการและออกแบบกลุม่ ปฏิบตั ิการ 2
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด และ
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและบริ การลูกค้ า
ผู้อานวยการฝ่ ายโครงการระยอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายขายและบริ การลูกค้ า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ นายพงษ์ ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ รวมทังจั
้ ดการและดูแลการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภาพ
8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 รวม 13 คน เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 8,990,000.00.-บาท
รำยละเอียดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ปี 2560
รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

ค่ ำตอบแทน
(บำท)

1. นายอานันท์ ปั นยารชุน

ประธานกรรมการ

2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

550,000.00

3. นายปรีชา

ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

960,000.00

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

840,000.00

8. นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล

กรรมการบริหาร

720,000.00

9. นายทินวรรธน์ มหาธราดล

กรรมการบริหาร

720,000.00

10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

กรรมการบริหาร

720,000.00

11.นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

กรรมการ

600,000.00

12. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ*2

กรรมการ

400,000.00

13.นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์

กรรมการผู้จดั การ

อุน่ จิตติ

4. นายทวีผล คงเสรี *1
5. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
6. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
7. ดร.ชัชวิน

เจริญรัชต์ภาคย์

รวม

1,440,000.00

240,000.00

960,000.00
840,000.00

8,990,000.00

หมายเหตุ *1 นายทวีผล คงเสรี ได้ ลาออกจากการเป็ น กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 เมษายน 2560

*2 นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น กรรมการแทน นายทวีผล คงเสรี มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 เมษายน 2560
ในปี 2560 บริ ษั ทจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วย เงิ นเดือน และโบนัสให้ กับผู้บ ริ หาร จานวน 11 คน รวมทัง้ สิน้
28,371,818.-บาท
บริ ษัทได้ จัดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หาร โดยบริ ษัทได้ สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน
โดยในปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หารจานวน 11 ราย รวมทังสิ
้ ้น 622,824.- บาท
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8.5 บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงาน และคนงาน ทัง้ หมด 212 คน แบ่งเป็ นระดับผู้บริ หาร 26 คน และระดับ
พนักงาน 106 คน และคนงาน 80 คน โดยมีผลตอบแทนรวมพนักงานและคนงานในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ แก่ เงินเดือน เงิน
รางวัลประจาปี ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน ค่าเช่าบ้ าน ค่า
โทรศัพท์ และค่าเดินทาง ค่าครองชีพ เท่ากับ 59.26 ล้ านบาท และในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (2558-2560) บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ าน
แรงงานแต่อย่างใด
ในปี 2560 บริ ษัทได้ เน้ นการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ า ร่ ว มการสัม มนา
และอบรมหลัก สูต รที ่เ กี ่ ย วข้ อ งกับ งานในหน้ า ที ่ค วามรั บ ผิด ชอบเพื ่อ เป็ นการเพิ ่ ม ความรู้ และทัก ษะในการทางาน
นอกเหนือจากเน้ นให้ หวั หน้ างานฝึ กอบรมพนักงานในสังกัดในระหว่างช่วงเวลาการทางาน
9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบ
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานต่อความสาเร็ จและการเติบโตของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการขึ ้น โดยครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี ้
- การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นที่เชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสียคณะกรรมการบริ ษัท มีความมุง่ มัน่
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องตนอย่ า งเต็ ม ความสามารถเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ องค์ ก ร
โดยแสดงออกถึ ง ภาวะผู้ น าและสามารถควบคุ ม การด าเนิ น งานของฝ่ ายจั ด การ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลมิให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- บริ ษัทกาหนดแนวทางจรรยาบรรณเพื่อให้ กรรมการและพนักงานถือปฏิบตั ิ
- การด าเนิ น งานด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบโดยจัด ให้ มีร ะบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในเพื่อจัดการกับความเสีย่ ง โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในองค์กรเพื่อกากับดูแล
ให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ก) คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
รำยนำม
1. นายอานันท์
ปั นยารชุน
2. นายวีระพันธุ์
ทีปสุวรรณ
3. นายปรี ชา
อุน่ จิตติ
4.

นายสมฤทธิ์

ศรี ทองดี

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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5.

นางสุนนั ทา

เตียสุวรรณ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชัชวิน
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ
นายทินวรรธน์
นายณัฐวิทย์
นายพงศ์พินิต
นายไพบูลย์
นายต่อศักดิ์

เจริ ญรัชต์ภาคย์1
สุขพรชัยกุล1
มหธราดล1
บุณยะวัฒน์
เดชะคุปต์
วงศ์จงใจหาญ
เลิศศรี สกุลรัตน์1

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอานาจลงนาม1
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่จัดการให้ บริ ษัท ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่กาหนดนโยบายและทิศ ทางการดาเนินงานของบริ ษัท และกากับ ดูแ ล
การดาเนินกิจการของบริ ษัท ผ่านทางคณะกรรมการบริ หารที่แต่งตังขึ
้ ้น
3. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริ ษัท หรื อเข้ าถือหุ้น
หรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
4. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ผู้เรี ยกประชุม หรื อในกรณีที่จาเป็ นกรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการหรื อ ผู้
ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
5. กรรมการมี สิท ธิ ได้ รั บ ค่า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัลเบี ย้ ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ต อบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อ ตามที่ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น จะพิ จารณาซึ่งอาจ
ก าหนดเป็ นจานวนแน่น อนหรื อ วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้ เป็ นคราวๆไปหรื อ จะให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
บริ ษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
6. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร พร้ อมทังมอบอ
้
านาจ และกาหนดอานาจใน
การอนุมตั ิและสัง่ การให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ การบริ หารกิจการของ
บริ ษัทดาเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
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ข) คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1. นายชัชวิน
2. นายต่อศักดิ์
3. นายฐิ ติวฒ
ุ ิ
4. นายณัฐวิทย์
5. นายทินวรรธน์

รำยนำม
เจริ ญรัชต์ภาคย์
เลิศศรี สกุลรัตน์
สุขพรชัยกุล
บุณยะวัฒน์
มหธราดล

ตำแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ การรับรอง
2. กากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษัท กาหนดหรื ออนุมตั ิไว้ และติดตามการปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติไว้
3. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ภายในขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริ หาร
อานาจของคณะกรรมการบริ หาร
1. มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบการปฏิบตั ิของบริ ษัท ในด้ านต่างๆ ตลอดจนการ
มอบหมายงานและการมอบอานาจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
2. มีอานาจในการอนุมตั ิและ/หรื อการตัดสินใจในเรื่ องใดๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ว่าจะต้ องได้ รั บการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
3. มี อ านาจในการอนุมัติแ ละ/หรื อ การตัดสิน ใจดาเนิ น การแทนคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องเร่ งด่วน
ซึ่งไม่สามารถรอการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ทังนี
้ ้ โดยให้ หารื อประธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดาเนินการและเมื่อดาเนินการแล้ วให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้
สัตยาบันต่อไป
4. คณะกรรมการบริ หารจะแต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัท ที่มิได้ เป็ นกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นสมาชิกสมทบของ
คณะกรรมการบริ หารด้ วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 ท่าน
ขอบเขตของเรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
1. แนวนโยบายในการทาธุรกิจของบริ ษัท แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท โดยงบประมาณ
ประจาปี จะต้ องประกอบด้ วย งบประมาณกาไรขาดทุน งบประมาณเงินสด งบประมาณการลงทุน อัตรา
พนักงานและงบประมาณการว่าจ้ างพนักงาน
2. การจัดตังโครงการพั
้
ฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัททุกโครงการ
3. นโยบายการบริ หารงาน ผังการจัดองค์กรของบริ ษัท นโยบายเกี่ยวกับการพนักงาน การให้ สวัสดิการ การ
จ่ายโบนัส และการขึ ้นเงินเดือนประจาปี
4. การซื ้อที่ดินและ/หรื ออาคารที่อยูน่ อกโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วตาม ข้ อ 2.
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5. การขายที่ดิน และ/หรื ออาคารในรายการซึ่งมิใช่เป็ นไปตามปกติการค้ าของบริ ษัท และ/หรื อไม่ได้ อยู่ใน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
6. การเช่าหรื อให้ เช่าที่ดินและ/หรื ออาคารที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี หรื อมูลค่าเกินกว่า 10 ล้ านบาท
7. การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. การเพิ่มทุน การลดทุน ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม การเลิกหรื อการควบรวมของบริ ษัทดังกล่าว การ
ขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ตลอดจนการเข้ าร่วมลงทุนในบริ ษัทใดๆ
9. การฟ้ องร้ อง หรื อต่อสู้คดี ที่มีมลู ค่าเกินกว่าห้ าล้ านบาท
10. เรื่ องที่กฎหมายกาหนดว่าจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
11. เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ วา่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1.
2.
3.

รำยนำม
นายปรี ชา อุน่ จิตติ
นายสมฤทธิ์ ศรี ทองดี
นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

ตำแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ องและเพี ย งพอ รวมถึ ง การสอบทาน
พิเศษ การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญและรายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยพิจารณาความเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญชี เช่น การสอบทานการให้ บริ การอื่นกับบริ ษัทของผู้สอบบัญชี การหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เป็ นต้ น
5. สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นอันอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
เช่ น ความยุ่งยากหรื อ ข้ อ ขัดแย้ ง ที่มี นั ยสาคัญ ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ป ระสบในระหว่า งปฏิ บัติงาน ประเด็น
ข้ อเท็จจริ งและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ ายจัดการ ระดับประสิทธิ ผลของระบบ
การควบคุม ภายใน ข้ อ บกพร่ อ งที่ ป รากฏขึน้ ในงวดบัญ ชี นี ้ และที่ อ าจจะเกิ ดขึน้ ในงวดบัญ ชี ต่อไป
เป็ นต้ น
6. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม และประชุมร่ วมกับหรื อหัวหน้ าหน่วยงาน
กากับและตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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7. สอบทานระดับ ความเสี่ยงและสอบทานถึงวิธี การประเมิน ความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน และ
สอบทานว่า คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษัท ตระหนักถึ งความเสี่ย งที่ สาคัญ และที่
เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิการ
8. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทัง้ ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ก่อ นที่บ ริ ษัทจะเข้ า มาท า
รายการดังกล่าวตามเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยและสานักคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. สอบทานและรั บ ทราบการปฏิ บัติงานตามหลั ก จริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ ห ารและพนักงาน และ
บรรษัทภิบาล
10. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
10.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
10.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตร
10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
11. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และให้ มีการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบ
ภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี และจัดลาดับความสาคัญโดยคานึงถึงระดับ
ความเสี่ยง สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการในเรื่ องข้ อบกพร่อง
สาคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ ายจัดการ
13. ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานกากับและตรวจสอบภายในและ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานดังกล่าว
14. พิจารณาว่าจ้ างหรื อนาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
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15. หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายจัดการไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขรายการหรื อการกระทาซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิ น และผลการดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์ ดังกล่า วต่อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้ องเป็ นไปด้ วยความอิสระ
ง) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1.
2.
3.

รำยนำม
นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
นายปรี ชา อุน่ จิตติ
นายสมฤทธิ์ ศรี ทองดี

ตำแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้ าที่คณะกรรการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผู้จดั การ รอง
กรรมการผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา คัดเลือก กลัน่ กรองผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้มีตาแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษัท
ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป
1.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจานวนค่าตอบแทนและผลโยชน์ อื่น
ให้ แก่กรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้มีตาแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษัท ถือหุ้น
ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป
2. สรรหาคัดเลือกหรื อพิจารณากลัน่ กรองตัวบุคคล
สรรหา คัด เลือ ก หรื อ พิจ ารณากลัน่ กรองตัว บุค คล เพื ่อ ด ารงต าแหน่ง ต่า งๆ ดัง ต่อ ไปนี ้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
2.1 กรรมการบริ ษัท
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2.3 ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการ ผู้จดั การ รอง
กรรมการผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
2.4 กรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ มี ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า ขององค์ ก รหรื อกิ จ การที่
บริ ษัท ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป
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3. การพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ กรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรื อผู้มีตาแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรื อกิจการที่บริ ษัท ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไป ได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
หรื อองค์กร หรื อกิจการที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป แล้ วแต่กรณี โดยเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่นในอุต สาหกรรมเดียวกัน
หรื อใกล้ เคียงกัน ทัง้ นีก้ รรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายให้ มีห น้ าที่และความรั บ ผิดชอบเพิ่ม ขึน้ ควรได้ รั บค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มขึ ้นนันด้
้ วย
4 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
4.1 พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ขนาดและองค์ ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การกากับดูแลและดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
4.2 พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการ
ผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี โดยจะต้ องคานึงถึงหน้ าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง การให้ ค วามสาคัญ กับ การเพิ่ม มูลค่า ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้ วย
4.3 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อ
กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4.4 พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท แผนสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
4.5 เปิ ดเผยนโยบายและรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
4.6 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ ในกรณีที่จาเป็ นโดย
บริ ษัทเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย เช่น การสารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ของบริ ษัท เป็ นต้ น
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จ) กรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รำยนำม
นายอานันท์ ปั นยารชุน
นายปรี ชา อุน่ จิตติ
นายสมฤทธิ์ ศรี ทองดี
นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

9.3 กำรสรรหำและแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
(1) กรรมกำรอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยยึดถือหลักเกณฑ์เรื่ องคุณสมบัติของ
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยให้ ใช้ บงั คับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
1. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับผู้ข ออนุ ญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาต
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรื อตังแต่
้
20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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5.

6.

7.
8.

9.

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัด
อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รั บ ค่า บริ ก ารเกิ น กว่า 2 ล้ า นบาทต่อ ปี จากผู้ข ออนุญ าต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถให้ ความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของผู้ ขออนุ ญ าต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรื อ (ฉ) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อ
เคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อ การให้ บริ การทางวิชาชีพเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้ จัดให้ มี ความเห็น
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตั ง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ท าให้ บุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
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เพื่อประโยชน์ตามข้ อ 5 และ ข้ อ 6 คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี
หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทางวิชาชีพ(แล้ วแต่กรณี)
ในนามของนิติบคุ คลนัน้
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการจ านวนไม่ เ กิ น 12 คน คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ คดั เลือก กลัน่ กรองบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และไม่ได้ ใช้
วิธี cumulative voting (การแต่งตังกรรมการโดยที
้
่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการเพื
้
่อให้ ผ้ ใู ด
มากน้ อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.มหาชน) แต่ใช้ วิธีการใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน การสรรหากรรมการสามารถเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละ
หลายๆ คนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้
ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้ าที่ สรรหา คัดเลือก หรื อพิจารณากลัน่ กรองผู้บริ หาร
เพื่อดารงตาแหน่งระดับสูงของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อย
บริ ษัทได้ กากับดูแลและควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย โดยส่งบุคคลที่เป็ น
ตัวแทนของบริ ษัทที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการ
ในบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทย่อย
นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดระเบียบให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัท นัน้ ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการ
ทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่าวให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึง
ต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบ
การเงินรวมได้ ทนั กาหนดด้ วย
9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน/ลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรื อสายงานที่
รับผิดชอบข้ อมูลภายในหรื อที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายใน รวมทังคู
้ ่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ทาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันเผยแพร่ ข้อมูลงบการเงินและข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
ของบริ ษัท และในช่วงระยะเวลา 1 วัน หลังวันเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินและข้ อมูลสาคัญทางการเงินของบริ ษัท
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9.6 ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่นๆ(non-audit fee) ให้ แก่ บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) ในรอบปี บัญชี 2560 ดังนี ้
บริษัท

ค่ ำบริกำรตรวจสอบบัญชี
(audit fee)

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
รวม

1,200,000.-บาท
200,000.-บาท
30,000.-บาท
1,430 ,000.-บาท

ค่ ำบริกำรอื่นๆ (รอ
ข้ อมูล)
(non-audit fee)
39,358.- บาท
12,878.-บาท
52,236 .-บาท

10. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
สิทธิของผู้ถอื หุ้นและกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีนโยบายในการนาเสนอข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่ง
ครั ง้ คือการประชุมสามัญประจาปี โดยจัดประชุม ณ โรงแรมใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานครที่มี ระบบขนส่งมวลชลผ่า น
โดยเฉพาะรถไฟฟ้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสะดวกในการเดินทางมาประชุม และบริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูล
ประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบ และบริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยในที่
ประชุมประธานกรรมการซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ ในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ ำงๆ
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงาน ผู้บริ หาร
และกรรมการ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า ภาครัฐ เพราะบุคคลเหล่านี ้เป็ น
แรงสนับสนุนให้ บริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสร้ างกาไรให้ กับบริ ษัท โดยในการดาเนินงานจะพิจารณาลาดับ
ความสาคัญตามสถานการณ์เป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ได้ รับการดูแลอย่างดี
คณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 12 คน ประกอบด้ วย
กรรมการบริ หาร
5
คน
กรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร
3
คน
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
4
คน คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของกรรมการทังหมด
้
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ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ จึงทาให้ เกิดการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแล และการบริ หารงานประจา ซึ่งสนับสนุนให้ บริ ษัท สามารถบริ หารงานได้ อย่างโปร่ งใส โอกาสที่จะเกิ ดข้ อขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อการที่กรรมการผู้จัดการจะมีอานาจเบ็ดเสร็ จจึงไม่อาจเกิดขึน้ ได้ ง่าย เนื่องจากมีการคานอานาจกันและ
ประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและของผู้ถือหุ้นได้ ดียิ่งขึ ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีสว่ นร่ วมในการให้ ความเห็นชอบ กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน โดยกาหนดอานาจการอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ การ
ตรวจสอบภายในรวมทังติ
้ ดตามการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่า เสมอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษตามความจาเป็ น
โดยมีการกาหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีนโยบายนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน
เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่ อนเข้ าร่ วมประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท มีการประชุม
ทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ โดยการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามข้ อ 8.1
ทัง้ นี ไ้ ด้ มี ก ารจดบัน ทึ ก การประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ านการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทารายงานทางการเงิ น ที่ถูกต้ องและมีความน่าเชื่ อ ถื อ
โดยได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทารายงานทางการเงินซึง่ ครอบคลุมในเรื่ องสาคัญตามข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัท จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ตามที่ปรากฏในรายงานประจา
ปี 2560 ของบริ ษัท
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ออกข้ อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้ พนักงานยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิ บัติ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม และความโปร่ งใส ทัง้ ในการปฏิ บัติ ต่อบริ ษัท และผู้มี ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
โดยพนักงานรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบตั ิ และบริ ษัทได้ ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอยูเ่ สมอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ มี
การดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสีย และป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่
ที่อาจเกิดขึ ้นในองค์กรทุกๆ กรณี บริ ษัทจึงกาหนดหลักการดาเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุม่ หรื อบุคคลที่กระทาการ
โดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจในการดาเนินกิจการอันปราศจากการทุจริ ต บริ ษัทจึง
ได้ จดั ทานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ขึ ้น ตลอดจนขันตอนและแนวทางปฏิ
้
บตั ิเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท ในการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทังแจ้
้ งบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทอื่นที่บริ ษัท มีอานาจ
ควบคุม ให้ นานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
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บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายและแนวทางการแจ้ งการกระท าความผิ ด เรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั่ น ( Whistle Blowing)
โดยการร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางของบริ ษัทได้ 3 ช่องทาง คือ
1) ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท : www.estarpcl.com
2) ทาง E-mail ของบริ ษัท : info@estarpcl.com
3) ทางไปรษณีย์ หรื อยื่นโดยตรงได้ ที่ :
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 ชัน้ 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บัติ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรในหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท
ภายใต้ หวั ข้ อนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน และนโยบายเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.1 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ประเมิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้ นให้ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จ และมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลในการดาเนินงาน รวมทัง้ การใช้ ทรั พยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกัน หรื อลดความผิด พลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ฯ โดยการทบทวนซักถาม
ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและผู้ตรวจสอบภายใน แล้ วสรุปความเห็นได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน
คือ องค์กร และสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
1. สภำพแวดล้ อมของกำรควบคุม
บริ ษัทมีปัจจัยแวดล้ อมที่สง่ เสริ มให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการกาหนดโครงสร้ าง
องค์กร การแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างแน่ชดั เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
พร้ อมทังได้
้ จดั ทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้ มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลด
การทางานที่ซ ้าซ้ อน เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายปฏิบตั ิงานภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดเป้าหมาย การดาเนินธุรกิจที่
ชัดเจนในแต่ละปี โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตังมาตรฐานการ
้
วัดผลงานอย่างชัดเจน โดยภาพรวม สภาพแวดล้ อมการควบคุมของบริ ษัท มีความเหมาะสม และมีส่ว นทาให้ การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
ในปี 2560 บริ ษัทได้ อนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ยงและจัดตังคณะท
้
างานเพื่อการบริ หารความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยประเมินความเสี่ยงทังปั
้ จจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของบริ ษัท โดยกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของบริ ษัท มีวิธีการที่สอดคล้ องกับหลักการ
ประเมินความเสี่ยงที่ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป โดยมีการระบุถึงเกณฑ์ และการจัดระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก
โอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นของความเสีย่ ง ในทุกกิจกรรมที่เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้ บริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ในทุกด้ าน ทังนี
้ ้
หากพบความเสีย่ งจะนาเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงให้ ทราบทันที
3. กิจกรรมกำรควบคุม
บริ ษัทมีการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมหลักที่เพียงพอเหมาะสม โดยในแต่ละกิจกรรมหลักมีการกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่จาเป็ นต่อการควบคุมในรู ปแบบของนโยบายสาคัญต่างๆ ที่แสดงไว้ ในองค์ประกอบด้ านสภาพแวดล้ อมของ
การควบคุม ข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ คูม่ ือขันตอนการด
้
าเนินงาน คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ได้ ระบุถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่จาเป็ น
ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการกากับดูแลการดาเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิงานภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4. ข้ อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในองค์ กร
บริ ษั ท มี ข้ อ มูล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การปฏิ บัติ ง าน การรายงานทางการเงิ น และการด าเนิ น งาน
การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ รวมทังข้
้ อมูล สารสนเทศที่ได้ จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริ หาร
และผู้ใช้ ภายในองค์กรในรู ปแบบที่ช่วยให้ ผ้ รู ับข้ อมูล สารสนเทศปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ผลซึ่งข้ อมูลสารสนเทศและการ
ติดต่อสือ่ สารของบริ ษัทมีความเหมาะสม
5. กำรติดตำมและประเมินผล
บริ ษัทมีกระบวนการติดตามที่ช่วยสนับสนุนให้ บรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ ทัง้ ที่เป็ นการติดตามระหว่างดาเนินการ และการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนีใ้ นปี 2560 บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวม 6 ครั ง้ และมีการประชุมฝ่ ายบริ หาร
อย่างสม่าเสมอเกือบทุกเดือน เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
11.1 (1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมในบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ บุคลากรมี
เพียงพอต่อการดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
11.1 (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่า ได้ พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ ว มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมไม่มีข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญ
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11.2 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีท่ มี ีควำมเห็นแตกต่ ำงจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และ
ผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
11.3 หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
บริ ษัทได้ ใช้ บริ การหน่วยงานภายนอกในการทาหน้ าที่ตรวจสอบภายนอกโดยว่าจ้ าง บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์
แอดไวซอรี่ จากัด ซึ่งมี นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ เป็ นผู้ที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่
จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
การแต่ ง ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ ด ารงต าแหน่ ง หัว หน้ างานตรวจสอบภายในต้ องได้ รั บ การอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ
12. รำยกำรระหว่ ำงกัน
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ เปิ ดเผยรายการที่สาคัญระหว่างบุคคลที่มีรายการเกี่ยวข้ องกัน ในงบการเงิ น
ประจาปี 2560
นโยบำยและแนวทำงกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันในอนำคต
ในอนาคตบริ ษั ท และบริ ษัท ย่อ ยไม่มีน โยบายการเข้ าท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน แต่ใ นกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเพื่อ
ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่บริ ษัท บริ ษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็ นไปในราคาหรื อเงื่ อ นไข
ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และบริ ษัทจะดาเนินการตามขันตอนของข้
้
อกาหนดหรื อประกาศของสานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด และ
คานึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ติดตามตรวจสอบการทารายการระหว่าง
กันของบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ก) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
รายงานการสอบบั ญ ชี ข องผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท ส าหรั บ งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท
งบการเงินของบริ ษัทย่อยและงบการเงินรวมในรอบ 3 ปี (2558-2560) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิน
ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ปี
2558
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
2559
นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
2560
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
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สรุ ปความเห็นของผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ข) ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
2560
ล้ านบาท

%

2559
ล้ านบาท

%

2558
ล้ านบาท

%

งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

137.77
140.57
3.81
2,728.44
4.11
8.66
3,023.36
30.94
1,150.52
367.98
3.76
51.97
1,281.88
56.13
5,966.54
687.75
61.68
64.84
57.76
48.15
920.18
20.10
75.93
4.83
6.19
8.68

2.31
2.36
0.06
45.73
0.07
0.15
50.68
0.52
19.28
6.17
0.06
0.87
21.48
0.94
100.00
11.53
1.03
1.09
0.97
0.81
15.43
0.34
1.27
0.08
0.10
0.14

80.10
37.46
7.55
2,749.92
26.14
29.02
2,930.19
32.59
1,298.32
367.98
1.42
15.28
1,134.55
10.74
5,791.07
151.00
93.95
210.00
406.47
3.14
29.74
29.73
924.03
16.83
104.61
5.15
6.52
7.07

1.38
0.65
0.13
47.49
0.45
0.50
50.60
0.56
22.42
6.36
0.02
0.26
19.59
0.19
100.00
2.61
1.62
3.63
7.02
0.05
0.51
0.51
15.95
0.29
1.81
0.09
0.11
0.12

65.57
29.40
8.19
3,241.13
24.57
6.22
3,375.08
34.23
1,304.12
370.04
1.33
18.53
1,126.80
30.20
6,260.33
70.68
634.97
651.41
15.85
44.02
49.54
1,466.47
13.84
105.10
5.48
6.84
10.39

1.05
0.47
0.13
51.77
0.39
0.10
53.91
0.55
20.83
5.91
0.02
0.30
18.00
0.48
100.00
1.13
10.14
10.41
0.25
0.70
0.79
23.42
0.22
1.68
0.09
0.11
0.17

รวมหนีส้ ิ น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุ น้ สุ ทธิ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,035.91
5,172.25
5,022.25
(429.26)
0.98
58.94
88.28
74.13
115.31
4,930.63

17.36

18.37
86.72
(7.41)
0.02
0.67
(1.66)
1.28
2.01
81.63

1,608.12
5,172.25
5,022.25
(429.26)
0.98
27.71
(162.54)
74.13
118.94
4,652.21

25.69

84.17
(7.19)
0.02
0.99
1.48
1.24
1.93
82.64

1,064.21
5,172.25
5,022.25
(429.26)
0.98
38.53
(96.39)
74.13
116.62
4,726.86

5,966.54

100.00

5,791.07

100.00

6,260.33

100.00

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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80.22
(6.85)
0.02
0.44
(2.60)
1.18
1.90
74.31

ข) ตารางสรุ ปงบการเงินรวม (ต่ อ)
2560
ล้ านบาท
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุ ทธิ

2558
ล้ านบาท
%

%

2,516.03
80.58
1,765.55
57.54
773.52
26.68

100.00
3.20
70.17
2.29
30.74
1.06

1,829.59
79.68
1,276.62
56.14
576.51
28.21

100.00
4.36
69.78
3.07
31.51
1.54

186.35
245.08
(0.65)
430.78
369.42
(1.71)
367.71
(37.03)
404.74

7.41
9.74
(0.03)
17.12
14.68
0.07
14.61
1.47
16.09

126.25
200.74
(30.16)
37.14
333.97
270.75
(8.56)
262.19
62.01
200.18

6.90
10.97
(1.65)
2.03
18.25
14.80
0.47
14.33
3.39
10.94

106.77
194.20
4.27
(44.05)
261.19
173.57
(2.14)
171.43
39.84
131.59

6.65
12.10
0.27
(2.74)
16.27
10.81
0.13
10.68
2.48
8.20

(0.15)
0.03

0.01
-

-

-

1.33
(0.27)

0.08
(0.02)

(0.12)
404.62

16.08

200.18

10.94

1.06
132.65

0.07
8.26

478.28
(548.06)
127.46
57.68
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%

2559
ล้ านบาท

449.46
(35.54)
(399.38)
14.54

1,605.27 100.00
87.70
5.46
1,225.39 76.34
53.85
3.35
413.73 25.77
21.03
1.31

363.55
128.09
(475.67)
15.97

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท
และบริษัทย่ อย
รายการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2558
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
3.29
3.17
2.30
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
(เท่า)
0.31
0.14
0.07
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
0.52
0.38
0.21
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
456.94
242.47
264.71
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
1
1
1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
0.67
0.44
0.37
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(เท่า)
541
809
966
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(วัน)
23.43
16.19
10.62
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
15
22
34
ระยะเวลาชาระหนี้
(วัน)
526
788
933
Cash Cycle
(วัน)
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร

อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่นๆ
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุ ทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่)
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%
%

29.79

30.20

24.44

14.23

14.18

10.25

1.02

1.46

1.23

129.47

166.01

209.46

15.48

10.45

7.74

15.59

10.48

7.77

8.38

4.27

2.82

6.88

3.32

2.02

27.16

13.46

9.70

0.44

0.32

0.26

0.21

0.23

0.35

20.16

3.72

2.65

0.19

0.47

0.23
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58

106

0.98

0.94

0.93

0.08

0.04

0.03

0.040

0.025

0.030

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
(เท่า)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
%

ข้ อมูลต่ อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
กาไรสุ ทธิต่อหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้

(บาท)
(บาท)
(บาท)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ก) ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ จานวน 404.74 ล้ าน
บาท กาไรสาหรับปี เพิ่มขึ ้น 204.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 102.19 จากปี 2559 ซึ่งมีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จานวน
200.18 ล้ านบาท เกิดจากสาเหตุ ดังนี ้
- ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรขันต้
้ นจานวน 773.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.74 ของยอด
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งยอดรายได้ ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 686.44 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 และรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 0.09 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 1.13 เนื่องจากรายได้ รวมจากการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด
พักอาศัยและโครงการบ้ านในกรุ งเทพมหานครและโครงการบ้ านในจังหวัดระยอง ซึ่งในปี 2560 บริ ษัทฯ มี
โครงการอาคารชุดพักอาศัยในกรุ งเทพมหานครที่สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ ในเดือน มีนาคม
2560 เพิ่มขึ ้น ทาให้ บริ ษัทฯ รับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ มาอย่างต่อเนื่อง และสูงขึ ้นกว่าปี 2559
- บริ ษัทรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัทย่อยแห่งหนึง่ โดยรับโอนทังสิ
้ นทรัพย์ และภาระหนี ้สินรวมทังลู
้ กจ้ าง
ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการทางนิติกรรมเกี่ยวกับการรับโอนกรรมสิทธิ์ ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ ในสินทรัพย์อื่นๆ แล้ ว ภายหลังเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทาให้ บริ ษัทฯ เกิดผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และสามารถนาผลขาดทุนดังกล่าว จานวน 532.21 ล้ านบาท มาเป็ น
รายจ่ายทางด้ านภาษี ได้ จึงเกิดรายได้ ภาษี เงินได้ 37.03 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัท มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
- ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 60.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.60 ส่วนใหญ่เกิด
จากค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่านายหน้ าที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งผันแปรตามรายได้ จากการ
โอนกรรมสิทธิ์ สาหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 44.34 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 22.09 ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษัทและการรับบุคคลากรเพิ่มมากขึ ้นเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างบริ การและดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
- บริ ษั ท ประเมิ น ราคาที่ ดิ น ใหม่ ป ระจ าปี พบว่ า ราคาที่ ดิ น ในปั จจุ บั น เพิ่ ม สู ง ขึ น้ จากปี ก่ อ น
ซึ่งปั จจุบนั ที่ดินของบริ ษัทฯ บางแปลงมีราคาตลาดสูงกว่าราคาตามบัญชี จึงมีการปรับราคาตามบัญชี
ใ ห ม่ เ พื่ อ ใ ห้ ส ะ ท้ อ นถึ ง รา ค า ที่ ดิ นปั จ จุ บั น ท า ใ ห้ มี ก า รก ลั บ ร า ย ก า รด้ อ ย ค่ า ข อ ง ที่ ดิ น
ที่เคยบันทึกไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในอดีต จึงเป็ นสาเหตุที่มีกาไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า
ในปี 2560 จานวน 0.65 ล้ านบาท
- ในปี 2559 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีการรื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ างเพื่อนาที่ดินมาพัฒนาโครงการใหม่เพื่อสร้ าง
รายได้ ในอนาคตจึงเกิดขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ จานวน 37.14 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2560 อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่
บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 687.75 ล้ านบาท และมี
วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาสินเชื่ อกับธนาคารที่ยังมิได้ เบิกใช้ เป็ นจานวนรวม 860 ล้ านบาท ในปี 2560 บริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น 0.21 เท่า
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รายได้ จากการขายและบริการ
ปั จจุ บันบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อยมี รายได้ มาจาก 3 ส่วนงาน คื อ รายได้ จากธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ รวมรายได้ มลู ค่า 2,596.61 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 687.34 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 36 รายได้ ทงั ้ 3 ส่วนงาน สรุปได้ ดงั นี ้
- รายได้ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายปี 2560 จานวน 2,516.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.90 ของ
รายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์และรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 686.44 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพักอาศัย ในปี 2560
มีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัยได้ สงู กว่าปี 2559 ทาให้ มีรายได้ สงู ขึ ้น การรับรู้ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์
โครงการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองแบ่งตามพื ้นที่ขายมีดงั นี ้
สรุปข้ อมูลการขายแบ่ งตามพืน้ ที่ขาย
รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ
รายได้ จากการขายห้ องชุด
รวมรายได้

2560 (ล้ านบาท)
กรุงเทพฯ ระยอง
รวม
38.00 162.22
200.22
2,315.81
- 2,315.81
2,353.81

162.22

2,516.03

2559 (ล้ านบาท)
กรุงเทพฯ
ระยอง
รวม
39.00
114.54
153.54
1,676.05
- 1,676.05
1,715.05

114.54

1,829.59

- รายได้ จากธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ปี 2560 จานวน 32.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.23 ของรายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์และรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 1.36 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.42 เนื่องจากใน
ปี 2560 กลุม่ ลูกค้ าระยะสันแบบกลุ
้
ม่ ใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นในขณะที่ลกู ค้ าเช่าบ้ านและอพาร์ ทเมนท์ระยะยาวยังคงเป็ นกลุม่ เดิม จึง
ทาให้ เพิ่มขึ ้น
- รายได้ จากธุ รกิ จสนามกอล์ ฟปี 2560 จ านวน 48.50 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.87 ของรายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์และรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ ลดลงจากปี 2559 จานวน 0.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.94 เนื่องจากในปี
2560 มี ผ้ ู ใช้ บริ การสนามกอล์ ฟ ลดลงส่ ง ผลให้ รายได้ จากการใช้ บริ การสนามกอล์ ฟ รายได้ ค่ า อาหารและเครื่ องดื่ ม
ลดลงตามไปด้ วย
ต้ นทุนขายและบริการ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ต้ นทุ น ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการให้ เช่ า และบริ ก ารปี 2560 จ านวน 1,823.09
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 490.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.90 ต้ นทุนขายและบริ การในปี 2560 ประกอบด้ วย
- ต้ นทุนขายบ้ านพร้ อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 1,765.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.84 ของ
ต้ นทุนรวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 488.93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38.30 ซึ่งผันแปรตามรายได้ จากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น
- ต้ นทุนธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์จานวน 23.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.27 ของต้ นทุนรวม เพิ่มขึ ้น 3.18 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 เนื่องจากในปี 2560 มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมถึงการปรับปรุงบ้ านและอพาร์ ทเมนท์ใหม่สาหรับธุรกิจให้ เช่า และค่าน ้า ค่าไฟฟ้ า ที่เพิ่มขึ ้น
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-

ต้ นทุนธุรกิจสนามกอล์ฟจานวน 34.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.89 ของต้ นทุนรวม ลดลง 1.78 ล้ านบาทเป็ น
ร้ อยละ 0.10 เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ บริ การลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนค่าอาหาร เครื่ องดื่ม รวมถึงการบารุ งรักษาเกี่ยวกับ
สนามกอล์ฟลดลง จึงทาให้ ต้นทุนลดลง

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นปี 2560 จานวน 26.68 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 1.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.42
ใหญ่เกิดจากรายได้ คา่ บริ การอื่นที่ลดลง

ส่วน

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่า ใช้ จ่ า ยในการขายปี 2560 จ านวน 186.35 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559 จ านวน 60.10 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 47.60 ซึ่งผันแปรตามรายได้ จากการขายอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที่เ พิ่มขึน้ ทาให้ เกิ ด ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะที่เพิ่มขึ ้น และมีคา่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2560 จานวน 245.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 44.34 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
22.09 ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานของบริ ษั ท และการรั บ บุ ค ลากรเพิ่ ม มากขึ น้ เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ
และค่าจ้ างบริ หารงานนิติบุคคลอาคารชุด และค่าใช้ จ่ายส่วนกลางที่จ่ายให้ กับนิติบุคคลอาคารชุดสาหรั บห้ องที่ยงั ไม่โอน
กรรมสิทธิ์
โอนกลับขาดทุนจาการลดมูลค่ าของสินทรัพย์
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษัทได้ ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ ประเภทที่ดินรอการพัฒนาและ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระทาการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว ผลปรากฏว่าราคาประเมิน
สินทรัพย์ใหม่ปี 2560 โดยรวมแล้ วสูงกว่าราคาตามบัญชีปัจจุบนั จึงโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าในสินทรัพย์ที่เคย
รับรู้ผลขาดทุนในอดีต จานวน 0.65 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2559 โอนกลับรายการจานวน 30.16 ล้ านบาท
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายทรัพย์ สิน
ในปี 2560 บริ ษั ท ไม่ มี ผ ลขาดทุน จากการตัด จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ในขณะที่ ปี 2559 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี ก าร
รื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ างเพื่อนาที่ดินมาพัฒนาโครงการใหม่เพื่อสร้ างรายได้ จึงทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ ้นทังจ
้ านวน 37.14 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่ายปี 2560 จานวน 1.71 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 6.85 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.02 บริ ษัท
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ ใ นการดาเนินโครงการของบริ ษัทในระหว่างปี 2560 บริ ษัทจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมครบทัง้
จานวน ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัยเสร็ จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างจ่ายชาระคืนเงินกู้ จึงบันทึก
ดอกเบี ้ยจ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
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ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
บริ ษั ท มี ผ ลก าไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ ในปี 2560 จ านวน 367.71 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2559 จ านวน 105.52
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.25 โดยปี 2560 บริ ษัทมีกาไรทางบัญชีแต่ในทางภาษี มีผลขาดทุน จากการใช้ ผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัท ทาให้ มีรายได้ ภาษี เงินได้ จานวน 37.03 ล้ านบาท
ในขณะที่ปี 2559 มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 62.01 ล้ านบาท
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวมในปี 2560 จานวน 404.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 204.44
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 102.12 ด้ วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
ข) ฐานะการเงิน
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 5,966.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 175.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.03 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 93.17
ล้ านบาท เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว และเพิม่ ขึ ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน
82.30 ล้ านบาท เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีผลทาให้ สนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึ ้น
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท มีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 137.77 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 57.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 72 เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ รับชาระเงินจาก
การโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้ านและอาคารชุดพักอาศัย จึงทาให้ มเี งินฝากธนาคารในช่วงปลายปี สูง
- เงินลงทุนชัว่ คราว ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 140.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
103.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 275.25 เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2560 บริ ษัทลงทุนในกองทุนรวมเพิม่ ขึ ้น
แต่ในระหว่างปี 2559 มีการทยอยเบิกมาใช้ ทาให้ เงินลงทุนชัว่ คราวมียอดเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้นปี 2560
- ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 2,728.44 ล้ านบาท ลดลง
จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 21.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.78 เนื่องจากในระหว่างปี 2560 มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ า โดยโอนออกไปเป็ นต้ นทุนขาย จานวน 1,768.10 ล้ านบาท และใน
ระหว่างปี
ได้ ซื ้อที่ดินและมีงานระหว่างก่อสร้ างจานวน 1,746.52 ล้ านบาท ทาให้ ภาพรวมต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
สินค้ าคงเหลือในปี 2560 ลดลง โดยแบ่งเป็ นต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 2,096.90 ล้ านบาท สินค้ า
คงเหลือ จานวน 630.89 ล้ านบาท และสินค้ าคงเหลืออื่นจานวน 0.65 ล้ านบาท
- เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 4.11 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 22.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.28 เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างเป็ นการจ่ายเงินให้ กบั ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
โครงการของบริ ษั เมื่อบริ ษัทมีการจ่ายชาระค่าก่อสร้ างในแต่ละงวดจะหักคืนเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้ าง
ที่เบิกจ่ายในแต่ละงวด ดังนันเมื
้ ่อมีงานก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเพิ่มขึ ้น เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างจะลดลง ซึง่ ในระหว่างปี
2560 ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น มีเพียงมูลค่าทยอยตัดจ่ายเมื่อมีการจ่ายชาระค่าก่อสร้ างทาให้ ปี 2560
ลดลง
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- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 8.66 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 20.36 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70.16 ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดประเภทภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ า
รอรับคืนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,150.52 ล้ านบาท ลดลงจาก
ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 147.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.38 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทได้ เปลีย่ น
วัตถุประสงค์จากที่ดินให้ เช่าเป็ นที่ดินเพื่อการพัฒนา จึงได้ ยกเลิกการให้ เช่าที่ดินเปล่าบางแปลง ทาให้ มกี ารจัด
ประเภทที่ดินแปลงนันเป็
้ นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา จึงทาให้ ลดลง
- สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 51.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 36.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 240.12 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับประโยชน์ผลขาดทุน
ทางภาษี ภายหลังการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของบริษัท จึงทาให้ สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัด
บัญชีเพิ่มขึ ้น
- ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,281.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ
31 ธันวาคม 2559 จานวน 147.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.99 เนื่องจากบริษัทมีการเปลีย่ นวัตถุประสงค์ของ
ที่ดิน จึงมีการจัดประเภทที่ดินใหม่จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินรอการพัฒนา จึงทาให้ เพิ่มขึ ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 56.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 45.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 422.53 ส่วนใหญ่เกิดจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ า ที่บริ ษัทถูก
หักภาษี ไว้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างปี 2560 และจากการจัดประเภทภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ ารอ
รับคืนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จึงทาให้ เพิม่ ขึ ้น
ส่ วนประกอบของหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวมจานวน 1,035.91 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 28.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.66 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี ้สินหมุนเวียนลดลง จานวน 3.84 ล้ านบาท และหนี ้สิน
ไม่หมุนเวียนลดลง จานวน 24.45 ล้ านบาท โดยรวมเกิดจากเงินประกันงานก่อสร้ าง โดยมีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงหนี ้สิน
ที่สาคัญของบริษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
- เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 687.75 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจาก
ณ ธันวาคม 2559 จานวน 536.75 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 355.46 บริ ษัทได้ ก้ ยู มื เงินระยะสันจากธนาคาร
้
พาณิชย์สาหรับใช้ ในการซื ้อที่ดินเพื่อนามาพัฒนาก่อสร้ างโครงการ
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 61.68 ล้ านบาท ลดลง จาก ณ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 32.27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.35 เนื่องจากในระหว่างปี 2560 การก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัย
ได้ เสร็ จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2560 ทาให้ คงเหลือเจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาค่าก่อสร้ างลดลง ในขณะที่ปลายปี 2559 มี
การเร่งก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัยอีกทังมี
้ เจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาเรี ยกเก็บค่างานก่อสร้ างจานวนมากในช่วงปลายปี จึง
ทาให้ ลดลง
- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงทังจ
้ านวน 210 ล้ านบาท จาก
ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 210.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ จ่ายชาระคืนกู้ยมื
เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศครบทังจ
้ านวน จึงทาให้ ลดลง
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- เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 64.84 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 341.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.05 เกิดจากการบันทึกเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเป็ นรายได้ จากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์ จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการชุดพักอาศัยและบ้ านพร้ อมที่ดินให้ กบั ลูกค้ าได้ สงู ในระหว่าง
ปี 2560 จึงทาให้ ยอดเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลงจากปี 2559
- ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงทังจ
้ านวน 3.14 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 3.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ มีการจ่ายชาระค่าภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลที่ค้างชาระในปี 2559 จึงทาให้ ลดลง
- ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 57.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
28.02 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94.22 ส่วนใหญ่เกิดจากการประมาณการหนี ้สินค่าซ่อมแซมจากการรับประกัน
บ้ าน และโบนัสค้ างจ่ายประจาปี 2560 จึงทาให้ เพิ่มขึ ้น
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 48.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 18.42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 61.96 เนื่องจากในปี 2560 มีเงินประกันผลงานใกล้ ครบกาหนด
ระยะเวลารับประกันตามสัญญาที่ต้องคืนให้ กบั ผู้รับเหมาก่อสร้ าง จึงทาให้ เพิ่มขึ ้น
- เงินประกันงานก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 75.93 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 28.68 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.42 เนื่องจากในปี 2560 มีเงินประกันผลงานใกล้ ครบกาหนด
ระยะเวลารับประกันตามสัญญาที่ต้องคืนให้ กบั ผู้รับเหมาก่อสร้ างภายใน 1 ปี จึงจัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
อื่น จึงทาให้ ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 4,930.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 203.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.31 บริ ษัทฯ มีกาไรสาหรับปี 2560 จานวน 404.74 ล้ านบาท
โดยมีกาไรสะสมจัดสรรสารองตามกฎหมาย จานวน 58.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 20.41 ล้ านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร จานวน 88.28 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 184.67 ล้ านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 ในระหว่างปี 2560 จานวน 200.84 ล้ านบาท และส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษัท
ย่อยลดลง 1.30 ล้ านบาท
ค) สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนที่มาจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงินจานวนรวม 57.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 43.15 ล้ านบาท มีสาเหตุดงั นี ้
- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน ในปี 2560 มีกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมดาเนินงานสุทธิ
จานวน 478.28 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 28.82 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรจากการ
ดาเนินงานที่เป็ นเงินสดรับสูงกว่าปี 2559 จานวน 582.21 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานหลัก
โดยโอนขายบ้ านพักอาศัยและโครงการชุดพักอาศัย ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสินค้ าคงเหลือจึงเปลีย่ นแปลง
ลดลง สาหรับหนี ้สินเป็ นไปตามปกติไม่การเปลีย่ นแปลงมากนัก และมีการจ่ายชาระภาษี เงินได้ จานวน 30.85 ล้ าน
บาท ต่ากว่าปี 2559 จานวน 42.00 ล้ านบาท และจ่ายดอกเบี ้ยจานวน 18.32 ล้ านบาท ต่ากว่าปี 2559 จานวน 1.73
ล้ านบาท ทาให้ เกิดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นในกิจกรรมดาเนินงาน
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- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน ในปี 2560 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 548.06 ล้ าน
บาท ในขณะที่ปี 2559 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 35.54 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2560 บริ ษัท ซื ้อ
หน่วยลงทุน-สุทธิ จานวน 102.59 ล้ านบาท ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
และที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาจานวน 445.75 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีการซื ้อจานวน 30.68 ล้ านบาท
ในปี 2560 จึงใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสูง ซึง่ สรุ ปรายการเงินได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุนปี 2560 และปี 2559 ดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท )
รายการในกิจกรรมการลงทุน
ซื ้อ-จาหน่ายหน่วยลงทุนสุทธิ
ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ้อที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไปใน)

ปี 2560
(102.59)
(46.57)
(13.78)
(385.40)
0.01

ปี 2559
(7.86)
(12.40)
(18.19)
(0.09)
0.23

0.27
(548.06)

2.77
(35.54)

- กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 มีกระแสเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 127.46 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 526.84 ล้ านบาท ในปี 2560 บริ ษัทมีเงินรับจากเงินกู้ยืมสูงกว่าชาระคืน โดยเบิกเงิน
กู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
จานวน 1,172.70 ล้ านบาท และ 740.00 ล้ านบาท ตามลาดับ และจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสันและระยะยาวจ
้
านวน 1,585.95 ล้ านบาท โดยเบิกเงินกู้ยืมเพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโครงการอาคารชุดพักอาศัยใน
กรุ งเทพฯ และจ่ายเงินปั นผลจานวน 199.29 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 ชาระคืนเงินกู้ยืมมากกว่าเบิกเงินกู้ยืม-สุทธิ
จานวน 273.97 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจานวน 125.41 ล้ านบาท จึงทาให้ ในปี 2560 มีกระแสเงินสดรับในกิจการ
ลงทุนสูงกว่าปี 2559
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 3.29 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 0.12
เท่า บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจานวน 3,023.36 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียนรวมจานวน 920.18 ล้ าน
บาท แสดงให้ เห็นว่าสภาพคล่องของบริ ษัทฯ อยูใ่ นเกณฑ์ดี มีความคล่องตัวสูงในการจ่ายชาระหนี ้ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 93.17
ล้ านบาท และมีหนีส้ ินหมุนเวียน ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 3.85 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิ ดจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2560 จานวน 137.77 ล้ านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว 140.57 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่
สามารถแปลงเป็ นเงินสดได้ เร็ ว จึงทาให้ มีสภาพคล่องสูง มีความสามารถในการจ่ายชาระหนี ร้ ะยะสัน้ เช่น เจ้ าหนี ้การค้ า และ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินได้ คล่องตัว
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ าเท่ากับ 456.04 รอบ เปรี ยบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 242.47 รอบ แสดงว่าในปี
2560 บริ ษัทสามารถเก็บเงินจากลูกค้ าได้ เร็ ว มี การบริ หารลูกหนี ้ได้ ดี รวมถึงในปี 2560 มีอตั ราการหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
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0.67 รอบ ระยะเวลาขาย 541 วัน เปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีอตั ราการหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 0.44 รอบ ระยะเวลาขาย
809 วัน แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถขายสินค้ าได้ เร็ วกว่าปี 2559 ส่งผลให้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปี 2560 เท่ากับ
57.68 ล้ านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 14.53 ล้ านบาท
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นรวมสาหรับปี 2560 จานวน 773.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.79 ของมูลค่าขายสุทธิ ส่วนใหญ่เกิด
จากส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มียอดรายได้ เพิ่มขึ ้น กาไรขันต้
้ นจึงเพิ่มขึ ้นจานวน 197.01 ล้ านบาท สาหรับปี 2559
จานวน 576.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.20 ของมูลค่าขายสุทธิ และในระหว่างปี บริ ษัทรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัทย่อย
แห่งหนึง่ ตามที่กล่าวข้ างต้ นในภาพรวมของการดาเนินงาน บริ ษัทจึงนาผลขาดทุนมาเป็ นรายจ่ายทางด้ านภาษี เงินได้ ทาให้ มีกาไร
สุทธิสาหรับปี 2560 จานวน 404.74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.59 สาหรับปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 10.48 ในปี 2560 บริ ษัทฯ จึง
มีอตั รากาไรดีขึ ้น
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.21 เท่า ลดลงจากปี 2559 จานวน 0.02
เท่า ซึ่งยังคงใกล้ เคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 1,035.91 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
คงเหลือจานวน 687.75 ล้ านบาท และบริ ษัทยังคงมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยจ่ายเท่ากับ 20.16 เท่า ในขณะที่ปี 2559
มีความสามารถชาระดอกเบี ้ยจ่ายเท่ากับ 3.72 เท่า เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริ ษัทจ่ายชาระคืนเงินกู้ครบทังจ
้ านวนและ
จ่ายภาระผูกพันหนี ้สินได้ ตามปกติ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท

1.

นายอานันท์ ปั นยารชุน
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

86 ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์

0.08

ไม่มี

2535 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

2.

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
-Role of the Chairman Program (RCP)

76 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Northeastern
University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston
University, U.S.A.

0.02

ไม่มี

2546 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี อยุธยาประกันภัย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

3.

นายปรี ชา อุ่นจิตติ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
-Director Certification Program (DCP)
-Director Accreditation Program
(DAP)

72 ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ไม่มี

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด

2546 - ปั จจุบนั

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

4.

นายสมฤทธิ์ ศรี ทองดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP)
-Financial Statements for
Directors (FSD)
-Role of the Compensation Committee
(RCC)
-Executive Development Program
(EDP)
-Finance Executive Program – Finex

68 ปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP)
- ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน
รุ่ นที่ 11

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

5.

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2553-2557
2557-2559
2559-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2558-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2552-ปั จจุบนั

0.03

ไม่มี

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ

บริ ษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง แอนด์
เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง แอนด์
เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์
เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร การ์ ด จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

2548 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ลาดับ

6.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
53 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
กรรมการ
อุตสาหกรรม (เกียรตินิยม)
ผ่านการอบรมหลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
-Director Accreditation Program
- วุฒวิ ิศวกรไฟฟ้า
(DAP)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
- Building Energy Conservation Class
ราชูปถัมภ์
18/1996 (The Department of
-สามัญวิศวกรไฟฟ้ากาลัง สภาวิศวกร
Alternative Energy Development and
-ภาคีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวิศวกร
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)

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2550-2559
2558-2559
2560-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2537-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมและ
ผู้จดั การอาคารอาวุโส

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด
บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จากัด

ลาดับ

7.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
57 Ph.D. in Management
ประธานกรรมการบริ หาร
Massachusetts Institute of Technology
ผ่านการอบรมหลักสูตร
-Director Accreditation Program
(DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP)
- Role of the Compensation Committee
(RCC)

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อย ทางครอบครั ว
ละ) 1
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท

2557-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

2548-2557

กรรมการบริ หาร

2552 - ปั จจุบนั

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

2541 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด

2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

บริ ษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

ลาดับ

8.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายฐิ ตวิ ฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
กรรมการบริ หาร
ผ่านการอบรมหลักสูตร
-Company Secretary Program
(CSP)
-Executive Development Program
(EDP) รุ่ นที่ 6

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท

55 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

ไม่มี

2550 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2548 – มี.ค. 59
2546 - ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2548 –มี.ค. 59

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี - การเงิน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด
บริ ษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จากัด
บริ ษัท เขาเขียวคันทรี่ คลับ จากัด
บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จากัด
บริ ษัท ซีสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด
บริ ษัท สยามภูริมงคล จากัด

42 - ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT)
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั
2560- ปั จจุบนั
2556 – 2559

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
Executive Vice PresidentStrategy
And New Business
Development

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด
บริ ษัท พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)

- Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่ นที่ 23
และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นผู้ควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้ วยการให้ ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการ
เงินและขอบเขตดาเนินงาน พ.ศ. 2552

9.

นายต่อศักดิ์ เลิศศรี สกุลรัตน์
กรรมการผู้จดั การ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

10. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
63 ปริ ญญาโท
กรรมการ
บริ หารธุรกิจ University of Detroit, Michigan,
ผ่านการอบรมหลักสูตร- Anti – Corruption
U.S.A.
for Executive Program (ACEP) ปี 2556
ปริ ญญาตรี
- How to Develop a Risk Management
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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) ปี 2553
- 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

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

-

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2554 - 2557
2553 – 2557
2553 – 2554
2557 – 2559
2548 - 2556

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริ ษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (บริ ษัทย่อย)
(จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กา)

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท มีเดีย สตูดิโอ จากัด

2557 – 2560
2557 – 2557

กรรมการ
ที่ปรึกษา

บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท

- Advanced Audit Committee Program
(ACP) ปี 2553
- Director Certification Program (DCP)
ปี 2552
- Directors Accreditation Program
(DAP) ปี 2551
11. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
กรรมการบริ หาร
Senior Executive Program (SEP 9)
Sasin

56 Master of Science
Abiline Christian University Texas, USA.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

-

ไม่มี

2558 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2560- ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษัท โฮมสุขมุ วิท จากัด
บริ ษัท ทีวีดจิ ิตอล เอช อาร์ จากัด
บริ ษัท แกรนด์หลานหลวง จากัด
บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม๊ กซิไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด

12. นายทินวรรธน์ มหธราดล
กรรมการบริ หาร
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP)

59 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Ball State University
ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ไม่มี

2552 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท มหธราดล จากัด
บริ ษัท ศรี วิชยั เวชวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จากัด
บริ ษัท ซันไรส์ อีควิ ตี ้ จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท รัตนรักษ์ จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด

13

61 Mini MBA 29
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

ไม่มี

2547 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
พัฒนา
โครงการและออกแบบ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

นางอรวรรณ สมานโสตถิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ/
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการและ
ออกแบบ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

14. นายพงษ์ ศกั ดิ์ ใหม่ซ้อน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริ ษัท
ผ่านการอบรมหลักสูตร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2557-ปั จจุบนั
2549 – 2556
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
กฎหมายและเลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ รี สอร์ ท จากัด

15

นายศุภพงศ์ อัมระรงค์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน
และสารสนเทศ

50 MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ไม่มี

2549 – ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
และสารสนเทศ

16

นายพิสฐิ ตังค้
้ าวานิช
56 ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ ายบุคคลและประสานงาน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ราชการ
ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์
ผ่านการอบรมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program
(DAP)
-Financial for Non-Finance Director(FN)

-

ไม่มี

2552-ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายบุคคลและ
ประสานงานราชการ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

17

นายเอกชัย ไพบูลย์พนั ธ์
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการ
และก่อสร้ าง 1

-

ไม่มี

2556 – ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
โครงการ
และก่อสร้ าง 1
ผู้จดั การ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

45 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์

2554- 2556

บริ ษัท อัพ คอนสตรัคชัน่ จากัด

ลาดับ
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายทรงชัย บริ สทุ ธิ์
ผู้ชานาญการ
สานักกรรมการผู้จดั การ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

50 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

40 ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

นายเกษมศักดิ์ สุนทโรทก
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
และ รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
บริ การลูกค้ า

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

-
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นายพิชยั พิชเยนทรโยธิน
ผู้อานวยการฝ่ ายโครงการระยอง

50 ปริ ญญาโท สาขาอสังหาริ มทรัพย์และการ
บริ หารงานก่อสร้ าง
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์

-

ไม่มี

2560- ปั จจุบนั

22

นายสุโชค จานทอง
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการและ
ออกแบบ-กลุม่ ปฏิบตั กิ ารธุรกิจ 2

48 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ไม่มี

2560-ปั จจุบนั

19

20

นางสาวชลิณี ปรัชญาสันติ ผู้อานวยการ
สานักกรรมการผู้จดั การ

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2557 – 2560

2560 – ปั จจุบนั
ไม่มี

2559 -ปั จจุบนั
2549 – 2559

ไม่มี

2560-ปั จจุบนั

2556 – 2559
2555 - 2556

2552-2560

ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
บริ การลูกค้ า

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผู้ชานาญการ
สานักกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการสานักกรรมการ
ผู้จดั การ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผู้จดั การอาวุโสสายงานกลยุทธ์
ธุรกิจและกลยุทธ์การดาเนินการ
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและ
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขาย
และบริ การลูกค้ า
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายโครงการ
ระยอง

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
โครงการและออกแบบ-กลุม่
ปฏิบตั กิ ารธุรกิจ 2
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พฤกษา เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษัท สัมมากร จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที อี อาร์ พลัส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้ อยละ) 1 ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
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นางพิชญ์ภสั สร์ โพธิ์วฒ
ั นกุล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน
และสารสนเทศ

53 ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

ไม่มี

2549-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
การเงิน
และสารสนเทศ

24

นางสาวพันธุ์ทพิ า สุขทิพยาโรจน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายขาย
และบริ การลูกค้ า

54 ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

-

ไม่มี

2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายขายและ บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ การลูกค้ า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายสินเชื่อ บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
และบริ การลูกค้ า

นายณัฐวุฒิ แซ่เฮ้ ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

30 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25

2554-2556

-

ไม่มี

2559 -ปั จจุบนั
2553 - 2559

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ธุรกิจ
บริ ษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวล็อปเม้ นต์ คอร์ ปอเรชัน่
ผู้จดั การอาวุโสแผนกพัฒนา จากัด
ธุรกิจ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
มีสาระสาคัญ ดังต่ อไปนี ้
บริ ษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด เป็ นผู้ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่
ตรวจสอบภำยใน โดยมี นำงสำวปิ ยมำศ เรื องแสงรอบ เป็ นหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
การศึกษา ของนางสาวปิ ยมาศ เรืองแสงรอบ หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
- ปริ ญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต สำขำ Financial Accounting and Assurance มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
- ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์ บณ
ั ฑิต สำขำวิชำสือ่ สำรมวลชน มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตร
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7133
- วุฒิบตั รด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 7 จำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ
- วุฒิ บัต รโครงกำร “กำรพัฒ นำผู้สอบบัญ ชี ต ลำดทุน ” สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์ และสภำวิชำชีพบัญชีฯ
- วุฒิบัตรจำกสภำวิชำชีพบัญชีฯ หลักสูตร “เตรี ยมควำมพร้ อมรับกำรตรวจเยี่ยมสำนักงำนสอบบัญชี เพื่อกำร
รับรองคุณภำพภำยใต้ มำตรฐำน ISQC1 รุ่นที่ 3”
- วุฒิบตั ร จำกสมำคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบตั ิหลังได้ รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน”
- ประกำศนียบัตรกฎหมำยภำษี อำกร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสูตร “ภำษี ศุลกำกร ภำษี สรรพสำมิตและ
อำกรแสตมป์” “ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ” “ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล” “ภำษี เงินได้ บคุ คลธรรมดำ” และ “ภำษี
อำกรระหว่ำงประเทศ”
การอบรมสัมมนาอื่น ๆ (ในช่ วงปี 2555-2560)
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่ สุด
- วิธีกำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน
- กำรป้องกันทุจริ ตในองค์กร
- Data Analytics for Internal Audit
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในสำหรับบริ ษัทที่เตรี ยมตัวเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับบริ ษัทที่เตรี ยมข้ อมูลจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนักบัญชีไทยกับ AEC
- กำรบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
- ธุรกิจยุค Digital กับควำมเสีย่ งด้ ำนกฎหมำย

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ไม่ มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
ไม่ มีเอกสารแนบ

