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โครงสร้างองค์กร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

หนี �สินรวม 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขายสุทธิ 

ต้นทนุขาย 

กําไรขั �นต้น 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัรากําไรขั �นต้น 

อตัรากําไรสทุธิ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี �สินตอ่ทนุ 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน 
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ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

ปี 2559 ปี 255

  

ล้านบาท 1,469.0 

ล้านบาท 1,008.5 

ล้านบาท 460.5 

ล้านบาท 253.2 

  

ล้านบาท 787.1 

ล้านบาท 531.6 

ล้านบาท 255.5 

ล้านบาท 15.6 

  

ร้อยละ 32.5 

ร้อยละ 2.0 

ร้อยละ 3.0 

ร้อยละ 4.1 

เทา่ 2.3 

บาท 0.069 

2558 ปี 2557 

  

1,238.2 1,282.2 

773.0 854.2 

465.2 428.0 

253.2 253.2 

  

842.6 660.3 

562.7 456.4 

279.9 203.9 

15.6 7.1 

  

33.2 30.9 

1.8 1.1 

4.5 3.1 

4.1 1.7 

1.7 2.0 

0.068 0.028 



 โครงสร้างองค์กร

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายอาํนวยการและ 

ก่อสร้างโครงการ 

 

ฝ่ายบัญชี การเงนิ 

และปฏิบัติการ 

 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

*ตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายและรองผู้อํานวยการฝ่าย มีอํานาจเทา่กนั
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โครงสร้างองค์กร (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559) 

 
 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ ที�ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

ผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายบัญชี การเงนิ  

และปฏิบัติการ 

ผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายการตลาดและขาย 

อาวุโส ผู้จัดการฝ่ายการเงนิอาวุโส 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 
กาํกับดแูลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายและรองผู้อํานวยการฝ่าย มีอํานาจเทา่กนั 

 

 

คณะกรรมการ 
กาํกับดแูลกิจการ 

*รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 



 

  

คณะกรรมการบริษัท
  

1 

3 

5 

7 
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คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 

2 

4 

6 

1. ร้อยเอกปราศรัย  ทรงสุรเวทย์
ประธานกรรมการ 
 

2. นายโยธิน  จ๋วงพานิช
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
 

3. นายโกมินทร์  ลิ %นปราชญา
กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
 

4. นายอนุพงษ์  เตชะอํานวยพร
กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
 

5. นางสาวจุไรรัตน์  ร่มลําดวน
กรรมการ 
 

6. นายอารีศักดิ0  เสถียรภาพอยุทธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
 

7. นายสุทธิรักษ์  เสถียรภาพอยุทธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร 

 

 ร้อยเอกปราศรัย  ทรงสุรเวทย์ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

นายโยธิน  จ๋วงพานิช 
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นายโกมินทร์  ลิ %นปราชญา 
/ กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นายอนุพงษ์  เตชะอํานวยพร 
/ กรรมการตรวจสอบ /   

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นางสาวจุไรรัตน์  ร่มลําดวน 

นายอารีศักดิ0  เสถียรภาพอยุทธ์ 
ประธานกรรมการบริหาร /       

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

นายสุทธิรักษ์  เสถียรภาพอยุทธ์ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / 

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 



 
 
1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์  

ตาํแหน่ง   : ประธานกรรมการ
 

อายุ    : 83  
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 

การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2543 – 2544 ทีปรึกษา บริษัท สยามฟาร์มาซูตคิอล จํากดั

-  2539 – 2542 ประธานทีปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- 2535 – 2537 ผู้วา่การ การเคหะแหง่ชาต ิ

กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  8 ปี ตั Mงแตปี่ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 
 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
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ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

 ปี  

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP 77/2009)  

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ทีปรึกษา บริษัท สยามฟาร์มาซูตคิอล จํากดั 

ประธานทีปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้วา่การ การเคหะแหง่ชาต ิ 
กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน
ตั Mงแตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 

ผู้บริหารในกิจการอื:น 
- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
- ไม่มี - 

 280,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ
ร้อยละ 0.11 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

          

มหาชน) 

นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ)  



 

  
2. นายโยธิน จ๋วงพานิช 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ 
    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ    : 67  
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท 
    บญัชีบณัฑิต

การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
- 2557 – ปัจจบุนั อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลันกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

หน่วยรับตรวจ คณะกรรมการ
- 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

กจิกรรมพเิศษ   อาจารย์พิเศษ Tax
การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 
- 2557 – 2559 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั 
- 2555 – 2557  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั 
- 2554 – 2557  อนกุรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วฒิุสภา
- 2549 – 2555  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั 
- 2547 – 2552 หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร กรมสรรพากร
- 2544 – 2547 สรรพากรภาค 12 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  8 ปี ตั Mงแต่ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 

  

- 8 - 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 ปี  

ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. 
บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลันกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน

Tax Accounting, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั (มหาชน
อนกุรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วฒิุสภา 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี M เซรามิค จํากดั (มหาชน) 
หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร กรมสรรพากร 

12 กรมสรรพากร 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
ตั Mงแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจบุนั 

ผู้บริหารในกจิการอื:น 
- ไมมี่ - 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลันกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี - 

 200,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
ร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

มหาชน) 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลันกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ 

มหาชน) 

 
มหาชน) 

 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลันกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการ 
การตรวจเงินแผน่ดิน 

นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)  



 
 
3. นายโกมินทร์ ลิ %นปราชญา 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ 
อายุ    : 52  
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ประกาศนียบตัรชั Mนสงูทางการสอบบญัชี 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั 
- 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอล เมดิคลั โซลชูัน จํากดั
- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ
- 2549 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ลอ็กซเลย์่ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากดั
การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 
- 2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ
- 2542 – 2548 ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ 

 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  8 ปี ตั Mงแตปี่ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 
 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
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กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 ปี 

ประกาศนียบตัรชั Mนสงูทางการสอบบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP 77/2009)  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน
กรรมการ บริษัท แอล เมดิคลั โซลชูัน จํากดั 

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ลอ็กซเลย์่ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากดั 

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 
ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ตั Mงแตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 

ผู้บริหารในกิจการอื:น 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั 
ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค็ เทคโนโลยี จํากดั
กรรมการ บริษัท แอล เมดคิลั โซลชูัน จํากดั 
- ไม่มี - 

 56,100 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ
 ร้อยละ 0.02 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

          

รรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 

มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 
ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค็ เทคโนโลยี จํากดั 

นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ)  



 

  
4. นายอนุพงษ์ เตชะอาํนวยพร 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ 
อายุ    : 53  
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ
- 2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อํานวยพรการบญัชี จํากดั
การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2553 – 2554 อนกุรรมการควบคมุคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสภาวิชาชีพบญัชี

- 2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮั Mวฟง รับเบอร์ 

- 2543 - 2553 คณะทํางานกลันกรองคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีรับอนญุาตในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาวชิาชีพบญัชี
 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  8 ปี ตั Mงแตปี่ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 
 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
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กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 ปี 

ปริญญาโท มหาบณัฑติทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP 23/2004)  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท อํานวยพรการบญัชี จํากดั 

อนกุรรมการควบคมุคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสภาวิชาชีพบญัชี 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮั Mวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จํากดั 

คณะทํางานกลันกรองคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีรับอนญุาตในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาวชิาชีพบญัชี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ตั Mงแตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 

ผู้บริหารในกิจการอื:น 
- ไม่มี - 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท อํานวยพรการบญัชี จํากดั 
- ไม่มี - 

 240,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ
 ร้อยละ 0.12 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

มหาบณัฑติทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

จํากดั (มหาชน) 

คณะทํางานกลันกรองคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีรับอนญุาตในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาวชิาชีพบญัชี 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ)  



 
 
5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลาํดวน 

ตาํแหน่ง   : กรรมการ
อาย ุ   : 51  
คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต
การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP 20/2008)
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008)
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP 21/2007)
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 81/2006)
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 46/2005)

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจบุัน) :  
- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จํากดั
- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
- 2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรม
- 2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร กลุม่บริษัท ริเวนเดลล์คอนโดมิเนียม

บริษัท ริเวนเดลล์ จํากดั
กรรมการและกรรมการบริหาร 
หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ ส

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2558 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
- 2552 – 2558 กรรมการ  บริษัท 
- 2550 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอม็ ซี จํากดั 
- 2547 - 2549 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากดั 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท  :  กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ  : 8 ปี ตั Mงแต่ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื:น

- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : 
   
   
   
   
   
   
- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 
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กรรมการ 
 ปี 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต Pennsylvania State University, USA. 
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

Role of the Chairman Program (RCP 20/2008) 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008) 
Audit Committee Program (ACP 21/2007) 
Director Certification Program (DCP 81/2006) 
Director Accreditation Program (DAP 46/2005) 

กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จํากดั 
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอพพลิแคด จํากดั 
กรรมการและกรรมการบริหาร กลุม่บริษัท ริเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น ได้แก่
บริษัท ริเวนเดลล์ จํากดั, บริษัท พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส จํากดั และ บริษัท คหการ จํากดั
กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK 
หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จํากดั 

กรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอม็ ซี จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
ปี ตั Mงแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจบุนั 

ผู้บริหารในกจิการอื:น 

- ไมมี่ - 
กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จํากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอพพลิแคด จํากดั
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ริเวนเดลล์ จํากดั 
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ จํากดั
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คหการ จํากดั 
กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK 
หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จํากดั

ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : - ไมมี่ - 

 300,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
ร้อยละ 0.12 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

10 ปี ที:ผ่านมา : - ไมมี่ - 

          

Pennsylvania State University, USA.  

ขอนแก่น ได้แก ่
บริษัท พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส จํากดั และ บริษัท คหการ จํากดั 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอพพลิแคด จํากดั 

พีอาร์ที แฟคเตอร์ จํากดั 

หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จํากดั 

มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)  



 

  
6. นายอารีศักดิ0 เสถยีรภาพอยุทธ์ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ  : 45  ปี 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ Mง จํากดั 

- 2556 – ปัจจบุนั เลขาธิการ มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์

- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 2547 – ปัจจบุนั เลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร

- 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี M ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
- 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  17 ปี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
- กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  

   
   
- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) : 
     
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
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ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที:บริหาร  

ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Certification Program (DCP 37/2003) 

กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อย) 
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ Mง จํากดั (บริษัทย่อย) 

เลขาธิการ มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ 

กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai 

เลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี M ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (บริษัทย่อย) 
ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ปี ตั Mงแตปี่ 2542 จนถงึ ปัจจุบนั 

ผู้บริหารในกิจการอื:น 
- ไมมี่ - 

เลขาธิการ มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ 
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai
เลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ไม่มี – 

 28,200,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี M 
ตนเอง : 18,200,000 หุ้น คูส่มรส : 10,000,000 หุ้น
ร้อยละ 11.14 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

mai 

กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หุ้น 



 
 
7. นายสุทธิรักษ์ เสถยีรภาพอยุทธ์ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

อายุ :  41  ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :  ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

การอบรมบทบาทและหน้าที:กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 118/2009)
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

ประสบการณ์การทาํงาน : 
การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์นนทบรีุ
- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จํากดั 

- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ Mง จํากดั 

- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย

- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเ

ตาํแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

จาํนวนปีที:เป็นกรรมการ :  15 ปี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื:น
- กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

- กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง : 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที 31 ธ.ค. 2559) :  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
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ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร)  
ถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
Director Certification Program (DCP 118/2009) 
Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 

กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์นนทบรีุ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อย) 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ Mง จํากดั (บริษัทย่อย) 

กรรมการบริหาร สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (

กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี M ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (บริษัทย่อย) 

กรรมการ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ปี ตั Mงแตปี่ 2545 จนถงึ ปัจจุบนั 

ผู้บริหารในกิจการอื:น 
- ไมมี่ – 

กรรมการบริหาร สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

- ไม่มี – 

 27,310,600 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ
ร้อยละ 10.79 ของทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที:ผ่านมา : - ไม่มี - 

          

กรรมการผู้จัดการ 

(มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ  

นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 



 

 

 
1. นายธนิศร นิติสาโรภาส 
 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี
เลขานุการบริษัท

 

อายุ :    47  
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโท
                                                    

ประสบการณ์การทาํงาน :   

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

- 2549 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2538 – 2548  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซเิดนท์ ไรซ์ โปรดกัส์ จํากดั 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                  200,000 
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559)   
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :     ร้อยละ 
 

 

2. นายศตกร  หงส์จรรยา  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่าย
 

อายุ :     45    
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2553 – 2558  รองผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย

- 2545 – 2553  ผู้จดัการทั:วไป บริษัท พาราวินเซอร์ กรุ๊ป จํากดั
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี 
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี 
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คณะผู้บริหาร (ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2559) 

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงนิและปฏิบัตกิาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
เลขานุการบริษัท 

 ปี  

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซเิดนท์ ไรซ์ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที:ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

ร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนที:เรียกชําระแล้ว 

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย 

    ปี 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน

รองผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน

ผู้จดัการทั:วไป บริษัท พาราวินเซอร์ กรุ๊ป จํากดั 

ไม่มี - . 

ไม่มี - 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ /  

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

) 

 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาชน) 

มหาชน) 



 
3. นายพงศ์วชิญ์  ประภาสุทธิ<  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ
 

อายุ :     42    
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :        ปริญญา
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการ

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2557 – 2558  รองผู้ อํานวยการ

- 2556 – 2557  Assistant Construction Director 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                       - ไม่มี
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :         - ไม่มี 
 

4. นายณัฐพล  ชมชัยยา  
 

ตาํแหน่ง :   รองผู้อํานวยการ
 

อายุ :     44    
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญา
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั  รองผู้ อํานวยการฝ่าย

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2553 –  ก.พ. 2559  ผู้จดัก

- 2549 – 2553  Assis
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี 
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี 
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ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 

    ปี 

ปริญญาโท สาขา Housing Development จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

Assistant Construction Director – Housing บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

ไม่มี – 

ไม่มี -  

ผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

    ปี 

ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago

ผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

การฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

stant Vice President บริษัท เมเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มห

ไม่มี - . 

ไม่มี - 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

nstitute of Technology, Chicago, U.S.A. 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หาชน) 



 

 
5. นางสาวรัตตกิร  ทรรทรานนท์ 
 

ตาํแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส 
 

อายุ :     48    
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญา
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ
- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2552 – 2558  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

- 2536 – 2552  ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ จํากดั 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี 
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี 
 

6. นายลือชัย  บุญทวกุีล 
 

ตาํแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายการเงนิอาวุโส
 

อายุ :     44    
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญา
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2559 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2552 – 2559  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน

- 2551 – 2551   ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั:นแนล เพา

- 2548 – 2550  เจ้าหน้าที:การตลาดอาวโุส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซฟิิค ลีส จํากดั 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี 
(ณ วนัที: 31 ธ.ค. 2559) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี 
 

- 16 - 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

    ปี 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ จํากดั (มหาชน) 

ไม่มี - . 

ไม่มี - 

ผู้จัดการฝ่ายการเงนิอาวุโส 

    ปี 

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบนัพฒันบณัฑติบริหารศาสตร์ 

ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั:นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 

เจ้าหน้าที:การตลาดอาวโุส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซฟิิค ลีส จํากดั 

ไม่มี - . 

ไม่มี - 

 

 

เจ้าหน้าที:การตลาดอาวโุส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซฟิิค ลีส จํากดั (มหาชน) 



 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท
 

 วสัิยทัศน์ (VISION) 
 

บริษัทได้กําหนดวสิยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ 
ในทกุช่วงจงัหวะชีวติที  “ธนาสิริ”  

 

พันธกิจ (MISSION) 
 

1) พฒันาโครงการในทําเลที มีศกัยภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างตอ่เนื อง 

2) เน้นการพฒันาโครงการที มีขนาดปานกลางเพื อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเป็นส่วนตวั 
3) ออกแบบและพัฒนานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที ทนัสมยั ครบทกุฟังก์ชั นการใช้สอยอย่างลงตวั 

เลือกใช้วสัดทีุ ได้มาตรฐานสวยงาม
4) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสําคญักับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทําเลที ตั =งของโครงการ การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ การให้บริการและภาพลกัษณ์โครงการ
 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทมีความมุ่งมั�นในการสร้างความมั�นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที�ตอบสนองถึง
การมีครอบครัวและสงัคมที�ร่มรื�นและอบอุ่นให้แก่ลกูค้า โดยพนกังานของบริษัทมีความรู้และความเข้าใจในวิสยัทศัน์ของบริษัทเป็นอย่างดี
บริษัทได้กําหนดนโยบายชดัเจน ถงึเรื�องความพร้อมของการส่งมอบบ้านให้ลกูค้า จะต้องผ่านมาตรฐานของบริษัทก่อนส่งมอบให้ลกูค้า 
 

องค์ประกอบที�สําคญัที�ผลกัดนัให้นโยบายดงักล่าวประสบความสําเร็จ คือ การมีทีมงานที�เก่งและมีความมุ่งมั�น อีกทั 3งมีความเข้าใจ
ในธุรกิจ  โดยเชื�อวา่ทีมงานจะช่วยสร้างความพงึพอใจในสินค้า
 

บริษัทมีความมุ่งเน้นที�จะเป็นหนึ�งในทางเลือกของลูกค้าเมื�อมองหาสงัคม และชุมชนที�มีคณุภาพ โดยมีการพฒันาสภาพแวดล้อม
ของโครงการให้มีความสมบรูณ์ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ
 

 สําหรับแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจนั 3
 

1. ก่อสร้างบ้านที�มีคณุภาพ ภายในเวลาอนัสั 3น
เพื�อช่วยทําให้สินค้าของบริษัทมีความแข็งแรงมากขึ 3น และยงัช่วยให้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั 3นลง

2. พฒันาผลิตภณัฑ์และทําวจิยัตลาดอย่างตอ่เนื�อง บริษัทมีการพฒันาปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง การพฒันาในเรื�อง
ของต้นทนุ ให้สามารถรองรับกบักําลงัซื 3อของลกูค้าที�ลดลง 

3. บริษัทมีการขยายโครงการอย่างต่อเนื�อง โดย
2 โครงการ และ จงัหวดัอดุรธานี 

4. การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการบริหารจดัการสินค้าให้มีความพร้อมมากที�สุด เพื�อลดภาระในเรื�องของ
ต้นทนุตา่งๆ รวมไปถงึ การบริหารกระแสเงินสด บริษัทมีการบริหารจดัการอย่างใ

5. บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารและจดัการชมุชนโดยรอบเป็นสําคญั 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้กําหนดวสิยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั นที จะร่วมสร้างครอบครัวในสงัคมที ร่มรื น 

พฒันาโครงการในทําเลที มีศกัยภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึในส่วนภมูิภาคที มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เน้นการพฒันาโครงการที มีขนาดปานกลางเพื อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเป็นส่วนตวั  
ออกแบบและพัฒนานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที ทนัสมยั ครบทกุฟังก์ชั นการใช้สอยอย่างลงตวั 
เลือกใช้วสัดทีุ ได้มาตรฐานสวยงาม ง่ายตอ่การบํารุงรักษาในอนาคต  
เน้นการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสําคญักับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทําเลที ตั =งของโครงการ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การให้บริการและภาพลกัษณ์โครงการ 

มุ่งมั�นในการสร้างความมั�นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที�ตอบสนองถึง
การมีครอบครัวและสงัคมที�ร่มรื�นและอบอุ่นให้แก่ลกูค้า โดยพนกังานของบริษัทมีความรู้และความเข้าใจในวิสยัทศัน์ของบริษัทเป็นอย่างดี

พร้อมของการส่งมอบบ้านให้ลกูค้า จะต้องผ่านมาตรฐานของบริษัทก่อนส่งมอบให้ลกูค้า 

องค์ประกอบที�สําคญัที�ผลกัดนัให้นโยบายดงักล่าวประสบความสําเร็จ คือ การมีทีมงานที�เก่งและมีความมุ่งมั�น อีกทั 3งมีความเข้าใจ
ในธุรกิจ  โดยเชื�อวา่ทีมงานจะช่วยสร้างความพงึพอใจในสินค้าและบริการแก่ลกูค้าของบริษัท  

บริษัทมีความมุ่งเน้นที�จะเป็นหนึ�งในทางเลือกของลูกค้าเมื�อมองหาสงัคม และชุมชนที�มีคณุภาพ โดยมีการพฒันาสภาพแวดล้อม
ของโครงการให้มีความสมบรูณ์ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ 

สําหรับแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจนั 3น บริษัทตั 3งเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันี 3 

ก่อสร้างบ้านที�มีคณุภาพ ภายในเวลาอนัสั 3น โดยตั 3งแตปี่ 2558 ที�ผ่านมา บริษัทได้นําระบบการก่อสร้างแบบ 
เพื�อช่วยทําให้สินค้าของบริษัทมีความแข็งแรงมากขึ 3น และยงัช่วยให้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั 3นลง
พฒันาผลิตภณัฑ์และทําวจิยัตลาดอย่างตอ่เนื�อง บริษัทมีการพฒันาปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง การพฒันาในเรื�อง
ของต้นทนุ ให้สามารถรองรับกบักําลงัซื 3อของลกูค้าที�ลดลง  
บริษัทมีการขยายโครงการอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2559 บริษัทมีการเปิดโครงการ 3 โครงการ

โครงการ และ จงัหวดัอดุรธานี 1 โครงการ 
การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการบริหารจดัการสินค้าให้มีความพร้อมมากที�สุด เพื�อลดภาระในเรื�องของ
ต้นทนุตา่งๆ รวมไปถงึ การบริหารกระแสเงินสด บริษัทมีการบริหารจดัการอย่างใกล้ชิด  
บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารและจดัการชมุชนโดยรอบเป็นสําคญั  

          

 

มุ่งมั นที จะร่วมสร้างครอบครัวในสงัคมที ร่มรื น และอบอุ่น ให้แก่ลูกค้า

รวมถงึในส่วนภมูิภาคที มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ออกแบบและพัฒนานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที ทนัสมยั ครบทกุฟังก์ชั นการใช้สอยอย่างลงตวั รวมถึงการ

เน้นการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสําคญักับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทําเลที ตั =งของโครงการ การ

มุ่งมั�นในการสร้างความมั�นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที�ตอบสนองถึง
การมีครอบครัวและสงัคมที�ร่มรื�นและอบอุ่นให้แก่ลกูค้า โดยพนกังานของบริษัทมีความรู้และความเข้าใจในวิสยัทศัน์ของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ�ง

พร้อมของการส่งมอบบ้านให้ลกูค้า จะต้องผ่านมาตรฐานของบริษัทก่อนส่งมอบให้ลกูค้า  

องค์ประกอบที�สําคญัที�ผลกัดนัให้นโยบายดงักล่าวประสบความสําเร็จ คือ การมีทีมงานที�เก่งและมีความมุ่งมั�น อีกทั 3งมีความเข้าใจ

บริษัทมีความมุ่งเน้นที�จะเป็นหนึ�งในทางเลือกของลูกค้าเมื�อมองหาสงัคม และชุมชนที�มีคณุภาพ โดยมีการพฒันาสภาพแวดล้อม

ที�ผ่านมา บริษัทได้นําระบบการก่อสร้างแบบ Pre-Cast เข้ามา
เพื�อช่วยทําให้สินค้าของบริษัทมีความแข็งแรงมากขึ 3น และยงัช่วยให้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั 3นลง 
พฒันาผลิตภณัฑ์และทําวจิยัตลาดอย่างตอ่เนื�อง บริษัทมีการพฒันาปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง การพฒันาในเรื�อง

โครงการ แบ่งเป็นจังหวัดนนทบุรี                 

การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการบริหารจดัการสินค้าให้มีความพร้อมมากที�สุด เพื�อลดภาระในเรื�องของ



 

 
ทั 3งนี 3 นอกเหนือจากกลยทุธ์ที�ได้กล่าวมาทั 3งหมดแล้วนั 3น สิ�งสําคญัที�ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างราบรื�นและเป็น

อนัหนึ�งอนัเดียวกนัส่งผลให้บริษัทประสบความสําเร็จได้นั 3น จําเป็
 

� T  =  Trust  

� S  =  Smiling Service

� M  =  My Accountability

� I  =  I will Change  

� L  =  Let’s win Together  

� E  = Energetic  
 

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ  
 

บริษัทกําหนดแผนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกนัทั 3ง 
 

1. Efficient Turnover  
- Deposit to Transfer 40 Days 
  
- Construction cycle 4 months 
 (Pre-Cast) 

 2.  Compact & Practical with Beautiful Living: 
  - Compact Project Size 
   
  - Beautiful Facilities 
   
  - Practical Functions & Design
   

3. Budget Friendly : สร้างงบประมาณของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้อง
-   Affordable Prices 
  
-  Project Economic Cost Structure:

-  One-time Investment vs. Ongoing Costs
  
 

4. Individuality: การพฒันาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื�อตอบรับความต้องการของลกูค้าในทกุกลุ่ม
 

สําหรับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน 
ราคาที สามารถแข่งขนัได้บนทําเลที มีศกัยภาพ เพื อตอบสนองความต้องการซื =อที อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ งเป็นกลุ่มที มี
ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึในส่วนภมูิภาคที มี
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ทั 3งนี 3 นอกเหนือจากกลยทุธ์ที�ได้กล่าวมาทั 3งหมดแล้วนั 3น สิ�งสําคญัที�ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างราบรื�นและเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนัส่งผลให้บริษัทประสบความสําเร็จได้นั 3น จําเป็นต้องมีวฒันธรรมองค์กรภายใต้ชื�อวา่ “TSMILE” 

 ไว้ใจซึ งกนัและกนั   
Smiling Service  บริการด้วยรอยยิ =ม   
My Accountability  ทํางานทกุอย่างให้สําเร็จ  

  พร้อมเปลี ยนแปลงเพื อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ =น
ogether   ทํางานร่วมกนัเป็นทีมเพื อความสําเร็จขององค์กร

 คดิดี ทําดี มีพลงัร่วมสร้างสรรค์องค์กร 

บริษัทกําหนดแผนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกนัทั 3ง 4 ส่วนหลกัๆ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

:  ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้  
Deposit to Transfer 40 Days  : กําหนดกรอบระยะเวลานบัจากวนัที�ลกูค้าจองจนถงึวนัโอนกรรมสิทธิm เป็น

 จํานวน 40 วนั 
months  : กําหนดกรอบเวลาของงานก่อสร้างบ้านในระบบการก่อสร้างสําเร็จรูป

 (Pre-Cast คือ ระบบการก่อสร้างอาคารที�ผลิตชิ 3นส่วนอาคารออกเป็นส่วนๆ แล้ว
นํามาตดิตั 3งประกอบกนั ณ สถานที�ก่อสร้าง) ให้แล้วเสร็จ โดยเฉลี�ย 

Compact & Practical with Beautiful Living:  ทําสินค้าให้น่าสนใจ  
: ลกัษณะโครงการที�มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป โดยเฉลี�ยมีเนื 3อที�โครงการประมาณ
 15-30 ไร่  
: จดัให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ให้มีความเหมาะสม
 รูปแบบโครงการ 

Practical Functions & Design : การออกแบบดีไซน์ฟังก์ชนัตา่งๆ ทั 3งในโครงการ, 
 บ้าน ให้โดดเดน่ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและลงตวั

สร้างงบประมาณของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องในแตล่ะระดบัราคาของสินค้า
: การกําหนดโครงสร้างราคาขายให้เป็นที�น่าสนใจ สอดคล้องกบัความต้
 ของลกูค้า 

Project Economic Cost Structure: การพฒันาโครงการโดยคํานงึถงึ โครงสร้างของต้นทนุที�เหมาะสม เพื�อให้ได้กําไร
ตามเป้าหมายที�บริษัทวางไว้ สอดคล้องกบัราคาที�ลกูค้าอยากซื 3อ

time Investment vs. Ongoing Costs: การออกแบบโครงการใหม่ บริษัทคํานงึถงึคา่ใช้จ่ายโครงการในระยะยาวที�
 จะต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายตอ่ไป หลงัจากส่งมอบนิตบิคุคล

การพฒันาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื�อตอบรับความต้องการของลกูค้าในทกุกลุ่ม

สําหรับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการที อยู่อาศยัที มีความแตกต่างในระดบั
ราคาที สามารถแข่งขนัได้บนทําเลที มีศกัยภาพ เพื อตอบสนองความต้องการซื =อที อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ งเป็นกลุ่มที มี
ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึในส่วนภมูิภาคที มีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื องและยงัมีความต้องการที 

ทั 3งนี 3 นอกเหนือจากกลยทุธ์ที�ได้กล่าวมาทั 3งหมดแล้วนั 3น สิ�งสําคญัที�ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างราบรื�นและเป็น
SMILE”  

พร้อมเปลี ยนแปลงเพื อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ =น 
ทํางานร่วมกนัเป็นทีมเพื อความสําเร็จขององค์กร 

กําหนดกรอบระยะเวลานบัจากวนัที�ลกูค้าจองจนถงึวนัโอนกรรมสิทธิm เป็น 

กําหนดกรอบเวลาของงานก่อสร้างบ้านในระบบการก่อสร้างสําเร็จรูป (Pre-Cast)         
คือ ระบบการก่อสร้างอาคารที�ผลิตชิ 3นส่วนอาคารออกเป็นส่วนๆ แล้ว

ให้แล้วเสร็จ โดยเฉลี�ย 4 เดือน 

โดยเฉลี�ยมีเนื 3อที�โครงการประมาณ  

จดัให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ให้มีความเหมาะสมตามแตล่ะ 

, รูปแบบบ้าน และภายในตวั 
ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและลงตวั 

ในแตล่ะระดบัราคาของสินค้า 
การกําหนดโครงสร้างราคาขายให้เป็นที�น่าสนใจ สอดคล้องกบัความต้องการ 

การพฒันาโครงการโดยคํานงึถงึ โครงสร้างของต้นทนุที�เหมาะสม เพื�อให้ได้กําไร
ตามเป้าหมายที�บริษัทวางไว้ สอดคล้องกบัราคาที�ลกูค้าอยากซื 3อ 

บริษัทคํานงึถงึคา่ใช้จ่ายโครงการในระยะยาวที�ลกูค้า 
จะต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายตอ่ไป หลงัจากส่งมอบนิตบิคุคล 

การพฒันาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื�อตอบรับความต้องการของลกูค้าในทกุกลุ่ม 

บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการที อยู่อาศยัที มีความแตกต่างในระดบั
ราคาที สามารถแข่งขนัได้บนทําเลที มีศกัยภาพ เพื อตอบสนองความต้องการซื =อที อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ งเป็นกลุ่มที มีรายได้

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื องและยงัมีความต้องการที 



 

อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทําเลที เหมาะสมและมีศกัยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที ดี ให้
ผลตอบแทนที คุ้มคา่ และมีโครงสร้างการลงทนุที เหมาะสม

 

การเปลีFยนแปลงและพัฒนาการทีFสาํคัญ
 

ประวัตคิวามเป็นมาทีFสําคัญ 
 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เดมิชื อ 
วนัที  19 กุมภาพนัธ์ 2528 ด้วยทนุจดทะเบียน 
ที ดนิเพื อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื อ โครงการประสิทธิIนิเวศน์
 

ปี 2545 บริษัทเริ มดําเนินกิจการต่อโดยทายาทคณุประสิทธิI เสถียรภาพอยุทธ์ ได้แก่ คุ
เสถียรภาพอยทุธ์ และ คณุสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื อสานตอ่เจตนารมย์ของผู้ ก่อตั =ง โดยมุ่งเน้
ลกัษณะบ้านเดี ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นสําคญั และเปลี ยนชื อบริษัทใหม่เป็น 
โดยพฒันาโครงการแรก เป็นโครงการบ้านเดี ยว ชื อ 
 

สรุปการเปลีFยนแปลงและพัฒนาการทีFสําคัญ
 

ในปี 2559 บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ จํานวน 
คือ โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู
แอร์พอร์ต 
 

ปี พัฒนาการทีFสําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

2550 เพิ มทนุจดทะเบียน 

2551 เข้าซื =อหุ้นบริษัท TPD 

2552 เข้าสูอ่งค์กรมหาชน 

2553 เปิดโครงการใหม ่
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อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทําเลที เหมาะสมและมีศกัยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที ดี ให้
ผลตอบแทนที คุ้มคา่ และมีโครงสร้างการลงทนุที เหมาะสม 

คัญ 

เดมิชื อ “บริษัท ประสิทธิIปิ นเกล้า จํากดั” โดยมีคณุประสิทธิI เสถียรภาพอยุทธ์ เป็นผู้ ก่อตั =ง เมื อ
ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

ที ดนิเพื อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื อ โครงการประสิทธิIนิเวศน์

บริษัทเริ มดําเนินกิจการต่อโดยทายาทคณุประสิทธิI เสถียรภาพอยุทธ์ ได้แก่ คณุอารีศกัดิI เสถียรภาพอยุทธ์
เสถียรภาพอยทุธ์ และ คณุสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื อสานตอ่เจตนารมย์ของผู้ ก่อตั =ง โดยมุ่งเน้
ลกัษณะบ้านเดี ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นสําคญั และเปลี ยนชื อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จํากดั
โดยพฒันาโครงการแรก เป็นโครงการบ้านเดี ยว ชื อ “บ้านธนาสิริ รัตนาธิเบศร์” 

สรุปการเปลีFยนแปลงและพัฒนาการทีFสําคัญ 

บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ จํานวน 3 โครงการ ในจังหวดันนทบุรี 2 โครงการ และ จังหวดัอุดรธานี 
สถานีบางพล,ู โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่ และ โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี 

พัฒนาการทีFสําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทมีการเพิ มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หมนุเวียนในการดําเนินการและพฒันาโครงการบริษัท 

บริษัทเข้าซื =อหุ้น บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
ล้านบาท ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จากกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์ ในสดัส่วนร้อยละ 
99.6 (TPD ก่อตั =งเมื อวนัที  26 มิถนุายน 2533 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อการค้าอสงัหาริมทรัพย์ แต่ยงั
ไมมี่การพฒันาโครงการใดๆ จนกระทั =งปี 2551) 
ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั =งที  1/2552 เมื อวนัที  7 เมษายน 2552 
- แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั พร้อมทั =งเปลี ยนชื อบริษัทใหมเ่ป็น 
“บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)”  

- แปลงมลูคา่หุ้นที ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 
- เพิ มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้ นสามัญเพิ มทุน 
จํานวน 50 ล้านหุ้น เพื อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามญัเพิ มทุนจํานวนไม่เกิน
หุ้น เพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
5 ล้านหน่วยที ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะ
เสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวนัที  15 

เปิดขายโครงการใหม่ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 
พระราม 5 และ โครงการ เดอะ คลสัเตอร์ วิลล์ 3 ปิ นเกล้า – ราชพฤกษ์

          

 
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทําเลที เหมาะสมและมีศกัยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที ดี ให้

โดยมีคณุประสิทธิI เสถียรภาพอยุทธ์ เป็นผู้ ก่อตั =ง เมื อ
มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

ที ดนิเพื อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื อ โครงการประสิทธิIนิเวศน์ 

ณอารีศกัดิI เสถียรภาพอยุทธ์, คณุกุลพชัรี 
เสถียรภาพอยทุธ์ และ คณุสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื อสานตอ่เจตนารมย์ของผู้ ก่อตั =ง โดยมุ่งเน้นโครงการ

และสวน จํากดั” เมื อวนัที  11 ธันวาคม 2545 

โครงการ และ จังหวดัอุดรธานี 1 โครงการ        
บางใหญ่ และ โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – 

และบริษัทย่อย 

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื อใช้เป็นเงินทุน

บริษัทเข้าซื =อหุ้น บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“TPD”) ทุนจดทะเบียน 50 
ล้านบาท ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จากกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์ ในสดัส่วนร้อยละ 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อการค้าอสงัหาริมทรัพย์ แต่ยงั

2552 มีมติดงันี = 
แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั พร้อมทั =งเปลี ยนชื อบริษัทใหมเ่ป็น  

1 บาท  
ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้ นสามัญเพิ มทุน 

ล้านหุ้น เพื อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามญัเพิ มทุนจํานวนไม่เกิน 5 ล้าน
หุ้น เพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน      
ล้านหน่วยที ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะ

15 ธนัวาคม 2552 

โครงการ คือ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – 
ราชพฤกษ์ 



 

 

ปี พัฒนาการทีFสําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

2554 เปิดโครงการใหม ่

2555 
เปิดโครงการใหม ่

เพิ มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

2556 
เปิดโครงการใหม ่

เพิ มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

2557 
 
 

จดัตั =งบริษัทย่อย 
เปิดโครงการใหม ่

เพิ มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

2558 เปิดโครงการใหม ่2 โครงการ 

ปี 2559 

กมุภาพนัธ์ 

เปิดโครงการใหม ่3 โครงการ กรกฎาคม 

ตลุาคม 

 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด มหาชน(
 

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที ดินเพื อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  และบ้านเดี ยว 
โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทําเลย่านจังหวัด
นนทบุรี เนื องจากเป็นจังหวดัที มีศกัยภาพ มีการพฒันา
รองรับการขยายตวัของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
พิเศษ, สะพานข้ามแม่นํ =าเจ้าพระยานนทบรีุ  
 

 

- 20 - 

พัฒนาการทีFสําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เปิดขายโครงการใหม่ จํานวน 4 โครงการ คือ โครงการ ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี  บางใหญ่
โครงการ บ้านปราณ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์, โครงการ สิริ วิลเลจ ภูเก็ต 
เดอะ คลสัเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินธร 

 

เปิดขายโครงการใหม ่จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ 
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 
มิถุนายน 2555 และ ครั =งที  2 วันที  4 ธันวาคม 2555 การเพิ มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 
250,462,000 บาท เมื อวนัที  12 ธนัวาคม 2555 

 

เปิดขายโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสิริ วิลเลจ สกลนคร 
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้ นสามัญของบริษัท จํานวน 
4 มิถุนายน 2556 และ ครั =งที  4 วนัที  4 ธันวาคม 2556 การเพิ มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 
251,149,000 บาท เมื อวนัที  12 ธนัวาคม 2556 

 

- จัดตั =งบริษัทย่อย  2 บริษัท คือ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ =ง จํากัด 
บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

- เปิดขายโครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการธนาวิลเลจ พระราม 
โครงการ ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์  

- เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามัญของบริษัท ครั =งที  
2557 การเพิ มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 253,212,000

 
เปิดขายโครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ 
ธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ 

 

เปิดขายโครงการ “สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต” ตําบล
จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 179 ยนิูต เนื =อที ประมาณ 39-1-80.20

เปิดขายโครงการ “ธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู
บวัทอง จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 77 ยนิูต เนื =อที ประมาณ 8-2-20

เปิดขายโครงการ “ธนาคลสัเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่
จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 77 ยนิูต เนื =อที ประมาณ 10-1-94.30 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

)มหาชน  

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที ดินเพื อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  และบ้านเดี ยว 
โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทําเลย่านจังหวัด

การพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื องจากภาครัฐทั =งระบบการขนส่งมวลชนเพื อ
รองรับการขยายตวัของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื อ – บางใหญ่), การตดัถนนเส้นทางสายใหม่

และบริษัทย่อย 

โครงการ คือ โครงการ ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี  บางใหญ่, 
โครงการ สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์ และ โครงการ 

โครงการ คือ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่านํ =านนท์ และ เปิดให้
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 2 ครั =ง คือ ครั =งที  1 วนัที  1 

การเพิ มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 

สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต และ เปิดให้ใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้ นสามัญของบริษัท จํานวน 2 ครั =ง คือ ครั =งที  3 วันที                   

การเพิ มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 

คือ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ =ง จํากัด และ                  

โครงการ คือ โครงการธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่ และ 

เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื =อหุ้นสามัญของบริษัท ครั =งที  6 วันที  4 ธันวาคม 
000 บาท เมื อวนัที  12 ธนัวาคม 2557 

โครงการ คือ โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ – สิรินธร และ โครงการ 

ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมืองอุดรธานี 
20 ไร่ มลูคา่โครงการ 706 ล้านบาท 

สถานีบางพลู” ตําบลบางรักพฒันา อําเภอบาง     
20 ไร่ มลูคา่โครงการ 334 ล้านบาท 

บางใหญ่” ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
 ไร่ มลูคา่โครงการ 375 ล้านบาท 

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที ดินเพื อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  และบ้านเดี ยว 
โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทําเลย่านจังหวัด

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื องจากภาครัฐทั =งระบบการขนส่งมวลชนเพื อ
การตดัถนนเส้นทางสายใหม่, การขยายทางด่วน



 

ในการดําเนินงานในแตล่ะโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศกึษาวิจยัจากความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อดําเนินงานก่อสร้างที อยู่อาศยัทั =งโครงการ จํานวนผู้ รับเหมาขึ =น
ขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 
บริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที กําหนด ทั =งนี = บริษัทจะเป็นผู้ จัดหาวสัดุ
ก่อสร้างหลกัเองทั =งหมด เพื อที บริษัทจะได้บริหารต้นทนุงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นอกจากนี = บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
ภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ  รวมถงึการออกแบบพื =นที ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น 
อาศยัในโครงการ  

 

 บริษัทจะพฒันาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนกั  โดยเฉลี ยจะมีเนื =อที ประมาณ 
เปิดโครงการ ทั =งนี = เพื อเป็นการกระจายความเสี ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และความเป็นส่วนตวัให้กบัลูกค้าผู้อยู่อาศยั ในก
เปิดขายโครงการจะเป็นลกัษณะเป็นเฟส เพื อเป็นการบริหารจดัการโครงการ โดยเน้นการเปิดขายไปพร้อมกบัการก่อสร้าง โดยเฟสแรกจะเป็น
โซนบ้านตวัอย่างและสํานกังานขาย และบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย
 

 สําหรับการขาย บริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทําสญัญาจากลูกค้า 
คณุภาพบ้าน โดยทีมงานตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) 
มอบและโอนกรรมสิทธิIบ้านตามระยะเวลาที กําหนดในสญัญาจะซื =อจะขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ระดบัราคาบ้านของบริษัทเฉลี ยประมาณ 4.2 ล้านบาท
 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีแบบบ้านเพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้า และที สําคญัมีบ้านพร้อมขายที มีมาตรฐานตาม
 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วนัที  
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

   

 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี V ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท

บริษทั พิมานสิริ จํากัด (PMS)
ทนุจดทะเบียน 80,000,000 บาท

99.6% 

60.7% 
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ในการดําเนินงานในแตล่ะโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศกึษาวิจยัจากความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อดําเนินงานก่อสร้างที อยู่อาศยัทั =งโครงการ จํานวนผู้ รับเหมาขึ =น

โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) รวมทั =ง ทีมตรวจสอบคณุภาพ 
บริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที กําหนด ทั =งนี = บริษัทจะเป็นผู้ จัดหาวสัดุ

ษัทจะได้บริหารต้นทนุงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

นอกจากนี = บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
ภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ  รวมถงึการออกแบบพื =นที ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น 

ทจะพฒันาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนกั  โดยเฉลี ยจะมีเนื =อที ประมาณ 15-30 ไร่ อายุโครงการโดยเฉลี ย 
เปิดโครงการ ทั =งนี = เพื อเป็นการกระจายความเสี ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และความเป็นส่วนตวัให้กบัลูกค้าผู้อยู่อาศยั ในก

เพื อเป็นการบริหารจดัการโครงการ โดยเน้นการเปิดขายไปพร้อมกบัการก่อสร้าง โดยเฟสแรกจะเป็น
โซนบ้านตวัอย่างและสํานกังานขาย และบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย  

สําหรับการขาย บริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทําสญัญาจากลูกค้า โดยปัจจุบนับริษัทจะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบ
Quality Control) ของบริษัท (บ้าน On-Shelf) เพื อเตรียมความพร้อมสําหรับให้ลูกค้าตรวจรับ

มอบและโอนกรรมสิทธิIบ้านตามระยะเวลาที กําหนดในสญัญาจะซื =อจะขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที มีกําลงัซื =อระดบัปานกลาง 
ล้านบาท 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีแบบบ้านเพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้า และที สําคญัมีบ้านพร้อมขายที มีมาตรฐานตามที บริษัทกําหนดไว้ 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559) 

      

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (TG) 

ทนุจดทะเบยีน 255,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 253,212,000 บาท 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี V ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (TPD) 
บาท 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติVง จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 2,000

(PMS) 
บาท 

          

 
ในการดําเนินงานในแตล่ะโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศกึษาวิจยัจากความ

ต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อดําเนินงานก่อสร้างที อยู่อาศยัทั =งโครงการ จํานวนผู้ รับเหมาขึ =นอยู่กับ
รวมทั =ง ทีมตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) ของ

บริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที กําหนด ทั =งนี = บริษัทจะเป็นผู้ จัดหาวสัดุ

นอกจากนี = บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
ภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ  รวมถงึการออกแบบพื =นที ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพื อเพิ มความร่มรื นให้แก่ผู้อยู่

ไร่ อายุโครงการโดยเฉลี ย 2-3 ปีนบัจากวนั
เปิดโครงการ ทั =งนี = เพื อเป็นการกระจายความเสี ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และความเป็นส่วนตวัให้กบัลูกค้าผู้อยู่อาศยั ในการ

เพื อเป็นการบริหารจดัการโครงการ โดยเน้นการเปิดขายไปพร้อมกบัการก่อสร้าง โดยเฟสแรกจะเป็น

โดยปัจจุบนับริษัทจะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบ
เพื อเตรียมความพร้อมสําหรับให้ลูกค้าตรวจรับ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที มีกําลงัซื =อระดบัปานกลาง 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีแบบบ้านเพียงพอต่อความ

 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติVง จํากัด (TMC) 
000,000 บาท 

99.99% 



 

 
โดย บริษัทมีบริษัทย่อย ทั Vงสิ Vน 3 บริษัท ประกอบธุรกิจ ดังนี V

 

1. บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี V ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 
 

TPD ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการใน
ส่วนภูมิภาคที มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง 
บริษัทได้เข้าถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.6% เมื อปี 2551
 

ทั =งนี = ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อ
ดําเนินงานก่อสร้าง รวมถงึเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัเองทั =งหมด แตใ่
จดัการจะดําเนินการโดยพนกังานของ TPD เอง   
  

2. บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ Vง จาํกัด 
 

TMC จดัตั =งเมื อเดือนพฤศจิกายน 2557 
ด้านที ปรึกษา, ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ
 

3. บริษัท พมิานสิริ จาํกัด (“PMS”)
 

PMS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยจดัตั =งเมื อเดือนธันวาคม ปี 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ มต้นที  จ
ระหว่างบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี =ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั กบั กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากัด และ
บริษัทที  จ.สกลนคร) ในสัดส่วนร้อยละ 51%, 44% 
บริษัท พิมานสิริ จํากดั โดยมีสดัส่วนร้อยละ 60.7
 

ประวัตโิดยสังเขปของ กลุ่ม บริษัท อีสานพมิ
 

“ พิมานกรุ๊ป “ เริ มก่อตั =งขึ =นในปี พ.ศ
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ งจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 
ความสําเร็จกบัยอดขายบ้านและที อยู่อาศยั 8,
โดยมี นายชาญณรงค์ บริุสตระกลู เป็นกรรมการผู้จดัการบริษัท
 

ทกุโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด 
ชีวติที� ธนาสิริ” โดยใช้ชื อโครงการภายใต้แบรนด์เดมิ จํานวน 
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บริษัท ประกอบธุรกิจ ดังนี V 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี V ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (“TPD”) 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการใน
ส่วนภูมิภาคที มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง ในอดีตที ผ่านมา ได้มีการพัฒนาโครงการในจังหวดัภูเก็ตและ

2551 (TPD ก่อตั =งเมื อปี 2533 ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท) 

ทั =งนี = ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อ
ดําเนินงานก่อสร้าง รวมถงึเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัเองทั =งหมด แตใ่นส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 

เอง    

แอนด์คอนซัลติ Vง จาํกัด (“TMC”) 

2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 99.9% โดยมีวตัถุ
ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ 

“PMS”) 

เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยจดัตั =งเมื อเดือนธันวาคม ปี 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ มต้นที  จ
ระหว่างบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี =ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั กบั กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากัด และนาย

%, 44% และ 5% ตามลําดบั โดยในปี 2558 ได้มีการเปลี ยนแปลงสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน              
0.7% , 34.3% และ 5% ตามลําดบั 

ประวัตโิดยสังเขปของ กลุ่ม บริษัท อีสานพมิานกรุ๊ป จาํกัด 

ศ.2525 โดยนายบุรินทร์ บุริสตระกูล เพื อดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั =งใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ งจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 33 ปี “พิมานกรุ๊ป” ได้สร้างผลงานและชื อเสียงจนประสบ

,000 ยูนิต โดยปัจจุบนัมีบริษัทย่อยกว่า 10 บริษัท ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ 
โดยมี นายชาญณรงค์ บริุสตระกลู เป็นกรรมการผู้จดัการบริษัท 

อยู่ภายใต้แนวความคิด “ การสร้างครอบครัว สังคม ที�ร่มรื�น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะ
โดยใช้ชื อโครงการภายใต้แบรนด์เดมิ จํานวน 4 แบรนด์ โดยมีรายละเอียด ดงันี = 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการใน
ในจังหวดัภูเก็ตและจังหวดัสกลนคร โดย

ทั =งนี = ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื อ
นส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) และฝ่าย

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อประกอบธุรกิจ

ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื อประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ มต้นที  จ.อุดรธานี เป็นการร่วมทุน

นายธัชกร แต้ศิริเวช (พันธมิตรของ
ได้มีการเปลี ยนแปลงสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน              

โดยนายบุรินทร์ บุริสตระกูล เพื อดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั =งใน
ได้สร้างผลงานและชื อเสียงจนประสบ

บริษัท ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ 

การสร้างครอบครัว สังคม ที�ร่มรื�น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะ



 

1) แบรนด์ “ธนาสิริ” 

ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   

โครงการที เปิดขายในปัจจบุนั 

2) แบรนด์ “เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์

ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   

 

3) แบรนด์ “ไพร์มเพลส” (ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
 

ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   

 

4) แบรนด์ “สิริ วลิเลจ” 

ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   

โครงการที เปิดขายในปัจจบุนั 
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:  

: บ้านเดี ยวระดบักลาง 

: 5 – 10 ล้านบาท 

: - กลุ่มลกูค้าที มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 
- รายได้ตอ่เดือน 90,000-120,000 บาท 

: โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทา่นํ =านนท์ 

คลัสเตอร์ วลิล์” (ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว) 

: 

 
: บ้านเดี ยว/บ้านแฝด และบ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี ยว

: 4.5 – 8 ล้านบาท 

: - กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง 
- รายได้ตอ่เดือน 50,000-80,000 บาท 

ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว) 

:  

: บ้านทาวน์เฮ้าส์คณุภาพ 

: 2.59 – 5.99 ล้านบาท 

: - กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง
- รายได้ตอ่เดือน 30,000-50,000 บาท 

: 

 
: บ้านแฝด บ้านเดี ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า

: 3 – 6 ล้านบาท 

: - กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง 
- รายได้ตอ่เดือน 50,000-80,000 บาท 

: โครงการสิริ วลิเลจ อดุรธานี – แอร์พอร์ต (เปิดขายเดือนกมุภาพนัธ์ 

          

 

บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี ยว 

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง C+ , B 

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง C, C+ 

บ้านแฝด บ้านเดี ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า 

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ มต้นชีวติครอบครัวที มีรายได้ปานกลาง C+ , B 

เปิดขายเดือนกมุภาพนัธ์ 2559) 



 

 
โดยเมื อปี 2557 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ เพื อให้มีความชัดเจน สร้างการจดจําในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท           

ผ่านชื อ “ ธนา “ (THANA) (เป็นชื อย่อของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยชื อลกัษณะหรือรูปแบบโครงการที แตกตา่งออกไป ตามรูปแบบโครงการผลิตภณัฑ์และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  โดยมีรายละเอียด ดงันี =
 

1. ภาพแบรนด์หลัก (Corporate Brand)
 

 
 
 
 

บริษัทมีการปรับโลโก้บริษัทใหม่ ภายใต้แนวความคิด 
อสงัหาริมทรัพย์ ที มุ่งเน้นความสําคญัของการสร้างความอบอุ่นและความสขุให้กบัทกุคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมยัใหม่ ที 
เน้นความเป็นส่วนตวั ด้วยขนาดโครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที คํานึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ งนําไปสู่คณุภาพชีวิตที ดีของลูกบ้านอย่า
แท้จริง โดยมีคณุสมบตัหิลกัของแบรนด์ไว้ 4 ประการ ดงันี =
 

� Small and Practical :  

� Beautiful Living  : 
� Budget Friendly : 

� Individuality : 

 

2. แบรนด์ย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ 
 

1) แบรนด์ “ธนาเรสซเิดนท์” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   

โครงการที เปิดขาย 
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บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ เพื อให้มีความชัดเจน สร้างการจดจําในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท           
เป็นชื อย่อของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยใช้เป็นชื อนําหน้าโครงการต่างๆ ทกุโครงการ ตาม

อรูปแบบโครงการที แตกตา่งออกไป ตามรูปแบบโครงการผลิตภณัฑ์และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  โดยมีรายละเอียด ดงันี =

Corporate Brand) 

บริษัทมีการปรับโลโก้บริษัทใหม่ ภายใต้แนวความคิด “ความสุขทีFดีพอ ในพื VนทีFทีFพอดี“ (Small Is Beautiful)

อสงัหาริมทรัพย์ ที มุ่งเน้นความสําคญัของการสร้างความอบอุ่นและความสขุให้กบัทกุคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมยัใหม่ ที 
เน้นความเป็นส่วนตวั ด้วยขนาดโครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที คํานึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ งนําไปสู่คณุภาพชีวิตที ดีของลูกบ้านอย่า

ประการ ดงันี = 

 เป็นจดุที สร้างความแตกตา่ง (Differentiate) ด้วยการมีขนาดโครงการที พอดี ที ทําให้เกิด
ความอบอุ่นทั =งครอบครัวและสงัคม และลกูค้าสามารถออกแบบพื =นที การใช้ชีวติของ
ตวัเองได้ซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะของโครงการ 
เน้นการใช้ชีวติอย่างสนุทรีย์ เรียบง่าย สร้างความสขุให้กบัตวัเอง
การยดึแนวทางการออกแบบที ดทูนัสมยั มีสไตล์ เลือกใช้วสัดคุณุภาพ ในราคาที คุ้มคา่ ซึ ง
เป็นแนวทางที ขาดไม่ได้ (Substance) ในทกุโครงการของธนาสิริ
สร้างคณุคา่ทางจิตใจ (Esteem) คือ ภมูิใจในการใช้ชีวติในแบบของตวัเอง เน้นความเป็น
ส่วนตวั สงบ หลีกหนีความวุน่วาย 

แบรนด์ย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ แบง่ออกเป็น 5 แบรนด์ ดงันี = 

:  

: บ้านเดี ยว 

: 10 ล้านบาทขึ =นไป 

: 
 

กลุ่มลกูค้าที มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A  
รายได้ตอ่เดือน 150,000 – 200,000 บาท 

: โครงการในอนาคต 

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ เพื อให้มีความชัดเจน สร้างการจดจําในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท           
โดยใช้เป็นชื อนําหน้าโครงการต่างๆ ทกุโครงการ ตาม

อรูปแบบโครงการที แตกตา่งออกไป ตามรูปแบบโครงการผลิตภณัฑ์และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  โดยมีรายละเอียด ดงันี = 

Small Is Beautiful) คือ แบรนด์
อสงัหาริมทรัพย์ ที มุ่งเน้นความสําคญัของการสร้างความอบอุ่นและความสขุให้กบัทกุคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมยัใหม่ ที 
เน้นความเป็นส่วนตวั ด้วยขนาดโครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที คํานึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ งนําไปสู่คณุภาพชีวิตที ดีของลูกบ้านอย่าง

ด้วยการมีขนาดโครงการที พอดี ที ทําให้เกิด 
ความอบอุ่นทั =งครอบครัวและสงัคม และลกูค้าสามารถออกแบบพื =นที การใช้ชีวติของ 

เน้นการใช้ชีวติอย่างสนุทรีย์ เรียบง่าย สร้างความสขุให้กบัตวัเอง 
การยดึแนวทางการออกแบบที ดทูนัสมยั มีสไตล์ เลือกใช้วสัดคุณุภาพ ในราคาที คุ้มคา่ ซึ ง 

ในทกุโครงการของธนาสิริ   
คือ ภมูิใจในการใช้ชีวติในแบบของตวัเอง เน้นความเป็น 



 

2) แบรนด์ “ธนาฮาบิแทต” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

โครงการที เปิดขาย 
 

3) แบรนด์ “ธนาคลัสเตอร์” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

โครงการที เปิดขาย 

 

4) แบรนด์ “ธนาวลิเลจ” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   
 

โครงการที เปิดขาย 
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:  

: บ้านเดี ยว, บ้านแฝด  

: 5 – 10 ล้านบาท 

: 
 

 กลุ่มลกูค้าที มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 

 รายได้ตอ่เดือน 90,000 – 150,000 บาท 

: - โครงการธนาฮาบแิทต ราชพฤกษ์ – สิรินธร 
   

:  

: บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชั =น  

: 5 – 10 ล้านบาท 

: 
 

 กลุม่ลกูค้าที มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 
 รายได้ตอ่เดือน 90,000 – 150,000 บาท 

:  โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพล ู
 โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานีเซน็ทรัล – บางใหญ่ 

:  

: บ้านเดี ยว, บ้านแฝด 

: 3 – 6 ล้านบาท 

: 
 

 กลุ่มลกูค้าที รายได้คอ่นข้างสงู B+, A 
 รายได้ตอ่เดือน 60,000 – 120,000 บาท 

:  โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่  

  

          

 

สถานีบางพล ู(เปิดขายเดือนกรกฎาคม 2559) 
บางใหญ่ (เปิดขายเดือนตลุาคม 2559) 



 

 
5) แบรนด์ “ธนาซโิอ”” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ 

ลกัษณะโครงการ 

ระดบัราคา 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   
 

โครงการที เปิดขาย 
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:  

: บ้านแฝด, ทาวน์โฮม  

: 3 – 5 ล้านบาท 

: 
 

กลุ่มลกูค้าที มีรายได้ปานกลาง C , C+ 
รายได้ตอ่เดือน 60,000 – 100,000 บาท 

: โครงการธนาซโิอ รัตนาธิเบศร์ 



 

 

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
 

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บ้านจดัสรรพร้อมที$ดินเพื$อขาย 
แบง่ออกตามประเภทสินค้า ปี 2559, ปี 2558 และ ปี 
 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี#ยว/บ้านแฝด บริษัท

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท

- บ้านเดี#ยว/บ้านแฝดชั+นเดียว บริษัทย่อย

รวมรายได้จากการขาย 

รายได้อื#น 2) 

รวมรายได้ 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#
               2)  รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ
                   จากการจําหนา่ยทรัพย์สิน 
 

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการทั .งหมดจํานวนรวม
18 โครงการ มลูคา่ 5,843 ล้านบาท และ โครงการที$เปิดดําเ

 

โครงการที#ปิดแล้วมีทั +งสิ +น 18 โครงการ (สิ .นสดุ ณ วนัที$ 
 

โครงการ ลักษณะโครงการ

1. ธนาสิริ รัตนาธิเบศร์ บ้านเดี$ยว 

2. ไพร์มเพลส 
รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ 

ทาวน์เฮ้าส์ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บ้านจดัสรรพร้อมที$ดินเพื$อขาย 
และ ปี 2557 มีรายละเอียด ดงันี . 

ดาํเนินการ
โดย 

ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

บริษัท 586.0 74.2 517.2 61.0

บริษัท 170.2 21.5 299.1 35.3

บริษัทย่อย 30.9 3.9 26.3 3.1

 787.1 99.6 842.6 99.4

 3.0 0.4 4.8 0.6

 790.1 100.0 847.4 100.0

รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#  
รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ กําไรจากการรบัโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร

ทั .งหมดจํานวนรวม 25 โครงการ มลูค่ารวม 9,407 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที$ปิดแล้วทั .งสิ .น 
ล้านบาท และ โครงการที$เปิดดําเนินการขายอยู่ ณ ปัจจบุนั จํานวน 7 โครงการ มลูคา่ 

สิ .นสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559) 

ลักษณะโครงการ 
เนื +อที# 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ราคาเฉลี#ย
(ล้านบาท

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 28-3-74.7 พ.ย.46 – ก.พ.51 

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั .น 17-2-22.8 ก.ย.49 – มี.ค.53 

   

 

 

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บ้านจดัสรรพร้อมที$ดินเพื$อขาย โดย

ปี 2557 

สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

61.0 320.3 48.4 

35.3 273.4 41.3 

3.1 66.6 10.1 

99.4 660.3 99.8 

0.6 1.0 0.2 

100.0 661.3 100.0 

กําไรจากการรบัโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที$ปิดแล้วทั .งสิ .น 
โครงการ มลูคา่ 3,564 ล้านบาท 

ราคาเฉลี#ย 
ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยูนิต 
ล้าน
บาท 

5.31 112 595 

1.50 223 344 

  



 

 

โครงการ ลักษณะโครงการ

3. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 1 
ราชพฤกษ์ 

ทาวน์เฮ้าส์
สไตล์บ้านเดี$ยว 

4. เดอะ ไพรเวซี# ไพร์มเพลส 
รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ 

บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 

5. เดอะ ไพรเวซี# 2 ไพร์มเพลส 
รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ 

บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 

6. ธนาสิริ 
ปิ# นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1 

- บ้านเดี$ยว 
- บ้านแฝด
สไตล์บ้านเดี$ยว
- ทาวน์โฮม
สไตล์บ้านแฝด 

7. ธนาสิริ 
ปิ# นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2 

ทาวน์โฮม 

8. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 2 
ราชพฤกษ์ – พระราม 5 

- บ้านเดี$ยว 
- บ้านแฝด
สไตล์บ้านเดี$ยว 

9. ไพร์มเพลส 
เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2 

- บ้านเดี$ยวชั .นเดียว
- บ้านแฝดชั .นเดียว

10. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 3 
ปิ# นเกล้า – ราชพฤกษ์ 

- ทาวน์โฮม 
- ทาวน์โฮม 

11. ไพร์มเพลส  
เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1  
(ส่วนต่อขยาย) 

- อาคารพาณิชย์ 
- ทาวน์โฮม 
 

12. ไพร์มเพลส  
เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4 

- อาคารพาณิชย์ 
- ทาวน์โฮม 

13. บ้านปราณ 
เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 

บ้านเดี$ยวชั .นเดียว

14. สิริ วลิเลจ 
ภเูก็ต – อนุสาวรีย์ 

- อาคารพาณิชย์ 
- บ้านเดี$ยว 
- บ้านแฝด 
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ลักษณะโครงการ 
เนื +อที# 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ระดับราคา
(ล้านบาท

ทาวน์เฮ้าส์ 
สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 

7-0-0 พ.ค.50 – มี.ค.53 

 
สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 

10-1-11 ก.ย.50 – ก.พ.52 

 
สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 

14-0-63.1 พ.ย.51 – ส.ค.53 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
ทาวน์โฮม 
สไตล์บ้านแฝด 2 ชั .น 

23-0-31.4 พ.ย.51 – ม.ิย.53 

ทาวน์โฮม 2 ชั .น 10-3-42.6 พ.ย.52 – มี.ค.54 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 

16-2-74.3 ก.ค.53 – ก.ค.54 

บ้านเดี$ยวชั .นเดียว 
บ้านแฝดชั .นเดียว 

15-1-20 ก.ย.52 – ธ.ค.54 

ทาวน์โฮม 2 ชั .น 
ทาวน์โฮม 3 ชั .น 

15-2-41 ต.ค53 – ม.ค.56 

อาคารพาณิชย์ 3 ชั .น 
ทาวน์โฮม 3 ชั .น 

3-0-30.51 ม.ิย.52 – พ.ค.56 

อาคารพาณิชย์ 3 ชั .น 
ทาวน์โฮม 3 ชั .น 

1-1-29 เม.ย.54-ม.ิย.55 

บ้านเดี$ยวชั .นเดียว 4-0-95 ก.ค.54-ม.ิย.57 

อาคารพาณิชย์ 3 ชั .น 
บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
บ้านแฝด 2 ชั .น 

12-3-78 ส.ค.54-ม.ค.58 

ระดับราคา 
ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยูนิต 
ล้าน
บาท 

2.78 46 128 

2.65 57 151 

2.90 84 244 

3.84 136 522 

2.81 112 315 

4.63 82 380 

2.76 72 199 

3.45 116 400 

3.53 32 113 

4.00 12 48 

7.08 12 85 

3.51 81 284 



 

โครงการ ลักษณะโครงการ

15. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 4 
ราชพฤกษ์ – สิรินธร 

- บ้านเดี$ยว 
- บ้านแฝด 
- ทาวน์โฮม 

16. ไพร์มเพลส เดอะ 
กรีนเนอรี#  บางใหญ่ 

- บ้านเดี$ยว 
- บ้านแฝด สไตล์บ้าน
เดี$ยว 2 

- ทาวน์โฮม 
17. ธนาวลิเลจ 
พระราม 5 – บางใหญ่ 

บ้านเดี$ยว 

18. สิริ วลิเลจ 
สกลนคร – แอร์พอร์ต 

บ้านเดี$ยวชั .นเดียว

 
โครงการที#กําลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จาํนวน 
 

โครงการ ลักษณะโครงการ

1. ธนาสิริ  
ราชพฤกษ์ – ท่านํ +านนท์ 

- บ้านเดี$ยว 2 ชั .น
- บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 
- ทาวน์โฮม 2 ชั .น

2. ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ ทาวน์โฮม 2 ชั .น

3. ธนาฮาบิแทต 
ราชพฤกษ์ – สิรินธร 

- บ้านเดี$ยว 2 ชั .น
- บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 

4. ธนาวลิเลจ 2 
พระราม 5 – บางใหญ่ 

- บ้านเดี$ยว 2 ชั .น
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ลักษณะโครงการ 
เนื +อที# 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ระดับราคา
(ล้านบาท

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
บ้านแฝด 2 ชั .น 
ทาวน์โฮม 2 ชั .น 

29-2-14 ก.ย.54-มี.ค.59 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
บ้านแฝด สไตล์บ้าน

2 ชั .น 
ทาวน์โฮม 2 ชั .น 

37-3-16 ม.ค.54-ก.ย.59 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 17-3-3.9 ก.พ.57-ก.ย.59 

บ้านเดี$ยวชั .นเดียว 7-3-7.4 ก.ค.56-ม.ิย.59 

ยอดรวมโครงการที#ปิดแล้ว 

โครงการที#กําลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จาํนวน 7 โครงการ (สิ .นสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559) 

ลักษณะโครงการ 
เนื +อที# 

โครงการ 
(ไร่) 

เริ#มเปิด
ขาย 

ราคาเฉลี#ย 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ

ยูนิต

ชั .น 

สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 
ชั .น 

33-2-94 ม.ิย. 55 5.41 175 

ชั .น 15-2-76 ก.พ.57 2.58 157 

ชั .น 

สไตล์บ้านเดี$ยว 2 ชั .น 

14-2-55.8 ก.พ.58 4.50 92 

ชั .น 16-3-18.4 พ.ย.58 4.07 86 

 

 

ระดับราคา 
ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยูนิต 
ล้าน
บาท 

4.60 177 816 

3.26 261 858 

3.40 82 287 

2.15 34 74 

1,731 5,843 

มูลค่าโครงการ 
ความคืบหน้า 
โครงการ (%) 

ยูนิต 
ล้าน
บาท 

งาน
ขาย 

งาน 
ก่อสร้าง 

 947 81% 92% 

 405 54% 92% 

 420 36% 79% 

 350 36% 72% 



 

 

โครงการ ลักษณะโครงการ

5. ธนาคลัสเตอร์ 
ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู 

ทาวน์โฮม 3 ชั .น

6. ธนาคลัสเตอร์ 
สถานีเซน็ทรัล – บางใหญ่  

- บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี$ยว 
- ทาวน์โฮม 3 ชั .น

โครงการที#ดาํเนินการโดย บริษัท พมิานสิริ จาํกัด 

7. สิริวลิเลจ 
อุดรธานี – แอร์พอร์ต 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น

ยอดรวมโครงการที#กําลังเปิดขาย

 
งานที#ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที$มีการทําสัญญา
จํานวน 25 ยนิูต ซึ$งมีมลูคา่รวมประมาณ 119.1
 

ที# โครงการ 

1 ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทา่นํ .านนท์ 

2 ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ 

3 ธนาฮาบแิทต ราชพฤกษ์ – สิรินธร 

4 ธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ 

5 ธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู

6 ธนาคลสัเตอร์ สถานีเซน็ทรัล – บางใหญ่

7 สิริวลิเลจ อดุรธานี – แอร์พอร์ต 

 รวมทั +งสิ +น 
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ลักษณะโครงการ 
เนื +อที# 

โครงการ 
(ไร่) 

เริ#มเปิด
ขาย 

ระดับราคา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ

ยูนิต

ชั .น 8-2-20 ก.ค.59 4.48 77 

สไตล์บ้านเดี$ยว 3 ชั .น 
ชั .น 

10-1-94.3 ต.ค.59 5.08 77 

โครงการที#ดาํเนินการโดย บริษัท พมิานสิริ จาํกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

ชั .น 39-1-80.2 ก.พ.59 3.94 179 

ยอดรวมโครงการที#กําลังเปิดขาย 843 

บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที$มีการทําสัญญาจะซื .อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 
119.1 ล้านบาท ดงันี . 

ดาํเนินการ
โดย 

จาํนวน (ยูนิต) 

บริษัท 

6 

1 

3 

 4 

สถานีบางพล ู 3 

บางใหญ่ 2 

บริษัทย่อย 6 

 25 

มูลค่าโครงการ 
ความคืบหน้า 
โครงการ (%) 

ยูนิต 
ล้าน
บาท 

งาน
ขาย 

งาน 
ก่อสร้าง 

 345 6% 53% 

 391 8% 51% 

 706 7% 43% 

 3,564 39% 71% 

จะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 7 โครงการ 

จาํนวนเงิน (ล้านบาท) 

36.1 

2.6 

13.8 

14.7 

11.0 

10.4 

30.6 

119.1 



 
โครงการที#เปิดขายในปัจจุบัน ได้แก่    

1) โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่านํ +านนท์
        
 
 
                                                                 
 
  

ที$ตั .งโครงการ ตําบลบางกร่าง 

พื .นที$โครงการ 33

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

รายละเอียดโครงการ บ้านเดี$ยว

จดุเดน่โครงการ 

- 
- 
- 
- 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าผู้ เริ$มต้นชีวติครอบครัวที$มีรายได้คอ่นข้างสงู 

ระดบัราคาขายตอ่หลงั 5 

ประมาณการมลูคา่โครงการ 947

ประมาณการมลูคา่เงินลงทนุ 651

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั .งแตเ่ดือนตลุาคม 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนมิถนุายน 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที$ 
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ท่านํ +านนท์ (โครงการภายใต้แบรนด์เดมิ) 

                                                                                    

ตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

33-2-94 ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บ้านเดี$ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี$ยว และทาวน์โฮม 2 ชั .น จํานวน 

 สภาพโครงการออกแบบเน้นความเรียบหรูแบบสบายๆ สไตล์โมเดร์ิน บริตชิ
 สะดวกสบายในการเดนิทาง ทําเลตดิถนนใหญ่ 
 ออกแบบเพื$อให้เกิดบรรยากาศของสงัคมอยู่อาศยัที$ดี 
 Club House พร้อมสระว่ายนํ .ากลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เย็นสบายด้วยร่มเงาจาก
ต้นไม้รอบโครงการ 

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ$มต้นชีวติครอบครัวที$มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 

 – 10 ล้านบาท (ทาวน์โฮม 5 ล้านบาท / บ้านเดี$ยว,บ้านแฝด 5.2 

47 ล้านบาท 

651 ล้านบาท 

ตั .งแตเ่ดือนตลุาคม 2554 

เปิดตวัโครงการเดือนมิถนุายน 2555 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 81% 

 

 

ชั .น จํานวน 175 ยนิูต 

สภาพโครงการออกแบบเน้นความเรียบหรูแบบสบายๆ สไตล์โมเดร์ิน บริตชิ 

พร้อมสระว่ายนํ .ากลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เย็นสบายด้วยร่มเงาจาก

2 – 11 ล้านบาท) 



 

 
2) โครงการธนาซโิอ รัตนาธิเบศร์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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ตําบลบางรักพฒันา อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

15-2-76  ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ทาวน์โฮม 2 ชั .น จํานวน  157 ยนิูต  

- ทําเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื$อ) และ 
Westgate 

- เน้นการอยู่อาศยั สงัคมร่มรื$น ดแูลกนัฉนัท์มิตร 
- ดีไซน์ 4 ห้องนอน เพิ$มพื .นที$อิสระ เพื$อความคดิสร้างสรรค ์

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ$มต้นชีวติครอบครัวที$มีรายได้ปานกลาง C, C+ 

2.49 – 4 ล้านบาท 

405 ล้านบาท  

308 ล้านบาท  

ตั .งแตเ่ดือนมิถนุายน 2556 

เปิดตวัโครงการเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 54% 

และ ใกล้ห้างสรรพสินค้า Central 

ห้องนอน เพิ$มพื .นที$อิสระ เพื$อความคดิสร้างสรรค ์



 
3) โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ – สิรินธร

    

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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สิรินธร  

ตําบลมหาสวสัดิ ̀อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

14-2-55.80 ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บ้านเดี$ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี$ยว จํานวน 92 ยนิูต 

- ทําเลใหม่ ใกล้ทางดว่นพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
และ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน  

- เน้นการอยู่อาศยั สงัคมร่มรื$น และดแูลฉนัท์มิตร 
- ดีไซน์ 3 – 4 ห้องนอน / ห้องพกัผ่อน เพิ$มพื .นที$อิสระเพื$อความคดิสร้างสรรค์

กลุ่มลกูค้าผู้ เริ$มต้นชีวติครอบครัวที$มีรายได้ปานกลาง B, B+ 

4.5 – 6 ล้านบาท 

420 ล้านบาท  

304 ล้านบาท  

ตั .งแตเ่ดือนกนัยายน 2557  

เปิดตวัโครงการเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 36% 

 

 

    

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

เพิ$มพื .นที$อิสระเพื$อความคดิสร้างสรรค ์



 

 
4) โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่

 
      
 
 
 
 
 
 
 

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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บางใหญ่  

ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

16-3-18.4 ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น จํานวน  86 ยนิูต  

- ระบบคมนาคมที$สมบรูณ์แบบ ครอบคลมุทกุประเภท เชื$อมตอ่ทกุการเดนิทางด้วย
ถนนกาญจนภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ และอีกหลายเส้นทาง 

- ใกล้ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสามแยกบางใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้า 
- หลีกเลี$ยงความแออัดของชุมชนเมือง ผ่อนคลายชีวิตในแบบ 

ทนัสมยัและความงามของธรรมชาตอิย่างลงตวั 
- ทําเลบ้านเดี$ยวที$ไม่แออดัในสงัคมขนาดพอด ี
- ดีไซน์บ้านทกุหลงัให้โปร่งโล่ง ไม่อดึอดั พร้อมช่องเปิดรับแสงธรรมชาตทิกุห้องนอน

กลุ่มลกูค้าที$ต้องการบ้านเดี$ยวหลงัแรกทา่มกลางธรรมชาตทีิ$สดชื$นในทําเลบางใหญ่ 
วงแหวนกาญจนาภิเษก C+,  B+ 

3.5 – 5 ล้านบาท 

350 ล้านบาท  

253 ล้านบาท  

ตั .งแตเ่ดือนมีนาคม 2558 

เปิดตวัโครงการเดือนพฤศจิกายน 2558 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 36% 

ระบบคมนาคมที$สมบรูณ์แบบ ครอบคลมุทกุประเภท เชื$อมตอ่ทกุการเดนิทางด้วย 
ถนนกาญจนภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ และอีกหลายเส้นทาง  

ห้างสรรพสินค้า Central Westgate 
ผ่อนคลายชีวิตในแบบ Slow Life ที$ผสานความ

บ้านทกุหลงัให้โปร่งโล่ง ไม่อดึอดั พร้อมช่องเปิดรับแสงธรรมชาตทิกุห้องนอน  

กลุ่มลกูค้าที$ต้องการบ้านเดี$ยวหลงัแรกทา่มกลางธรรมชาตทีิ$สดชื$นในทําเลบางใหญ่  



 
5) โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู

  
      
 
 
 
     
 

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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สถานีบางพลู  

  

ตําบลบางรักพฒันา อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

8-2-20 ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ทาวน์โฮม 3 ชั .น หน้ากว้าง 8 เมตร และ หน้ากว้าง 6 เมตร จํานวน

- ทําเลที$ตั .งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่และสถานีบางพลู
สามารถเดนิทางเข้า – ออก ได้หลายเส้นทาง 

- ทําเลที$ตั .งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate, Big C, index
- เป็นโครงการทาวน์โฮม 3 ชั .น จํานวนหลังไม่มากเพียง 

ธรรมชาต ิ
- ส่วนกลางมีทั .ง Social Room และ สวนสาธารณะ เพื$อให้ลกูบ้านพบปะสงัสรรค์
- ทาวน์โฮม 3 ชั .น ดีไซน์ใหม่ ทนัสมยั เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ 
- บ้านทุกหลังจอดรถได้ 2 คัน เพิ$มฟังก์ชั$น เอนกประสงค์ เพื$อความเป็นส่วนตัวของ

ครอบครัว 
- ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ระดบัเพนท์เฮ้าส์ ทุกแบบบ้าน พร้อมห้องนํ .าในตวั 

และ Walk in closet 

กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที$ต้องการพื .นที$ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชั$น สามารถเป็นได้ทั .งที$อยู่อาศยั
และ Home Office ในโซนราชพฤกษ์และรัตนาธิเบศร์ B, B+ 

3.59 – 6 ล้านบาท 

345 ล้านบาท  

254 ล้านบาท 

ตั .งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 

เปิดตวัโครงการเดือนกรกฎาคม 2559 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 6% 

 

 

จํานวน  77 ยนิูต  

ทําเลที$ตั .งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่และสถานีบางพล ู

Central Westgate, Big C, index 
ชั .น จํานวนหลังไม่มากเพียง 77 ยูนิต เป็นส่วนตัวใกล้ชิด

และ สวนสาธารณะ เพื$อให้ลกูบ้านพบปะสงัสรรค ์
ชั .น ดีไซน์ใหม่ ทนัสมยั เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่  

กประสงค์ เพื$อความเป็นส่วนตัวของ

มีขนาดใหญ่ระดบัเพนท์เฮ้าส์ ทุกแบบบ้าน พร้อมห้องนํ .าในตวั 

กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที$ต้องการพื .นที$ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชั$น สามารถเป็นได้ทั .งที$อยู่อาศยั



 

 
6) โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซน็ทรัล –
 

 

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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– บางใหญ่  

  

ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

10-1-94.3 ไร่ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี$ยว 3 ชั .น หน้ากว้าง 8 เมตร และ 10 เมตร
ทาวน์โฮม 3 ชั .น หน้ากว้าง 5.5 เมตร จํานวน 77 ยนิูต 

- ทําเลที$ตั .งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate, Big C, index
- ทําเลที$ตั .งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่
- บ้านแฝดและทาวน์โฮม 3 ชั .น ดีไซน์ใหม่ ทนัสมัย Loft Style 

ต้องการความแปลกใหม ่บนพื .นที$ความสขุส่วนตวั เพียง 77 
- สามารถปรับเปลี$ยนพื .นที$ เป็น Home Office ที$มีพนกังานไม่มาก เพื$อทํากิจการเล็กๆ ได้
- ตวับ้าน มีหน้ากว้าง 5.5-8 เมตร บ้านทุกหลงัจอดรถได้ 2 

เพื$อความเป็นส่วนตวัของครอบครัว  
- แบบบ้าน Cluster 10 จอดรถได้ถงึ 3 คนั 
- ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ พร้อมห้องนํ .าในตวั และ 

shower 

กลุ่มลูกค้าที$ต้องการพื .นที$ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชั$น สามารถเป็นได้ทั .งที$อยู่อาศัย และ 
Home Office ในโซนบางใหญ่ B, B+ 

4 – 7 ล้านบาท 

391 ล้านบาท  

285 ล้านบาท 

ตั .งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 

เปิดตวัโครงการเดือนตลุาคม 2559 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 8% 

เมตร 

Central Westgate, Big C, index 
สถานีคลองบางไผ ่

Loft Style เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ ที$
77 ยนิูต 

ที$มีพนกังานไม่มาก เพื$อทํากิจการเล็กๆ ได้ 
2 คนั เพิ$มฟังก์ชั$น เอนกประสงค์ 

มีขนาดใหญ่ พร้อมห้องนํ .าในตวั และ Walk in closet พร้อม rain 

กลุ่มลูกค้าที$ต้องการพื .นที$ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชั$น สามารถเป็นได้ทั .งที$อยู่อาศัย และ 



 
7) โครงการสิริวลิเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต 

 
 

ที#ตั +งโครงการ 

พื +นที#โครงการ 

เจ้าของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

จุดเด่นโครงการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระดับราคาขายต่อหลัง 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 

ระยะเวลาขาย 

ความคืบหน้าของการขาย 
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แอร์พอร์ต  

ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

39-1-80.2 ไร่ 

บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

บ้านเดี$ยว 2 ชั .น จํานวน  179 ยนิูต  

- ที$ตั .งโครงการตดิถนนใหญ่ จราจรไม่แออดั เชื$อมสู่ถนนหลายเส้นทาง
- ทําเลศกัยภาพ ใกล้ศนูย์ค้าปลีกค้าส่ง และสนามบนิ เพียง 
- อาคารสโมสรชนาดใหญ่ 2 ชั .น โดดเดน่ สไตล์รีสอร์ท เชื$อมตอ่สวนสวยแบบไร้รอยตอ่
- สระวา่ยนํ .าระบบเกลือ ถนอมสขุภาพผิว ใช้งานได้จริง แยกส่วนเดก็และผู้ใหญ่
- บ้านเดี$ยวคณุภาพ ดีไซน์ฟังก์ชั$นครบ เชื$อมตอ่กิจกรรมภายในครอบครัว
- แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท ครบทกุฟังก์ชั$น 
- ดีไซน์แบบบ้าน 3 และ 4 ห้องนอน, จอดรถได้ 2 คนัทกุแบบบ้าน
- มีห้องนอนชั .นล่าง เพื$อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอดุรอย่างแท้จริง

กลุ่มคนในพื .นที$ จ.อดุรธานี, จ.ใกล้เคียงโดยรอบ B, B+ 

3.19 – 8 ล้านบาท 

706 ล้านบาท  

478 ล้านบาท 

ตั .งแตเ่ดือนมิถนุายน 2558 

เปิดตวัโครงการเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ขายไปแล้ว 7% 

 

 

โครงการตดิถนนใหญ่ จราจรไม่แออดั เชื$อมสู่ถนนหลายเส้นทาง 
และสนามบนิ เพียง 5 นาที (โดยประมาณ) 

ชั .น โดดเดน่ สไตล์รีสอร์ท เชื$อมตอ่สวนสวยแบบไร้รอยตอ่ 
สระวา่ยนํ .าระบบเกลือ ถนอมสขุภาพผิว ใช้งานได้จริง แยกส่วนเดก็และผู้ใหญ่ 
บ้านเดี$ยวคณุภาพ ดีไซน์ฟังก์ชั$นครบ เชื$อมตอ่กิจกรรมภายในครอบครัว 

คนัทกุแบบบ้าน 
มีห้องนอนชั .นล่าง เพื$อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอดุรอย่างแท้จริง 



 

 
แผนที�ตั 	งโครงการ 
 

1. โครงการในจังหวัดนนทบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการในจังหวัดอุดรธานี 
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การตลาดและการแข่งขัน 
 

1. ลักษณะการตลาด 
 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการสํารวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แบบ “Outside-in” การเคลื5อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลอย่างต่อเนื5องและเป็นระบบ พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื5อนํามากําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินงานโครงการแตล่ะโครงการที5เหมาะสมกบักลุ่มลกูค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั =นๆ
 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา  
 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy
(Differentiation - Base Focus) รวมถงึการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื5อมั5นในบริษัทและผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค ดงันั =น ในด้านการตลาดของบริษัท
จงึมีกลยทุธ์การแข่งขนัโดยแบง่ออกได้ดงันี = 
 

• กลยุทธ์ด้านทําเลที�ตั 	งโครงการ

ศกึษาจากแนวโน้มการขยายตวัของเส้นทางคมนาคม
ตั =งอยู่ในเขตทําเลที5ดี อยู่ใกล้กับสิ5งอํานวยความสะดวก ที5สําคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที5ตั =งของโครงการส่วนใหญ่มี
เส้นทางคมนาคมที5สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต 
 

ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
ของ TPD) จะเน้นการพฒันาโครงการในส่วนภมูิภาคที5มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื5อง ปัจจุบั
การเปิดขายอยู่ในจงัหวดัอดุรธานี ภายใต้การดําเนินงานขอ
 

• กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

แตกตา่ง โดยออกแบบผงัโครงการ รูปแบบสไตล์ที5อยู่อาศยั ประโยชน์ใช้สอยของพื =นที5 โดยใช้ข้อมลูเชิงวิเคราะห์ทางการตลาด
เป็นแนวคดิหลกัในการพฒันาแบบ ทั =งนี = โครง
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น นอกจากนี = บริษัทยงัมีแนวทางในการพฒันาโครงการของบริษัทในขนาดที5ไม่เป็นโครงการที5มี
ขนาดใหญ่จนเกินไป เพื5อให้ลกูค้ารู้สกึถงึความเป็นส่วนตวัและอบอุ่น
 

• กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า

ใช้ตรวจสอบบ้านสร้างเสร็จในทกุขั =นตอนก่อนที5จะส่งมอบให้กบัลกูค้า ทําให้โครงการที5พกัอาศยัของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกนั 
เป็นที5ยอมรับของลูกค้าทั5วไป รวมถึงการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างที5
บริษัทใหญ่ชั =นนําทั5วไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

• กลยุทธ์การสร้างความเชื�อมั�นต่อลูกค้า

ส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตวัอ
ช่วยกระตุ้นให้ลกูค้าได้เหน็บ้านและวสัดกุ่อนตดัสินใจซื =อ โดยบริษัทมีบุ
ทกัษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคณุภาพ เพื5อให้แน่ใจวา่งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที5บริษัทได้วางไว้ 
 

นอกจากนี = บริษัทมีนโยบายให้ความสําคญัต่อบริการหลั
ปลอดภยัให้กบัลกูค้าภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ ซึ5งจะสามารถช่วยสร้างความเชื5อมั5นให้ต่อลูกค้าผู้อาศยัในโครงการได้
อีกทางหนึ5ง นอกจากนี = บริษัทได้มีการพฒันาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื5อสามารถเก็บบนัทกึข้อมูล
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บริษัทให้ความสําคัญต่อการสํารวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบ
การเคลื5อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของ

มผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื5อนํามากําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินงานโครงการแตล่ะโครงการที5เหมาะสมกบักลุ่มลกูค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั =นๆ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา   

Business Strategy) ที5บริ ษัทใช้จะมุ่ งเ น้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และ
รวมถงึการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื5อมั5นในบริษัทและผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค ดงันั =น ในด้านการตลาดของบริษัท

กลยุทธ์ด้านทําเลที�ตั 	งโครงการ บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสําคญัเกี5ยวกบัทําเลที5ตั =งโครงการเป็นอย่างมาก โดย
ศกึษาจากแนวโน้มการขยายตวัของเส้นทางคมนาคม 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นสําคญั ซึ5งบริษัทมุ่งเน้นที5จะพฒันาเฉพาะโครงการที5
ตั =งอยู่ในเขตทําเลที5ดี อยู่ใกล้กับสิ5งอํานวยความสะดวก ที5สําคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที5ตั =งของโครงการส่วนใหญ่มี
เส้นทางคมนาคมที5สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต  

สิริ พร๊อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (TPD) และ บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
จะเน้นการพฒันาโครงการในส่วนภมูิภาคที5มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื5อง ปัจจุบั

อดุรธานี ภายใต้การดําเนินงานของ PMS 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  บริษัทได้กําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแต่ละโครงการเพื5อสร้างความ
แตกตา่ง โดยออกแบบผงัโครงการ รูปแบบสไตล์ที5อยู่อาศยั ประโยชน์ใช้สอยของพื =นที5 โดยใช้ข้อมลูเชิงวิเคราะห์ทางการตลาด
เป็นแนวคดิหลกัในการพฒันาแบบ ทั =งนี = โครงการของบริษัทยงัสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื =นที5ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น นอกจากนี = บริษัทยงัมีแนวทางในการพฒันาโครงการของบริษัทในขนาดที5ไม่เป็นโครงการที5มี
ขนาดใหญ่จนเกินไป เพื5อให้ลกูค้ารู้สกึถงึความเป็นส่วนตวัและอบอุ่น 

ของสินค้า ในปีที5ผ่านมา บริษัทมีการพฒันาระบบการควบคมุและตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพบ้าน
ในทกุขั =นตอนก่อนที5จะส่งมอบให้กบัลกูค้า ทําให้โครงการที5พกัอาศยัของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกนั 

เป็นที5ยอมรับของลูกค้าทั5วไป รวมถึงการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างที5มีคณุภาพ มีคณุสมบตัิที5ดีต่อการก่อสร้างที5อยู่อาศยัทดัเทียม
บริษัทใหญ่ชั =นนําทั5วไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

กลยุทธ์การสร้างความเชื�อมั�นต่อลูกค้า บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื5อมั5นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพฒันาสาธารณูปโภค
ส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตวัอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย
ช่วยกระตุ้นให้ลกูค้าได้เหน็บ้านและวสัดกุ่อนตดัสินใจซื =อ โดยบริษัทมีบุคลากรที5มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื5อเสริม
ทกัษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคณุภาพ เพื5อให้แน่ใจวา่งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที5บริษัทได้วางไว้ 

นอกจากนี = บริษัทมีนโยบายให้ความสําคญัต่อบริการหลงัการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมช
ปลอดภยัให้กบัลกูค้าภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ ซึ5งจะสามารถช่วยสร้างความเชื5อมั5นให้ต่อลูกค้าผู้อาศยัในโครงการได้
อีกทางหนึ5ง นอกจากนี = บริษัทได้มีการพฒันาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื5อสามารถเก็บบนัทกึข้อมูล

 

 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการสํารวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบ
การเคลื5อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของ

มผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื5อนํามากําหนดกลยุทธ์การ

างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ               
รวมถงึการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื5อมั5นในบริษัทและผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค ดงันั =น ในด้านการตลาดของบริษัท

บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสําคญัเกี5ยวกบัทําเลที5ตั =งโครงการเป็นอย่างมาก โดย
ข้างหน้าเป็นสําคญั ซึ5งบริษัทมุ่งเน้นที5จะพฒันาเฉพาะโครงการที5

ตั =งอยู่ในเขตทําเลที5ดี อยู่ใกล้กับสิ5งอํานวยความสะดวก ที5สําคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที5ตั =งของโครงการส่วนใหญ่มี

และ บริษัท พิมานสิริ จํากดั (PMS) (บริษัทย่อย
จะเน้นการพฒันาโครงการในส่วนภมูิภาคที5มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื5อง ปัจจุบนัมีโครงการที5อยู่ระหว่าง

บริษัทได้กําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแต่ละโครงการเพื5อสร้างความ
แตกตา่ง โดยออกแบบผงัโครงการ รูปแบบสไตล์ที5อยู่อาศยั ประโยชน์ใช้สอยของพื =นที5 โดยใช้ข้อมลูเชิงวิเคราะห์ทางการตลาด

การของบริษัทยงัสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื =นที5ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น นอกจากนี = บริษัทยงัมีแนวทางในการพฒันาโครงการของบริษัทในขนาดที5ไม่เป็นโครงการที5มี

ระบบการควบคมุและตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพบ้านมา
ในทกุขั =นตอนก่อนที5จะส่งมอบให้กบัลกูค้า ทําให้โครงการที5พกัอาศยัของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกนั 

มีคณุภาพ มีคณุสมบตัิที5ดีต่อการก่อสร้างที5อยู่อาศยัทดัเทียม

บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื5อมั5นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพฒันาสาธารณูปโภค
ย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย เพื5อ

คลากรที5มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื5อเสริม
ทกัษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคณุภาพ เพื5อให้แน่ใจวา่งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที5บริษัทได้วางไว้  

งการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัลกูค้าภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ ซึ5งจะสามารถช่วยสร้างความเชื5อมั5นให้ต่อลูกค้าผู้อาศยัในโครงการได้
อีกทางหนึ5ง นอกจากนี = บริษัทได้มีการพฒันาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื5อสามารถเก็บบนัทกึข้อมูล



 

 
ประวตักิารซอ่มแซมของลกูค้าที5มาใช้บริการ เพื5อช่วยในการบริหารจดัการเกี5ยวกบัการบริการหลงัการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั =ง
มีการแตง่ตั =งทีมงานที5ดแูลด้านนี =โดยเฉพาะ เพื5อเข้าไปแก้ปัญหาของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ =น

• กลยุทธ์ด้านราคา  บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหวา่งราค
ต้นทุน (Cost Plus Approach
ต่างๆ ที5เกี5ยวข้อง ได้แก่ ทําเลที5ตั =งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่
บริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกบัต้นทนุในการดําเนินโครงการแล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที5เปิดอยู่ใน
พื =นที5นั =น  

 

2) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสํานักงานขายของบริษัท ตั =งอยู่ในแต่ละโครงการนั =นๆ โดยอาศยัช่อ
เป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื5อตา่งๆ ได้แก่ สื5อสิ5งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานที5
เช่น การออกบธูนิทรรศการที5พกัอาศยัตามห้างสรรพสินค้าตา่งๆ หรือศนูย์แสดงสินค้าชั =นนํา
การตดิตอ่โดยตรงกบัลูกค้าเป้าหมายโดยพนกังานขายที5มีประสิทธิภาพ
ผ่านช่องทางออนไลน์ตา่งๆ อาทเิช่น Facebook, Instagram, Line 
 

3) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 

เนื5องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดบัราคาโดยเฉลี5ยไม่เกิน 
ผู้บริโภคที5มีกําลังซื =อในระดบัปานกลาง ซึ5งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จํานวนมาก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่
ต้องการในสินค้าตา่งๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี5ยว ซึ5งต้องการที5อยู่อาศยัที5มีคณุภาพ ทําเลที5ดี
 

กลุ่มลูกค้า ระดับรายได้ต่อเดือน 

B+ ,  A 

C+ , B 

C , C+ 
 

2. ภาวะอุตสาหกรรม 
 

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 
 

ศนูย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ (REIC) 
แตกตา่งจากปีที5ผ่านมา เนื5องจากเกิดเหตกุารณ์สําคญักบัคนไทยทั =งประเทศ และกระทบโดยตรงต่อทกุภาคส่วน ผู้ประกอบการชะลอแผนการ
เปิดตวัโครงการใหม่ ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจซื =อ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดที5อยู่อาศยัชะลอตวั กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ตลาดที5อยู่
อาศยัปี 2559 มีการขยายตวัลดลงทั =งในด้านอปุทานและอปุสงค์ โดยเฉพาะในด้านอุปทาน การเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงอย่างชดัเจน โดยใน
ปี 2559 มีโครงการเปิดใหม่ จํานวน 403 โครงการ รวม 
และ ห้องชุด 52,713 หน่วย โดยภาพรวมลดลงทั =งจํานวนหน่วยและมูลค่าโครงการ กล่าวคือ ในปี 
โครงการ รวม 104,856 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 394
โครงการลดลง ร้อยละ 9.23 จํานวนหน่วยลดลง ร้อยล

 

ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์ มีความเคลื5อนไหวที5น่าสนใจ คือ หลังจากที5มีการเร่งโอนกรรมสิทธิt เพื5อให้ทัน
มาตรการลดคา่ธรรมเนียมการโอนและคา่จดจํานองในช่วงครึ5งปีแรก การโอนกรรมสิทธิtอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตั
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มของลกูค้าที5มาใช้บริการ เพื5อช่วยในการบริหารจดัการเกี5ยวกบัการบริการหลงัการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั =ง
มีการแตง่ตั =งทีมงานที5ดแูลด้านนี =โดยเฉพาะ เพื5อเข้าไปแก้ปัญหาของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ =น

บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหวา่งราคาตลาด (Market Approach
Cost Plus Approach) เพื5อให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัย

ต่างๆ ที5เกี5ยวข้อง ได้แก่ ทําเลที5ตั =งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่
บริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกบัต้นทนุในการดําเนินโครงการแล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที5เปิดอยู่ใน

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสํานักงานขายของบริษัท ตั =งอยู่ในแต่ละโครงการนั =นๆ โดยอาศยัช่อ
เป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื5อตา่งๆ ได้แก่ สื5อสิ5งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานที5
เช่น การออกบธูนิทรรศการที5พกัอาศยัตามห้างสรรพสินค้าตา่งๆ หรือศนูย์แสดงสินค้าชั =นนํา หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด
การตดิตอ่โดยตรงกบัลูกค้าเป้าหมายโดยพนกังานขายที5มีประสิทธิภาพ อีกทั =ง ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทเริ5มมีการจดัทําการตลาดออนไลน์ 

Facebook, Instagram, Line เป็นต้น เพื5อให้เข้าถงึกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้มากขึ =น

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เนื5องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดบัราคาโดยเฉลี5ยไม่เกิน 5 ล้านบาท  ดงันั =น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที5มีกําลังซื =อในระดบัปานกลาง ซึ5งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จํานวนมาก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่
ต้องการในสินค้าตา่งๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี5ยว ซึ5งต้องการที5อยู่อาศยัที5มีคณุภาพ ทําเลที5ดี 

ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) ลักษณะโครงการ

100,000 – 200,000 

90,000 – 150,000 บ้านเดี5ยวระดบักลาง และ บ้านแฝด

60,000 – 120,000 บ้านทาวน์เฮ้าส์คณุภาพ

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2559 

REIC) เปิดเผยว่า จากการประมวลข้อมลูทางสถิติและผลการสํารวจข้อมลูตลาดที5อยู่อาศยั 
แตกตา่งจากปีที5ผ่านมา เนื5องจากเกิดเหตกุารณ์สําคญักบัคนไทยทั =งประเทศ และกระทบโดยตรงต่อทกุภาคส่วน ผู้ประกอบการชะลอแผนการ
เปิดตวัโครงการใหม่ ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจซื =อ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดที5อยู่อาศยัชะลอตวั กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ตลาดที5อยู่

มีการขยายตวัลดลงทั =งในด้านอปุทานและอปุสงค์ โดยเฉพาะในด้านอุปทาน การเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงอย่างชดัเจน โดยใน
โครงการ รวม 96,526 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 303,160 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจดัสรร 

ย โดยภาพรวมลดลงทั =งจํานวนหน่วยและมูลค่าโครงการ กล่าวคือ ในปี 2558 มีโครงการเปิดใหม่ จํานวน 
394,410 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 44,450 หน่วย และ ห้องชุด 

จํานวนหน่วยลดลง ร้อยละ 7.94 และมลูคา่ลดลง ร้อยละ 23.14 ตามลําดบั 

ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์ มีความเคลื5อนไหวที5น่าสนใจ คือ หลังจากที5มีการเร่งโอนกรรมสิทธิt เพื5อให้ทัน
มาตรการลดคา่ธรรมเนียมการโอนและคา่จดจํานองในช่วงครึ5งปีแรก การโอนกรรมสิทธิtอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตั

มของลกูค้าที5มาใช้บริการ เพื5อช่วยในการบริหารจดัการเกี5ยวกบัการบริการหลงัการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั =ง
มีการแตง่ตั =งทีมงานที5ดแูลด้านนี =โดยเฉพาะ เพื5อเข้าไปแก้ปัญหาของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ =น 

Market Approach) และราคาที5คํานวณมาจาก
เพื5อให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัย

ต่างๆ ที5เกี5ยวข้อง ได้แก่ ทําเลที5ตั =งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่งขันใน
บริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกบัต้นทนุในการดําเนินโครงการแล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที5เปิดอยู่ใน

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสํานักงานขายของบริษัท ตั =งอยู่ในแต่ละโครงการนั =นๆ โดยอาศยัช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื5อตา่งๆ ได้แก่ สื5อสิ5งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานที5 

หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึง
บริษัทเริ5มมีการจดัทําการตลาดออนไลน์ 

เป็นต้น เพื5อให้เข้าถงึกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้มากขึ =น 

ล้านบาท  ดงันั =น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที5มีกําลังซื =อในระดบัปานกลาง ซึ5งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จํานวนมาก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดบัรายได้และความ

ลักษณะโครงการ 

บ้านเดี5ยว 

บ้านเดี5ยวระดบักลาง และ บ้านแฝด 

บ้านทาวน์เฮ้าส์คณุภาพ 

เปิดเผยว่า จากการประมวลข้อมลูทางสถิติและผลการสํารวจข้อมลูตลาดที5อยู่อาศยั มีความ
แตกตา่งจากปีที5ผ่านมา เนื5องจากเกิดเหตกุารณ์สําคญักบัคนไทยทั =งประเทศ และกระทบโดยตรงต่อทกุภาคส่วน ผู้ประกอบการชะลอแผนการ
เปิดตวัโครงการใหม่ ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจซื =อ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดที5อยู่อาศยัชะลอตวั กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ตลาดที5อยู่

มีการขยายตวัลดลงทั =งในด้านอปุทานและอปุสงค์ โดยเฉพาะในด้านอุปทาน การเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงอย่างชดัเจน โดยใน
ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจดัสรร 43,813 หน่วย 

มีโครงการเปิดใหม่ จํานวน 444 
หน่วย และ ห้องชุด 60,406 หน่วย จํานวน

ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์ มีความเคลื5อนไหวที5น่าสนใจ คือ หลังจากที5มีการเร่งโอนกรรมสิทธิt เพื5อให้ทัน
มาตรการลดคา่ธรรมเนียมการโอนและคา่จดจํานองในช่วงครึ5งปีแรก การโอนกรรมสิทธิtอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัลงอย่างเห็นได้ชดั ในไตรมาส 



 
3 และกลบัมาขยายตวัเพิ5มสูงขึ =นอีกครั =งในไตรมาส 
2557 ที5ประมาณ 174,000 – 175,000 หน่วย โดยในปี 
กรรมสิทธิtสงูสดุประมาณ 195,703 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
บ้านเดี5ยว มลูคา่การโอนกรรมสิทธิtประมาณ 107
91,707 ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 21 อนัดบั 4 อาคารพาณิชย์ มลูค่าการโอนประมาณ 
คือ บ้านแฝด มลูคา่การโอน 14,787 ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 

 

สําหรับอปุสงค์ด้านสินเชื5อที5อยู่อาศยับคุคลทั5วไปอนมุตัใิห
ของรัฐ สถาบนัการเงินประเภทอื5นๆ พบว่า ในปี 
มลูค่า 586,050 ล้านบาท เพิ5มขึ =นร้อยละ 1.4 
มูลค่ามากถึง 577,846 ล้านบาท ซึ5งยอดสินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนุมัติใหม่เพิ5มขึ =นอย่างมากในไตรมาส 
159,064 ล้านบาท เพิ5มขึ =นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อน แตเ่พิ5

 

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2560
 

ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ประเมินตลาดที5อยู่อาศยัในปี 
ที5เกี5ยวข้อง คาดการณ์ว่า ด้านอุปทานในปี 2560 
สําหรับด้านอุปสงค์ ในปี 2560 คาดการณ์ว่า การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเพิ5มขึ =นจากปี 
ประมาณ 180,000 หน่วย มลูคา่การโอนกรรมสิทธิt จํานวนประมาณ 
สินเชื5อที5อยู่อาศยับคุคลทั5วไปอนมุตัใิหม่ทั =งระบบ จํานวน 
บคุคลทั5วไปคงค้างทั =งระบบ จํานวน 3,433,000 

 

การประเมินแนวโน้มตลาดที5อยู่อาศัยดงักล่าว ยังมีอีกหลายปัจจัยที5น่าสนใจ ประกอบด้วย ปัจจัยบวกซึ5งเป็นผลต่อเนื5องจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสําคญัต่างๆ ที5คาดการณ์ว่า จะเปิด
พื =นที5ใหม่ในปริมณฑล อีกทั =งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศ
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก รวมถึง มาตรการส่งเสริมการพฒันาที5อยู่อาศยัรองรับสงัคมผู้สูงอายุ ซึ5งรัฐบาลมุ่งมั5นผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูป
จะช่วยสร้างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายที5ชะลอตวัลง ขณะที5ความต้องการที5อยู่อาศยัที5แท้จริงยงัมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื =อเพื5อ
การลงทนุที5ลดลงอย่างชดัเจน ปัจจยับวกดงักล่าวจะช่วยให้ภาพรวมของตลาดที5อยู่อาศยัในปี 
ผ่านมา 

 

ขณะที5 บริษัท กรุงเทพซิตี =สมาร์ท จํากัด ได้วิเคราะห์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 
อสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัลงจากเหตกุารณ์ทางการเมือง อีกทั =งยงัได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจ้างแรงงาน
รวมถึงค่าวสัดอุุปกรณ์ที5สูงขึ =น จะเห็นได้จากจํานวนหน่วยขายที5อยู่อาศยัที5มีจํานวนลดลง ในด้านของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวั 
โดยเน้นการกระจายพัฒนาโครงการไปในทุกระดบัราคา และขยายพื =นที5ให้กว้างมากขึ =น เพื5อเพิ5มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เมื5อ
ประกอบกบัการได้รับการสนบัสนนุจากมาตรการของรัฐ จงึทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ถงึแม้จะชะลอตวัลงแตก็่ไม่ได้มากนกั และมีทิศทางการ
ฟื=นตัวอย่างต่อเนื5อง เห็นได้จากสัดส่วนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งตามประเภทที5เปิดตัวในปี 
คอนโดมิเนียมยงัคงเป็นที5นิยมในทกุระดบัราคา

 

ซึ5งในปี 2560 นับเป็นปีที5น่าจบัตามองสําหรับภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มจะขยายตวัขึ =น อนัเนื5องมาจากปัจจยับวกที5จะ
ส่งผลดีให้กบัตลาด อาทิ การลงทนุของภาครัฐที5มีการขยายตวัอย่างต่อเนื5องและสูงขึ =น เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที5ส่งเสริมการลง
เพื5อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแบบบรูณาการ การมี 
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และกลบัมาขยายตวัเพิ5มสูงขึ =นอีกครั =งในไตรมาส 4 ส่งผลให้ในปี 2559 จํานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิtกลบัไปอยู่ในระดบัที5ใกล้เคียงกบัปี 
หน่วย โดยในปี 2559 มลูค่าการโอนกรรมสิทธิtรวม 444,113 ล้านบาท โดยห้อ

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44 ของมลูคา่การโอนกรรมสิทธิtที5อยู่อาศยัทกุประเภทรวมกนั อนัดบั 
107,265 ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 24 อนัดบั 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ มลูค่าการโ
อาคารพาณิชย์ มลูค่าการโอนประมาณ 34,651 ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 

ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 3   

สําหรับอปุสงค์ด้านสินเชื5อที5อยู่อาศยับคุคลทั5วไปอนมุตัใิหม่ทั5วประเทศของสถาบนัการเงินทั =งระบบ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
ของรัฐ สถาบนัการเงินประเภทอื5นๆ พบว่า ในปี 2559 สถาบนัการเงินทั =งระบบ ให้สินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนมุัติใหม่ ทั5วประเทศรวม

4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยทั =งปี 2558 มีการให้สินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนุมตัิใหม่ 
ล้านบาท ซึ5งยอดสินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนุมัติใหม่เพิ5มขึ =นอย่างมากในไตรมาส 

จากไตรมาสก่อน แตเ่พิ5มขึ =นร้อยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

2560 

ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ประเมินตลาดที5อยู่อาศยัในปี 2560 โดยพิจารณาจากสถิติข้อมลูในรอบปีที5ผ่านมา และค่าตวัแปรต่างๆ 
2560 โครงการเปิดขายใหม่ มีจํานวนประมาณ 108,000 หน่วย เพิ5มขึ =นจากปี 

คาดการณ์ว่า การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเพิ5มขึ =นจากปี 
หน่วย มลูคา่การโอนกรรมสิทธิt จํานวนประมาณ 466,000 ล้านบาท เพิ5มขึ =นจากปี 2559 ร้อยละ 

สินเชื5อที5อยู่อาศยับคุคลทั5วไปอนมุตัใิหม่ทั =งระบบ จํานวน 594,000 ล้านบาท เพิ5มขึ =นจากปี 2559 ร้อยละ 1 และประมาณการสินเชื5อที5อยู่อาศยั
000 ล้านบาท เพิ5มขึ =นจากปี 2559 ร้อยละ 3 

การประเมินแนวโน้มตลาดที5อยู่อาศัยดงักล่าว ยังมีอีกหลายปัจจัยที5น่าสนใจ ประกอบด้วย ปัจจัยบวกซึ5งเป็นผลต่อเนื5องจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสําคญัต่างๆ ที5คาดการณ์ว่า จะเปิด

ล อีกทั =งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษคลสัเตอร์ และแผนการพฒันาระเบีย
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก รวมถึง มาตรการส่งเสริมการพฒันาที5อยู่อาศยัรองรับสงัคมผู้สูงอายุ ซึ5งรัฐบาลมุ่งมั5นผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูป

ยอดขายที5ชะลอตวัลง ขณะที5ความต้องการที5อยู่อาศยัที5แท้จริงยงัมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื =อเพื5อ
การลงทนุที5ลดลงอย่างชดัเจน ปัจจยับวกดงักล่าวจะช่วยให้ภาพรวมของตลาดที5อยู่อาศยัในปี 2560 เป็นไปในทิศทางที5ดีขึ =นเมื5อเทียบกบัปีที5

เทพซิตี =สมาร์ท จํากัด ได้วิเคราะห์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 ไว้ว่า ในช่วง 
อสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัลงจากเหตกุารณ์ทางการเมือง อีกทั =งยงัได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจ้างแรงงาน

ะเห็นได้จากจํานวนหน่วยขายที5อยู่อาศยัที5มีจํานวนลดลง ในด้านของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวั 
โดยเน้นการกระจายพัฒนาโครงการไปในทุกระดบัราคา และขยายพื =นที5ให้กว้างมากขึ =น เพื5อเพิ5มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เมื5อ

การของรัฐ จงึทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ถงึแม้จะชะลอตวัลงแตก็่ไม่ได้มากนกั และมีทิศทางการ
ฟื=นตัวอย่างต่อเนื5อง เห็นได้จากสัดส่วนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งตามประเภทที5เปิดตัวในปี 
คอนโดมิเนียมยงัคงเป็นที5นิยมในทกุระดบัราคา 

นับเป็นปีที5น่าจบัตามองสําหรับภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มจะขยายตวัขึ =น อนัเนื5องมาจากปัจจยับวกที5จะ
ส่งผลดีให้กบัตลาด อาทิ การลงทนุของภาครัฐที5มีการขยายตวัอย่างต่อเนื5องและสูงขึ =น เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที5ส่งเสริมการลง

าเศรษฐกิจและสงัคมแบบบรูณาการ การมี AEC ที5ทําให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาลงทนุ และซื =ออสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในภาคของ

 

 

จํานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิtกลบัไปอยู่ในระดบัที5ใกล้เคียงกบัปี 
ล้านบาท โดยห้องชุด มีมูลค่าการโอน

ของมลูคา่การโอนกรรมสิทธิtที5อยู่อาศยัทกุประเภทรวมกนั อนัดบั 2 คือ 
คือ ทาวน์เฮ้าส์ มลูค่าการโอนกรรมสิทธิtประมาณ 

ล้านบาท สดัส่วนร้อยละ 8 และอนัดบัสุดท้าย 

ม่ทั5วประเทศของสถาบนัการเงินทั =งระบบ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
สถาบนัการเงินทั =งระบบ ให้สินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนมุัติใหม่ ทั5วประเทศรวม

มีการให้สินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนุมตัิใหม่ 
ล้านบาท ซึ5งยอดสินเชื5อที5อยู่อาศยับุคคลทั5วไปอนุมัติใหม่เพิ5มขึ =นอย่างมากในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีมูลค่าถึง 

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

โดยพิจารณาจากสถิติข้อมลูในรอบปีที5ผ่านมา และค่าตวัแปรต่างๆ 
หน่วย เพิ5มขึ =นจากปี 2559 ร้อยละ 12  

คาดการณ์ว่า การโอนกรรมสิทธิtอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเพิ5มขึ =นจากปี 2559 ร้อยละ 3 โดยมีจํานวน
ร้อยละ 5 ในขณะที5 คาดว่า ยอด

และประมาณการสินเชื5อที5อยู่อาศยั

การประเมินแนวโน้มตลาดที5อยู่อาศัยดงักล่าว ยังมีอีกหลายปัจจัยที5น่าสนใจ ประกอบด้วย ปัจจัยบวกซึ5งเป็นผลต่อเนื5องจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสําคญัต่างๆ ที5คาดการณ์ว่า จะเปิด

ษคลสัเตอร์ และแผนการพฒันาระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก รวมถึง มาตรการส่งเสริมการพฒันาที5อยู่อาศยัรองรับสงัคมผู้สูงอายุ ซึ5งรัฐบาลมุ่งมั5นผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ยอดขายที5ชะลอตวัลง ขณะที5ความต้องการที5อยู่อาศยัที5แท้จริงยงัมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื =อเพื5อ
เป็นไปในทิศทางที5ดีขึ =นเมื5อเทียบกบัปีที5

ไว้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที5ผ่านมา ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัลงจากเหตกุารณ์ทางการเมือง อีกทั =งยงัได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจ้างแรงงาน

ะเห็นได้จากจํานวนหน่วยขายที5อยู่อาศยัที5มีจํานวนลดลง ในด้านของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวั 
โดยเน้นการกระจายพัฒนาโครงการไปในทุกระดบัราคา และขยายพื =นที5ให้กว้างมากขึ =น เพื5อเพิ5มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เมื5อ

การของรัฐ จงึทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ถงึแม้จะชะลอตวัลงแตก็่ไม่ได้มากนกั และมีทิศทางการ
ฟื=นตัวอย่างต่อเนื5อง เห็นได้จากสัดส่วนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งตามประเภทที5เปิดตัวในปี 2559 ที5ไม่ต่างกันมากนัก และ

นับเป็นปีที5น่าจบัตามองสําหรับภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มจะขยายตวัขึ =น อนัเนื5องมาจากปัจจยับวกที5จะ
ส่งผลดีให้กบัตลาด อาทิ การลงทนุของภาครัฐที5มีการขยายตวัอย่างต่อเนื5องและสูงขึ =น เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที5ส่งเสริมการลงทุน

ที5ทําให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาลงทนุ และซื =ออสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในภาคของ



 

 
การส่งออกและบริการมีการขยายตวัเพิ5มมากขึ =น รวมไปถงึการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัดีขึ =น ส่วนหนึ5งมาจากรายจ่ายของการผ่อนชําระ
มาตรการรถยนต์คนัแรกที5จะทยอยหมดลงในปี 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี
 

ถือเป็นปัจจยับวกที5จะส่งผลตอ่การขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ใน
 

1. ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ทางพิเศษยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร มีจดุเริ5มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก 
หมอชิต 2 ระยะทางประมาณ 16.7 กิโลเมตร เปิด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทิศตะวนัตก โดยบรรจบกบัถนนวงแหวนรอบนอกฝั5งตะวนัตก เพื5
ขนส่งที5มีความสะดวก รวดเร็วในการเดนิทาง มีมาตรฐานด้านความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพมากยิ5งขึ =น โดยสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และการพฒันาเมืองทั =งทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ5งแวดล้อม 
ประเทศไทย) 

 

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ 

ยกระดบั (ลอยฟ้า) ตลอดทั =งสายมีสถานีจํานวน 
พล ูสถานีบางรักใหญ่ สถานีทา่อิฐ สถานีไทรม้า สถานีสะพานพระนั5งเกล้า สถานีแยกนนทบุรี 
สถานีกระทรวงสาธารณสขุ สถานีแยกตวิานนท์ สถานีวงศ์สวา่ง สถานีบางซอ่น และสถานีเตาปนู โดยมีสถานีเตาปนูเป็นสถานีเปลี5ยนเส้นทาง 
(Interchange Station) ระหว่างสายสีม่วงและสายสีนํ =าเงิน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย) 

 

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ 	าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื5อ กบั สถานีบางซื5อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรั
1 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 918 ล้านบาท โดยมีกําหนดเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ช่วงเตาปนู 
จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย

 

4. โครงการถนนเชื�อมต่อ “ถนนราชพฤกษ์ 

ทั =งแนวตะวันออก - ตะวันตก และแนวเหนือ 
(แนวตะวนัออก - ตะวนัตก) พร้อมสะพานกลบัรถแล้วเสร็จ และเปิดใช้ง
เสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั5งตะวนัตกของแม่นํ =าเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์ และถนนชัยพฤกษ์ไป
ถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ลดระยะทางและเวลาในการเดนิทาง 

 

 สําหรับปี 2559 กรมทางหลวงชนบทจะดําเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื5อมตอ่ ถนนราชพฤกษ์ 
ใต้) เพื5อเชื5อมตอ่โครงข่ายจราจรในพื =นที5ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพฯ เพิ5มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้
สมบูรณ์ และรองรับเส้นทางคมนาคมสายหลกัในพื =
โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วนั ใช้งบประมาณทั =งสิ =น 
ในวนัที5 17 พฤศจิกายน 2561 (อ้างอิงข้อมลูจาก 

 

5. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี อ
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การส่งออกและบริการมีการขยายตวัเพิ5มมากขึ =น รวมไปถงึการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัดีขึ =น ส่วนหนึ5งมาจากรายจ่ายของการผ่อนชําระ
จะทยอยหมดลงในปี 2560 นี = ด้วยปัจจยับวกดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดกําลงัซื =อที5เพิ5มมากขึ =น อนัเป็นผลดีสําหรับภาค

ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

ถือเป็นปัจจยับวกที5จะส่งผลตอ่การขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในโซนจงัหวดันนทบรีุ มีโครงการหลกัๆ ดงันี =

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ5งในโครงการภายใต้แผนฟื=นฟูเศรษฐกิจระยะที5 
ช่องจราจร มีจดุเริ5มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก - จดุหมายปลายทางที5 ชมุทางรถไฟบางซื5อ บริเวณใกล้สถานีขนส่ง

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2559 โดยเป็นการขยายโครงข่ายของทางพิเศษ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทิศตะวนัตก โดยบรรจบกบัถนนวงแหวนรอบนอกฝั5งตะวนัตก เพื5อเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งที5มีความสะดวก รวดเร็วในการเดนิทาง มีมาตรฐานด้านความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพมากยิ5งขึ =น โดยสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และการพฒันาเมืองทั =งทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ5งแวดล้อม (อ้างอิงข้อมลูจาก 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื�อ มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าแบบ
ตลอดทั =งสายมีสถานีจํานวน 16 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบาง

พล ูสถานีบางรักใหญ่ สถานีทา่อิฐ สถานีไทรม้า สถานีสะพานพระนั5งเกล้า สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีศรีพรสวรรค์ สถานีศนูย์ราชการนนทบุรี 
สถานีกระทรวงสาธารณสขุ สถานีแยกตวิานนท์ สถานีวงศ์สวา่ง สถานีบางซอ่น และสถานีเตาปนู โดยมีสถานีเตาปนูเป็นสถานีเปลี5ยนเส้นทาง 

ระหว่างสายสีม่วงและสายสีนํ =าเงิน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิงหาคม 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ 	าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน – บางซื�อ เป็นสถานีเชื5อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนของ
บางซื5อ กบั สถานีบางซื5อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (

ล้านบาท โดยมีกําหนดเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ช่วงเตาปนู – บางซื5อ ในเดือนสิงหาคม 
จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย) 

ถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนภิเษก”  คือ ถนนเชื5อมต่อ ถนนราชพฤกษ์ 
ตะวันตก และแนวเหนือ - ใต้ โดยได้ดําเนินการก่อสร้างถนนเชื5อมต่อถนนราชพฤกษ์ 

พร้อมสะพานกลบัรถแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื5อเดือนมกราคม 
เสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั5งตะวนัตกของแม่นํ =าเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์ และถนนชัยพฤกษ์ไป
ถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ลดระยะทางและเวลาในการเดนิทาง  

กรมทางหลวงชนบทจะดําเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื5อมตอ่ ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก 
เพื5อเชื5อมตอ่โครงข่ายจราจรในพื =นที5ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพฯ เพิ5มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้

สมบูรณ์ และรองรับเส้นทางคมนาคมสายหลกัในพื =นที5ที5มีการจราจรหนาแน่น ตลอดจนการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
วนั ใช้งบประมาณทั =งสิ =น 6,757 ล้านบาท โดยเริ5มสญัญาเมื5อวนัที5 1 มิถุนายน 

อ้างอิงข้อมลูจาก กรมทางหลวงชนบท) 

81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) เป็นเส้นทางหลวงใหม่ ที5ตัดผ่านพื =นที5 อ
นครชัยศรี อ.เมือง จ.นครปฐม อ.บ้านโป่ง จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อ

การส่งออกและบริการมีการขยายตวัเพิ5มมากขึ =น รวมไปถงึการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัดีขึ =น ส่วนหนึ5งมาจากรายจ่ายของการผ่อนชําระ
นี = ด้วยปัจจยับวกดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดกําลงัซื =อที5เพิ5มมากขึ =น อนัเป็นผลดีสําหรับภาค

จงัหวดันนทบรีุ มีโครงการหลกัๆ ดงันี = 

เป็นหนึ5งในโครงการภายใต้แผนฟื=นฟูเศรษฐกิจระยะที5 2 เป็น
จดุหมายปลายทางที5 ชมุทางรถไฟบางซื5อ บริเวณใกล้สถานีขนส่ง

โดยเป็นการขยายโครงข่ายของทางพิเศษ
อเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งที5มีความสะดวก รวดเร็วในการเดนิทาง มีมาตรฐานด้านความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพมากยิ5งขึ =น โดยสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
อ้างอิงข้อมลูจาก การทางพิเศษแห่ง

กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าแบบ
สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบาง

สถานีศรีพรสวรรค์ สถานีศนูย์ราชการนนทบุรี 
สถานีกระทรวงสาธารณสขุ สถานีแยกตวิานนท์ สถานีวงศ์สวา่ง สถานีบางซอ่น และสถานีเตาปนู โดยมีสถานีเตาปนูเป็นสถานีเปลี5ยนเส้นทาง 

หาคม 2559 (อ้างอิงข้อมลูจาก การ

เป็นสถานีเชื5อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนของ
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) ระยะทาง 

บางซื5อ ในเดือนสิงหาคม 2560 (อ้างอิงข้อมลู

คือ ถนนเชื5อมต่อ ถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 
ใต้ โดยได้ดําเนินการก่อสร้างถนนเชื5อมต่อถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก                                          

านอย่างเป็นทางการเมื5อเดือนมกราคม 2558 ซึ5งจะเป็นโครงการที5ช่วย
เสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั5งตะวนัตกของแม่นํ =าเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์ และถนนชัยพฤกษ์ไป

ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - 
เพื5อเชื5อมตอ่โครงข่ายจราจรในพื =นที5ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพฯ เพิ5มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้

นที5ที5มีการจราจรหนาแน่น ตลอดจนการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
มิถุนายน 2559 และสิ =นสุดสญัญา

เป็นเส้นทางหลวงใหม่ ที5ตัดผ่านพื =นที5 อ.บางบัวทอง                  
ท่ามะกา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มี



 
ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยมีแนวเส้นทางจุดเริ5มต้นโครงการเชื5อมต่อกบัถนนรัตนาธิเบศร์ อ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 324 (กาญจนบรีุ-จรเข้สามพนั
อีกทั =งการศึกษาทบทวน EIA ได้รับความเห็นชอบจาก กก
ทั =งหมดประมาณปี 2562 (อ้างอิงข้อมลูจาก กรมทางหลวง

 

3. ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ในกลุ่มผู้ประกอบการที5พกัอาศยัที5ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี5ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครง
พฒันาอยู่ในพื =นที5นนทบรีุ และ อดุรธานี เหมือนกบับริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ5งถือได้วา่บริษัทมีคูแ่ข่งอยู่เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษั
ประเมินวา่ บริษัทมีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื5นๆ ได้โดยมีจดุแข็งในการแข่งขนัในตลาดได้ดงันี =  
 

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที5เปี5 ยมด้วยความสามารถและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื5องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก  ดงันั =น  
จงึมีความคล่องตวัและความยืดหยุ่นในการทํางานคอ่นข้างสงู  ซึ5งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจดัการ
มีการอบรมทีมงานอย่างตอ่เนื5อง ทั =งจากหลกัสตูรภายในและภายนอกบริษัท รวมถงึการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ5งมีอยู่อย่างตอ่เนื5อง

 

รูปแบบบ้าน : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททํา
ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการ
สอยมากกว่า นอกจากนี = บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี5ยว มีฟังก์ชั5นใช้สอยเหมือนบ้านเดี5ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ใ
ราคาบ้านแฝด ซึ5งจะตํ5ากวา่บ้านเดี5ยวทั5วไป    

 

การจัดสรรพื 	นที� ส่วนกลาง : การให้ความสําคญักับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี5ยว บริษัทได้จดัสรรพื =นที5ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกบัแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้น
ความร่มรื5น และการอยู่อาศยัร่วมกนัของลกูค้าได้ใช้เป็นพื =นที5พกัผ่อน เพื5อให้
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาใช้ในการบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เชื5อมโยงกนัระหวา่งทกุโครงการและสํานกังานใหญ่ ซึ5งปั
 

• โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบข้อมลูที5เกี5ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั =งหมดได้ตลอดเวลา

• โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมูลลูกค้ามาเยี5ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที5เกิดจากโครงการ
ตา่งๆ ของบริษัท มายงัสํานกังานใหญ่ เพื5อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลกัษณะความชื5นชอบและสิ5งที5ลูกค้าต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

• โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการ

สามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที5ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงั และ
หมวดการซอ่มเพื5อนํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ5ใช้ หรือจากการออกแ

• โปรแกรมบริหารงานจัดซื 	อ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื =อแบบ 
ระบบ Online ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั5งซื =อสินค้าและวสัดตุ่างๆ รวมทั =งการตรวจสอบสถานะ
ใบสั5งซื =อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั =นตอ
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กิโลเมตร โดยมีแนวเส้นทางจุดเริ5มต้นโครงการเชื5อมต่อกบัถนนรัตนาธิเบศร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จุดสิ =นสุดโครงการจะบรรจบ
จรเข้สามพนั) จ.กาญจนบรีุ ขณะนี =โครงการได้รับอนมุตัิงบประมาณ

ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล. เป็นที5เรียบร้อยแล้ว ซึ5งกรมทางหลวงคาดว่า จะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
กรมทางหลวง) 

ในกลุ่มผู้ประกอบการที5พกัอาศยัที5ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี5ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครง
เหมือนกบับริษัท มีอยู่เป็นจํานวนมาก ทั =งที5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ5งถือได้วา่บริษัทมีคูแ่ข่งอยู่เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษั
ประเมินวา่ บริษัทมีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื5นๆ ได้โดยมีจดุแข็งในการแข่งขนัในตลาดได้ดงันี =  

บริษัทมีทีมงานที5เปี5 ยมด้วยความสามารถและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื5องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก  ดงันั =น  
จงึมีความคล่องตวัและความยืดหยุ่นในการทํางานคอ่นข้างสงู  ซึ5งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจดัการ

งานอย่างตอ่เนื5อง ทั =งจากหลกัสตูรภายในและภายนอกบริษัท รวมถงึการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ5งมีอยู่อย่างตอ่เนื5อง

รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททําการสํารวจความต้องการของลูกค้า เพื5
โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่านํ =านนท์ เป็นทาวน์เฮาส์สไตล์บ้านเดี5ยวเพิ5มพื =นที5กว้างขึ =น ให้พื =นที5ใช้

สอยมากกว่า นอกจากนี = บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี5ยว มีฟังก์ชั5นใช้สอยเหมือนบ้านเดี5ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ใ

การให้ความสําคญักับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการ
บริษัทได้จดัสรรพื =นที5ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกบัแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้น

ร่มรื5น และการอยู่อาศยัร่วมกนัของลกูค้าได้ใช้เป็นพื =นที5พกัผ่อน เพื5อให้ลกูค้ามีคณุภาพชีวติที5ดีขึ =น  

บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาใช้ในการบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เชื5อมโยงกนัระหวา่งทกุโครงการและสํานกังานใหญ่ ซึ5งปัจจบุนัมีระบบที5ใช้อยู่ดงันี =  

โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั =งหมดของบริษัท ซึ5งทีมผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูที5เกี5ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั =งหมดได้ตลอดเวลา 

โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมูลลูกค้ามาเยี5ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที5เกิดจากโครงการ
ตา่งๆ ของบริษัท มายงัสํานกังานใหญ่ เพื5อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลกัษณะความชื5นชอบและสิ5งที5ลูกค้าต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย สามารถช่วยจัดเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั =งหมด ซึ5ง
สามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที5ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงั และ
หมวดการซอ่มเพื5อนํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ5ใช้ หรือจากการออกแ

เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื =อแบบ Online ช่วยในการจดัทําใบขอซื =อและการอนมุตัิผ่าน
ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั5งซื =อสินค้าและวสัดตุ่างๆ รวมทั =งการตรวจสอบสถานะ

ใบสั5งซื =อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั =นตอนการทํางานที5ยุ่งยากและซบัซ้อนได้เป็นอย่างดี  

 

 

นนทบุรี จุดสิ =นสุดโครงการจะบรรจบ
กาญจนบรีุ ขณะนี =โครงการได้รับอนมุตัิงบประมาณงานโยธาเป็นที5เรียบร้อยแล้ว 

เป็นที5เรียบร้อยแล้ว ซึ5งกรมทางหลวงคาดว่า จะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในกลุ่มผู้ประกอบการที5พกัอาศยัที5ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี5ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครงการที5
ทั =งที5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที5ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ5งถือได้วา่บริษัทมีคูแ่ข่งอยู่เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท
ประเมินวา่ บริษัทมีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื5นๆ ได้โดยมีจดุแข็งในการแข่งขนัในตลาดได้ดงันี =   

บริษัทมีทีมงานที5เปี5 ยมด้วยความสามารถและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื5องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก  ดงันั =น  
จงึมีความคล่องตวัและความยืดหยุ่นในการทํางานคอ่นข้างสงู  ซึ5งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจดัการ อีกทั =ง บริษัทยงัจดัให้

งานอย่างตอ่เนื5อง ทั =งจากหลกัสตูรภายในและภายนอกบริษัท รวมถงึการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ5งมีอยู่อย่างตอ่เนื5อง 

การสํารวจความต้องการของลูกค้า เพื5อออกแบบบ้านให้
เป็นทาวน์เฮาส์สไตล์บ้านเดี5ยวเพิ5มพื =นที5กว้างขึ =น ให้พื =นที5ใช้

สอยมากกว่า นอกจากนี = บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี5ยว มีฟังก์ชั5นใช้สอยเหมือนบ้านเดี5ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ใน

การให้ความสําคญักับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการ
บริษัทได้จดัสรรพื =นที5ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกบัแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้น

บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาใช้ในการบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั =งหมดของบริษัท ซึ5งทีมผู้บริหารสามารถ

โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมูลลูกค้ามาเยี5ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที5เกิดจากโครงการ
ตา่งๆ ของบริษัท มายงัสํานกังานใหญ่ เพื5อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลกัษณะความชื5นชอบและสิ5งที5ลูกค้าต้องการได้

สามารถช่วยจัดเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั =งหมด ซึ5ง
สามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที5ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงั และ/หรือ  ในแต่ละ
หมวดการซอ่มเพื5อนํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ5ใช้ หรือจากการออกแบบ 

ช่วยในการจดัทําใบขอซื =อและการอนมุตัิผ่าน
ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั5งซื =อสินค้าและวสัดตุ่างๆ รวมทั =งการตรวจสอบสถานะ

 



 

 

 

ยื5นขอใบอนญุาตตา่งๆ จากหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง

เปิดจองขายและทําสญัญา โดยบ้านตวัอย่างเสร็จพร้อมให้เข้าชม

ดําเนินการโอนกรรมสิทธิtบ้านให้แก่ลกูค้า

ดําเนินการจดัซื =อที5ดนิ เขียนแบบโครงการ และเริ5มถมดนิ

• โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ 

ก่อสร้างบ้านและงานสาธารณปูโภค ช่วยในการเก็บข้อมลูความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคมุการเบิกจ่าย
งวดงานผู้ รับเหมา 

 

ราคา : บริษัทมีการกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื5องจากราคาเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ5งในการตดัสินใจเลือกซื =อที5อยู่
อาศยั บริษัทจงึมีนโยบายในการกําหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื5อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้ามากที5สุดเมื5อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัที5
สินค้าในระดบัราคาเดียวกัน   สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชั5นการใช้สอยที5มากกว่า รูปแบบที5โดดเด่นกว่า  และสภาพโครงการ  ตลอดจนสิ5ง
อํานวยความสะดวกในโครงการที5เหนือกวา่  

 

คุณภาพวัสดุที�ใช้ : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วสัดุที5มีคณุภาพดีและง่ายต่อการบํารุงรักษาในอนา
ต้องการของลกูค้าและลดภาระของลกูค้าในการบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมในอนาคต
 

การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
 

1. การจัดหาให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์เพื�อจาํหน่าย
 

1) ขั 	นตอนการบริหารโครงการ 
 

ในแตล่ะโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกตา่งกนัไป ขึ =นอยู่กบัขนาดและลกัษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของ
พื =นที5ใช้สอย โดยปกตริะยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 
     
 
                                                                      
     
 
 
               2-3 เดือน     
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ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ยื5นขอใบอนญุาตตา่งๆ จากหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง ถมดิน พฒันาสาธารณปูโภคเบื =องต้น และ

สร้างสํานกังานขาย บ้านตวัอยา่ง และบ้านสร้างก่อนขาย

เปิดจองขายและทําสญัญา โดยบ้านตวัอย่างเสร็จพร้อมให้เข้าชม 

ดําเนินการโอนกรรมสิทธิtบ้านให้แก่ลกูค้า 

บริการหลงัการขายและลกูค้าสมัพนัธ์ 

ดําเนินการจดัซื =อที5ดนิ เขียนแบบโครงการ และเริ5มถมดนิ 

โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั =งแต่เริ5มต้นโครงการ ทั =งในส่วนของงาน
ก่อสร้างบ้านและงานสาธารณปูโภค ช่วยในการเก็บข้อมลูความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคมุการเบิกจ่าย

บริษัทมีการกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื5องจากราคาเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ5งในการตดัสินใจเลือกซื =อที5อยู่
อาศยั บริษัทจงึมีนโยบายในการกําหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื5อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้ามากที5สุดเมื5อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัที5
สินค้าในระดบัราคาเดียวกัน   สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชั5นการใช้สอยที5มากกว่า รูปแบบที5โดดเด่นกว่า  และสภาพโครงการ  ตลอดจนสิ5ง

บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วสัดุที5มีคณุภาพดีและง่ายต่อการบํารุงรักษาในอนา
ต้องการของลกูค้าและลดภาระของลกูค้าในการบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมในอนาคต 

การจัดหาให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์เพื�อจาํหน่าย   

 

ในแตล่ะโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกตา่งกนัไป ขึ =นอยู่กบัขนาดและลกัษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของ
พื =นที5ใช้สอย โดยปกตริะยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั =นตอนการดําเนินงานดงันี =   

     

                                                    1 เดือน 
   

      

ถมดิน พฒันาสาธารณปูโภคเบื =องต้น และ 

สร้างสํานกังานขาย บ้านตวัอยา่ง และบ้านสร้างก่อนขาย 

ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั =งแต่เริ5มต้นโครงการ ทั =งในส่วนของงาน
ก่อสร้างบ้านและงานสาธารณปูโภค ช่วยในการเก็บข้อมลูความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคมุการเบิกจ่าย

บริษัทมีการกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื5องจากราคาเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ5งในการตดัสินใจเลือกซื =อที5อยู่
อาศยั บริษัทจงึมีนโยบายในการกําหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื5อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้ามากที5สุดเมื5อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัที5เสนอ
สินค้าในระดบัราคาเดียวกัน   สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชั5นการใช้สอยที5มากกว่า รูปแบบที5โดดเด่นกว่า  และสภาพโครงการ  ตลอดจนสิ5ง

บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วสัดุที5มีคณุภาพดีและง่ายต่อการบํารุงรักษาในอนาคต เพื5อตอบสนองความ

ในแตล่ะโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกตา่งกนัไป ขึ =นอยู่กบัขนาดและลกัษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของ

      4-6 เดือน  



 
ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ 

ประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี5ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวนัที5สามารถโอนให้กบัลูกค้าประมาณ
ขาย 
 

2) การจัดหาที�ดนิ 
 

บริษัทมีกระบวนการจดัซื =อที5ดนิอย่างเป็นระบบเริ5มจากการพิจารณาที5ดนิ ทําเลที5ตั =งของที5ดนิ  การศกึษาทิศทางการเติบโตของแหล่ง
ที5อยู่อาศยั เส้นทางการพฒันาและการขยายตวัของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื5อทําการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้  
โดยบริษัทมีการตดิตามและศกึษาข้อมลูเรื5องที5ดนิอย่างใกล้ชิด เพื5อให้ทราบแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของที5ดินในทําเลต่างๆ คุ้มค่า
สําหรับการพฒันาโครงการก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัท

 

การจดัซื =อที5ดนิของบริษัทจะดําเนินการจดัซื =อกบัเจ้าของที5ดินโดยตรง
ที5ดนิแปลงขนาด 15-30 ไร่ เพื5อพฒันาโครงการขนาดเล็กที5สามารถดําเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั =นในทําเลที5บริษัทมีความชํานาญ โดยที5ดินที5
จดัซื =อจะมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ มีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตที5ชัดเจนและราคาที5เหมาะ
ราคาซื =อกบัราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสมํ5าเสมอเพื5อให้ได้ราคาที5เหมาะสมในการจดัซื =อที5ดนิ ซึ5งก่อนการจดัซื =อที5ดนิในแตล่ะครั =
 

3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ รับเหมาที5ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน  มี
สอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการ
ก่อสร้างเป็นของตนเอง  
 

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้ รับเหมาเพิ5มเตมิ บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างจ
และศกัยภาพในการทํางานให้แล้วเสร็จ  รวมทั =งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ รับเหมา เพื5อให้แน่ใจว่าผู้ รับเหมาจะสามารถจดัซื =อวสัดแุละ
อปุกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที5กําหนดในสญัญา นอกจากนี = บริษัทยงัพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้ รับเ
วา่ผู้ รับเหมามีศกัยภาพที5เหมาะสมกบังานที5จะรับ 
 

โดยปกตผิู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายดําเนินการ คา่วสัดกุ่อสร้างที5เกี5ยวข้องในงาน 
จดัหาให้) อปุกรณ์ สมัภาระ เครื5องมือเครื5องใช้ และค่าจ้างเ
กนัไว้ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา  และบริษัทจะพิจารณาจดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัๆ  ให้แก่ผู้ รับเหมา 
ทั =งนี = เพื5อเป็นส่วนหนึ5งของการบริหารต้นทนุและการควบคมุคณุภาพขอ
 

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที5ก่อสร้างสําเร็จตามสัญญา โดยมีการหกัเงินประกนัผลงานในแต่ละงวดงาน สําหรับ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี5ขึ =น เพื5อแบ่งเบาภาระของผู้ รับเหมาในการจดัซื =อวสั
อปุกรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั5วไปผู้ รับเหมาที5ตดิตอ่กบับริษัทจะรับประกนัผลงานและฝีมือปฏิบตังิาน รวมทั =งคณุภาพของสิ5งของวสัดอุุปกรณ์
ทําเสร็จตอ่ไปอีก 1 ปีหลงัจากส่งมอบงานที5ทําเสร็จงวดสดุท้าย หากครบกําหนด 
เงินประกนัผลงานที5หกัไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้ รับเหมา  ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้ รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่
บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหวัหน้าผู้คมุงานซึ5งเป็นพนักงานประจําของบริษัทเข้าควบคมุงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที5
บริษัทกําหนด 
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ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง
เดือน โดยเฉลี5ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวนัที5สามารถโอนให้กบัลูกค้าประมาณ 45 

บริษัทมีกระบวนการจดัซื =อที5ดนิอย่างเป็นระบบเริ5มจากการพิจารณาที5ดนิ ทําเลที5ตั =งของที5ดนิ  การศกึษาทิศทางการเติบโตของแหล่ง
ที5อยู่อาศยั เส้นทางการพฒันาและการขยายตวัของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื5อทําการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้  

การตดิตามและศกึษาข้อมลูเรื5องที5ดนิอย่างใกล้ชิด เพื5อให้ทราบแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของที5ดินในทําเลต่างๆ คุ้มค่า
สําหรับการพฒันาโครงการก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

การจดัซื =อที5ดนิของบริษัทจะดําเนินการจดัซื =อกบัเจ้าของที5ดินโดยตรง/ผ่านนายหน้าค้าที5ดิน  โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายการจดัซื =อ
ไร่ เพื5อพฒันาโครงการขนาดเล็กที5สามารถดําเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั =นในทําเลที5บริษัทมีความชํานาญ โดยที5ดินที5

จดัซื =อจะมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ มีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตที5ชัดเจนและราคาที5เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบ
ราคาซื =อกบัราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสมํ5าเสมอเพื5อให้ได้ราคาที5เหมาะสมในการจดัซื =อที5ดนิ ซึ5งก่อนการจดัซื =อที5ดนิในแตล่ะครั =

ผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ รับเหมาที5ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน  มีผลงานและความสามารถในการรับงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการ

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้ รับเหมาเพิ5มเตมิ บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คณุภาพงานในอดีต ความสามารถ
และศกัยภาพในการทํางานให้แล้วเสร็จ  รวมทั =งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ รับเหมา เพื5อให้แน่ใจว่าผู้ รับเหมาจะสามารถจดัซื =อวสัดแุละ
อปุกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที5กําหนดในสญัญา นอกจากนี = บริษัทยงัพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้ รับเ
วา่ผู้ รับเหมามีศกัยภาพที5เหมาะสมกบังานที5จะรับ  

โดยปกตผิู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายดําเนินการ คา่วสัดกุ่อสร้างที5เกี5ยวข้องในงาน 
อปุกรณ์ สมัภาระ เครื5องมือเครื5องใช้ และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง เป็นลกัษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่ายสญัญาที5ได้ทํา

กนัไว้ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา  และบริษัทจะพิจารณาจดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัๆ  ให้แก่ผู้ รับเหมา 
ทั =งนี = เพื5อเป็นส่วนหนึ5งของการบริหารต้นทนุและการควบคมุคณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง  

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที5ก่อสร้างสําเร็จตามสัญญา โดยมีการหกัเงินประกนัผลงานในแต่ละงวดงาน สําหรับ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี5ขึ =น เพื5อแบ่งเบาภาระของผู้ รับเหมาในการจดัซื =อวสั

กรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั5วไปผู้ รับเหมาที5ตดิตอ่กบับริษัทจะรับประกนัผลงานและฝีมือปฏิบตังิาน รวมทั =งคณุภาพของสิ5งของวสัดอุุปกรณ์
ปีหลงัจากส่งมอบงานที5ทําเสร็จงวดสดุท้าย หากครบกําหนด 1 ปีและงานที5ผู้ รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ บริษัทจะคืน

นประกนัผลงานที5หกัไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้ รับเหมา  ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้ รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่
บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหวัหน้าผู้คมุงานซึ5งเป็นพนักงานประจําของบริษัทเข้าควบคมุงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที5

 

 

แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง
45 วนั สําหรับบ้านสร้างเสร็จก่อน

บริษัทมีกระบวนการจดัซื =อที5ดนิอย่างเป็นระบบเริ5มจากการพิจารณาที5ดนิ ทําเลที5ตั =งของที5ดนิ  การศกึษาทิศทางการเติบโตของแหล่ง
ที5อยู่อาศยั เส้นทางการพฒันาและการขยายตวัของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื5อทําการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้  

การตดิตามและศกึษาข้อมลูเรื5องที5ดนิอย่างใกล้ชิด เพื5อให้ทราบแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของที5ดินในทําเลต่างๆ คุ้มค่า

ที5ดิน  โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายการจดัซื =อ
ไร่ เพื5อพฒันาโครงการขนาดเล็กที5สามารถดําเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั =นในทําเลที5บริษัทมีความชํานาญ โดยที5ดินที5

สม โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบ
ราคาซื =อกบัราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสมํ5าเสมอเพื5อให้ได้ราคาที5เหมาะสมในการจดัซื =อที5ดนิ ซึ5งก่อนการจดัซื =อที5ดนิในแตล่ะครั =ง 

ผลงานและความสามารถในการรับงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการ

ากผลงาน คณุภาพงานในอดีต ความสามารถ
และศกัยภาพในการทํางานให้แล้วเสร็จ  รวมทั =งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ รับเหมา เพื5อให้แน่ใจว่าผู้ รับเหมาจะสามารถจดัซื =อวสัดแุละ
อปุกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที5กําหนดในสญัญา นอกจากนี = บริษัทยงัพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้ รับเหมาแต่ละรายเพื5อให้แน่ใจ

โดยปกตผิู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายดําเนินการ คา่วสัดกุ่อสร้างที5เกี5ยวข้องในงาน (นอกเหนือจากส่วนที5บริษัท
หมาแรงงานก่อสร้าง เป็นลกัษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่ายสญัญาที5ได้ทํา

กนัไว้ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา  และบริษัทจะพิจารณาจดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัๆ  ให้แก่ผู้ รับเหมา 

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที5ก่อสร้างสําเร็จตามสัญญา โดยมีการหกัเงินประกนัผลงานในแต่ละงวดงาน สําหรับ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี5ขึ =น เพื5อแบ่งเบาภาระของผู้ รับเหมาในการจดัซื =อวสัดุ

กรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั5วไปผู้ รับเหมาที5ตดิตอ่กบับริษัทจะรับประกนัผลงานและฝีมือปฏิบตังิาน รวมทั =งคณุภาพของสิ5งของวสัดอุุปกรณ์ที5
ปีและงานที5ผู้ รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ บริษัทจะคืน

นประกนัผลงานที5หกัไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้ รับเหมา  ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้ รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่
บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหวัหน้าผู้คมุงานซึ5งเป็นพนักงานประจําของบริษัทเข้าควบคมุงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที5



 

 
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ5งเป็นหวัใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที5มีคุณภาพ  ดงันั =น  บริษัทจึง

จดัตั =งคณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์  ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี =
 

1. ประธานคณะ ดํารงตําแหน่งโดย 
2. หวัหน้าคณะ ดํารงตําแหน่งโดย
3. กรรมการ ดํารงตําแหน่งโดย
4. เลขานกุาร ดํารงตําแหน่งโดย
5. ที5ปรึกษา ดํารงตําแหน่งโดย
 

ทั =งนี = บทบาทและหน้าที5หลกัๆ ของคณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์
 

• พิจารณาเรื5องหลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้ รับเหมา

• เป็นศนูย์กลางในการสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างผู้ รับเหมากบับริษัท
และสมัพนัธ์ภาพที5ดีระหวา่งกนั 

• พิจารณาเรื5องระเบียบตา่งๆ ที5เกี5ยวข้อง

• พิจารณาเรื5องการพฒันาศกัยภาพผู้ รับเหมา

• พิจารณาเรื5องอื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง 

• คณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร 
 

นอกจากนี =  บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ รับเหมาและเจ้าหน้าที5ระดบัผู้
ผู้ รับเหมารู้สกึเป็นส่วนหนึ5งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถงึแนวทางการเตบิโตของบริษัทตอ่ไปในอนาคต 

 

4) วัสดุก่อสร้าง   
 

วสัดกุ่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา
เป็นผู้ จัดหาเอง โดยเฉลี5ยค่าวัสดุก่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที5บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้
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• วสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา ในสญัญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้ รับเหมาก่อสร้างจะระบุ
ถงึคณุสมบตัขิองวสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาเอง ทั =งนี = ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดุ
ก่อสร้างที5ได้คณุภาพตรงกับที5ระบุใ
บางรายการให้กบัผู้ รับเหมาทกุรายในโครงการ เนื5องจากการรวมปริมาณสั5งซื =อในจํานวนมากจะทําให้บริษัทมีอํานาจใน
การตอ่รองราคามากกวา่การให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะรายสั5งซื =อกนัเอง

• วสัดกุ่อสร้างที5บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง  ส่วนใหญ่จะเป็นวสัดทีุ5ต้องใช้เป็นจํานวนมาก หรือต้องสั5งซื =อกบัผู้จดัจําหน่ายเฉพาะ
ราย หรือต้องมีการควบคมุสเปคเป็นกรณีพิเศษ  หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั5งซื =อ ดงันั =น เพื5อเป็นการลดภาระของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจงึตดิตอ่ซื =อวสัดเุ
เวลาที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดเุหล่านั =น โดยบริษัทจะไม่สั5งวสัดมุาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั 

 

วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที5ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสิน
ภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั  การจดัหาวสัดกุ่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกบัผู้จดัจําหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จดัจําหน่ายหลา
รายเสนอราคา ตลอดจนเงื5อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง การติดตั =ง การให้บริก
พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายที5ให้ราคาที5คุ้มคา่และมีความน่าเชื5อถือวา่จะสามารถจดัหาวสัดสุ่งมอบให้บริษัทได้ตามที5ตกลงกนัไว้ และส
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บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ5งเป็นหวัใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที5มีคุณภาพ  ดงันั =น  บริษัทจึง
ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี = 

ดํารงตําแหน่งโดย  ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 
ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการงานวางแผนและประสานงานก่อสร้างโครงการ 
ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการโครงการ และ ผู้จดัการแผนกประมาณราคา  
ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์อาวโุส 
ดํารงตําแหน่งโดย กรรมการผู้จดัการ, ที5ปรึกษาทีมบริหาร และ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและปฏิบตักิาร

ทั =งนี = บทบาทและหน้าที5หลกัๆ ของคณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ มีดงันี = 

พิจารณาเรื5องหลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้ รับเหมา 

เป็นศนูย์กลางในการสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างผู้ รับเหมากบับริษัท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที5ส่งเสริมความเข้าใจอนัดี
 

พิจารณาเรื5องระเบียบตา่งๆ ที5เกี5ยวข้อง 

พิจารณาเรื5องการพฒันาศกัยภาพผู้ รับเหมา 

คณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร  

บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ รับเหมาและเจ้าหน้าที5ระดบัผู้บริหารของบริษัท
ผู้ รับเหมารู้สกึเป็นส่วนหนึ5งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถงึแนวทางการเตบิโตของบริษัทตอ่ไปในอนาคต  

ส่วนใหญ่ๆ คือ วสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา
เป็นผู้ จัดหาเอง โดยเฉลี5ยค่าวัสดุก่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที5บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้

างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา ในสญัญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้ รับเหมาก่อสร้างจะระบุ
ถงึคณุสมบตัขิองวสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาเอง ทั =งนี = ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดุ
ก่อสร้างที5ได้คณุภาพตรงกับที5ระบุในสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากบัผู้จดัจําหน่ายวสัดุก่อสร้าง
บางรายการให้กบัผู้ รับเหมาทกุรายในโครงการ เนื5องจากการรวมปริมาณสั5งซื =อในจํานวนมากจะทําให้บริษัทมีอํานาจใน
การตอ่รองราคามากกวา่การให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะรายสั5งซื =อกนัเอง 

ที5บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง  ส่วนใหญ่จะเป็นวสัดทีุ5ต้องใช้เป็นจํานวนมาก หรือต้องสั5งซื =อกบัผู้จดัจําหน่ายเฉพาะ
ราย หรือต้องมีการควบคมุสเปคเป็นกรณีพิเศษ  หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั5งซื =อ ดงันั =น เพื5อเป็นการลดภาระของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจงึตดิตอ่ซื =อวสัดเุหล่านั =นกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายโดยตรงและให้จดัส่งตรงไปที5โครงการเมื5อถึง
เวลาที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดเุหล่านั =น โดยบริษัทจะไม่สั5งวสัดมุาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั 

วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที5ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านําเข้า บริษัทจะติดต่อกบัผู้ นําสินค้าเข้าโดยตรง
ภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั  การจดัหาวสัดกุ่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกบัผู้จดัจําหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จดัจําหน่ายหลา
รายเสนอราคา ตลอดจนเงื5อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง การติดตั =ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกนัหลังการขาย  เป็นต้น  และ
พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายที5ให้ราคาที5คุ้มคา่และมีความน่าเชื5อถือวา่จะสามารถจดัหาวสัดสุ่งมอบให้บริษัทได้ตามที5ตกลงกนัไว้ และส

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ5งเป็นหวัใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที5มีคุณภาพ  ดงันั =น  บริษัทจึง

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและปฏิบตักิาร 

ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที5ส่งเสริมความเข้าใจอนัดี

บริหารของบริษัทเป็นระยะ ทั =งนี = เพื5อให้

ส่วนใหญ่ๆ คือ วสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา และวสัดกุ่อสร้างที5บริษัท
เป็นผู้ จัดหาเอง โดยเฉลี5ยค่าวัสดุก่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที5บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ       

างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา ในสญัญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้ รับเหมาก่อสร้างจะระบุ
ถงึคณุสมบตัขิองวสัดกุ่อสร้างที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาเอง ทั =งนี = ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดุ

นสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากบัผู้จดัจําหน่ายวสัดุก่อสร้าง
บางรายการให้กบัผู้ รับเหมาทกุรายในโครงการ เนื5องจากการรวมปริมาณสั5งซื =อในจํานวนมากจะทําให้บริษัทมีอํานาจใน

ที5บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง  ส่วนใหญ่จะเป็นวสัดทีุ5ต้องใช้เป็นจํานวนมาก หรือต้องสั5งซื =อกบัผู้จดัจําหน่ายเฉพาะ
ราย หรือต้องมีการควบคมุสเปคเป็นกรณีพิเศษ  หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั5งซื =อ ดงันั =น เพื5อเป็นการลดภาระของ

หล่านั =นกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายโดยตรงและให้จดัส่งตรงไปที5โครงการเมื5อถึง
เวลาที5ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดเุหล่านั =น โดยบริษัทจะไม่สั5งวสัดมุาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั  

ค้านําเข้า บริษัทจะติดต่อกบัผู้ นําสินค้าเข้าโดยตรง เพื5อลด
ภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั  การจดัหาวสัดกุ่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกบัผู้จดัจําหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จดัจําหน่ายหลายๆ 

าร ณ โครงการ การรับประกนัหลังการขาย  เป็นต้น  และ
พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายที5ให้ราคาที5คุ้มคา่และมีความน่าเชื5อถือวา่จะสามารถจดัหาวสัดสุ่งมอบให้บริษัทได้ตามที5ตกลงกนัไว้ และสามารถ



 
ให้บริการหลงัการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที5กําหนด  โดยไม่ได้คํานึงถึงราคาตํ5าสุ
บริษัทจะตดิตอ่ผู้ จําหน่ายให้รับประกนัเกินกวา่ 
ละหลงัและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกนัดงักล่าวให้แก่ลกูค้า ณ วนัโอนกรรมสิทธิt 

 

2. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ 
 

การพฒันาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี5ยวกบัสิ5งแวดล้อม แต่ทั =งนี = เพื5อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่
ในสภาพดีและไม่เป็นการทําลายสิ5งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื5อไม่ก่อให้เกิ
กระทบตอ่สิ5งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการจดัให้มีถงับําบดันํ =าเสียสําหรับแต่ละบ้านและสําหรับพื =นที5ส่วนกลางทกุโครงการ ทั =งนี = ในระยะ 
ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถูกร้องเรียนใดๆ เกี5ยวกบัปัญหาสิ5งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงและจากหน่วยงานขอ
นอกจากนี = บริษัทยังมีการส่วนงานที5คอยดูแลชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื5อสร้างสัมพันธ์ที5ดีและคอยรับปัญหาในการที5ชุมชนอาจได้รับ
ผลกระทบระหวา่งการก่อสร้าง 
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ให้บริการหลงัการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที5กําหนด  โดยไม่ได้คํานึงถึงราคาตํ5าสดุเพียงอย่างเดียว  สําหรับวสัดกุ่อสร้างบางรายการ
1 ปี (ซึ5งเป็นระยะการประกนัตามมาตรฐาน) ซึ5งผู้ จําหน่ายจะมีใบรับประกนัสินค้าให้กบับ้านแต่

ละหลงัและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกนัดงักล่าวให้แก่ลกูค้า ณ วนัโอนกรรมสิทธิt  

กระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์  

การพฒันาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี5ยวกบัสิ5งแวดล้อม แต่ทั =งนี = เพื5อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่
ในสภาพดีและไม่เป็นการทําลายสิ5งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื5อไม่ก่อให้เกิ
กระทบตอ่สิ5งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการจดัให้มีถงับําบดันํ =าเสียสําหรับแต่ละบ้านและสําหรับพื =นที5ส่วนกลางทกุโครงการ ทั =งนี = ในระยะ 
ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถูกร้องเรียนใดๆ เกี5ยวกบัปัญหาสิ5งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงและจากหน่วยงานขอ
นอกจากนี = บริษัทยังมีการส่วนงานที5คอยดูแลชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื5อสร้างสัมพันธ์ที5ดีและคอยรับปัญหาในการที5ชุมชนอาจได้รับ

 

 

ดเพียงอย่างเดียว  สําหรับวสัดกุ่อสร้างบางรายการ
ซึ5งผู้ จําหน่ายจะมีใบรับประกนัสินค้าให้กบับ้านแต่

การพฒันาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี5ยวกบัสิ5งแวดล้อม แต่ทั =งนี = เพื5อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่
ในสภาพดีและไม่เป็นการทําลายสิ5งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื5อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที5อาจส่งผล
กระทบตอ่สิ5งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการจดัให้มีถงับําบดันํ =าเสียสําหรับแต่ละบ้านและสําหรับพื =นที5ส่วนกลางทกุโครงการ ทั =งนี = ในระยะ 3 ปีที5
ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถูกร้องเรียนใดๆ เกี5ยวกบัปัญหาสิ5งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงและจากหน่วยงานของราชการ 
นอกจากนี = บริษัทยังมีการส่วนงานที5คอยดูแลชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื5อสร้างสัมพันธ์ที5ดีและคอยรับปัญหาในการที5ชุมชนอาจได้รับ



 
 

 

จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัที�อาจทําให้เกิดความเสี�ยงและส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานในอนาคตมีดงันี & คือ
  
1. ความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

 

1.1 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันที�สูงขึ $นของตลาดที�อยู่อาศัย
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื&นตวัดีขึ &นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากมีการชะลอตวัอยู่ช่วงหนึ�งจากปัญหาการเมืองใน
ประเทศ อีกทั &งในปี 2559 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น การลด
การจดจํานอง การสนบัสนนุเงินกู้ เพื�อซื &อที�อยู่อาศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื�อมั�นมากขึ &น อย่างไรก็ตาม 
ครัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้สถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัคงเข้มงวดในการอนมุตัสิินเชื�อที�

 

ด้วยภาพรวมที�ได้กล่าวมาแล้วนั &น ทําให้ผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ &น โดย
ผู้ประกอบการแต่ละรายมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า เพื�อรองรับ
กลยทุธ์การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบ้านพร้อมของสมนาคณุตา่งๆ รวมถงึการที�คูแ่ข่งเปิดตวัโครงการก่อนโครงการของ
บริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ�งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท เป็นต้น ประกอบกั
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโซนจังหวัดนนทบุรีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื�องจากเป็นทําเลที�มีศักยภาพจากการพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื�อง บริษัทต้องเผชิญกบัการแข่งขันที�รุนแรงจากคู่แข่งที�เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกันกบัโครงการ
ของบริษัท ซึ�งตั &งอยู่ในพื &นที�จงัหวดันนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั &งจากบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที�อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ดงันั &น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งเหล่านี &ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะท
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที�อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 
ลกูค้าผู้ มีรายได้ระดบัปานกลาง ซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัท  อีกทั &งการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัที�เน้นคณุภาพและการพฒันาห
โครงการเฉพาะในพื &นที�จงัหวดันนทบรีุ ทําให้บริษัทมีความชํานาญเฉพาะพื &นที� สามารถเข้าใจและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 
รวมถงึมีการศกึษาและวจิยัสํารวจความต้องการลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ ประชาชนในพื &นที�มีความคุ้นเคยกบัโครงการจึงส่งผลให้เกิดความไว้เนื &
เชื�อใจมากขึ &น และในแตล่ะโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื &นที�ที�ใกล้เคียงกนัเพื�อให้เกิดการประหยดัต่อการลงทนุและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน นอกจากนี & บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที�ชัดเจน ทําให้บริษัทสามารถบริหารโครงการในแต่ละโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

1.2 ด้านการเงนิ และสภาพคล่องทางการเงนิ
 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที�ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที�เหนือความคาดหมาย ซึ�งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที�ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื�องเรื�องการรักษาสภาพคล่อง โ
โครงการที�มีความเสี�ยงในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสูง นอกจากนี &การเตรียมวงเงินสินเชื�อหมนุเวียนไว้
เป็นแนวทางที�บริษัทได้ดําเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อนัจะนํามาซึ�งความเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่
เหตกุารณ์เหนือความคาดหมาย 

 

แนวโน้มหนี &ภาคครัวเรือนที�สงูขึ &น จะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินตงึตวั ธนาคารมีการปล่อยสินเชื�อน้อยลง เนื�องจากปัญหาหนี &
ครัวเรือนสงูขึ &น ขณะที�รายได้ปรับขึ &นตามไม่ทนั ส่งผลให้กําลงัซื &อของผู้บริโภคลด 
ความเข้มงวดของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเชื�อถือเป็นอปุสรรคสําคญัสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พฒันาสินค้า
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ปัจจัยความเสี�ยง 

จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัที�อาจทําให้เกิดความเสี�ยงและส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานในอนาคตมีดงันี & คือ

ความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย 

ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันที�สูงขึ $นของตลาดที�อยู่อาศัย 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื&นตวัดีขึ &นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากมีการชะลอตวัอยู่ช่วงหนึ�งจากปัญหาการเมืองใน
รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียม

การจดจํานอง การสนบัสนนุเงินกู้ เพื�อซื &อที�อยู่อาศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื�อมั�นมากขึ &น อย่างไรก็ตาม 
ครัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้สถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัคงเข้มงวดในการอนมุตัสิินเชื�อที�อยู่อาศยั 

ด้วยภาพรวมที�ได้กล่าวมาแล้วนั &น ทําให้ผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ &น โดย
ผู้ประกอบการแต่ละรายมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า เพื�อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดบั โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันหลายรูปแบบ อาทิเช่น         

การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบ้านพร้อมของสมนาคณุตา่งๆ รวมถงึการที�คูแ่ข่งเปิดตวัโครงการก่อนโครงการของ
บริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ�งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท เป็นต้น ประกอบกั

าริมทรัพย์ในโซนจังหวัดนนทบุรีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื�องจากเป็นทําเลที�มีศักยภาพจากการพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื�อง บริษัทต้องเผชิญกบัการแข่งขันที�รุนแรงจากคู่แข่งที�เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกันกบัโครงการ

จงัหวดันนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั &งจากบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที�อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ดงันั &น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งเหล่านี &ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะท

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที�อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี และด้วยการขายที�อยู่อาศยัสําหรับกลุ่ม
ลกูค้าผู้ มีรายได้ระดบัปานกลาง ซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัท  อีกทั &งการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัที�เน้นคณุภาพและการพฒันาห

งการเฉพาะในพื &นที�จงัหวดันนทบรีุ ทําให้บริษัทมีความชํานาญเฉพาะพื &นที� สามารถเข้าใจและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 
รวมถงึมีการศกึษาและวจิยัสํารวจความต้องการลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ ประชาชนในพื &นที�มีความคุ้นเคยกบัโครงการจึงส่งผลให้เกิดความไว้เนื &

ากขึ &น และในแตล่ะโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื &นที�ที�ใกล้เคียงกนัเพื�อให้เกิดการประหยดัต่อการลงทนุและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน นอกจากนี & บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที�ชัดเจน ทําให้บริษัทสามารถบริหารโครงการในแต่ละโครงการได้อย่างมี

ด้านการเงนิ และสภาพคล่องทางการเงนิ 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที�ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที�เหนือความคาดหมาย ซึ�งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที�ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื�องเรื�องการรักษาสภาพคล่อง โ
โครงการที�มีความเสี�ยงในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสูง นอกจากนี &การเตรียมวงเงินสินเชื�อหมนุเวียนไว้
เป็นแนวทางที�บริษัทได้ดําเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อนัจะนํามาซึ�งความเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่

แนวโน้มหนี &ภาคครัวเรือนที�สงูขึ &น จะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินตงึตวั ธนาคารมีการปล่อยสินเชื�อน้อยลง เนื�องจากปัญหาหนี &
ครัวเรือนสงูขึ &น ขณะที�รายได้ปรับขึ &นตามไม่ทนั ส่งผลให้กําลงัซื &อของผู้บริโภคลด ซื &อบ้านได้หลงัเล็กลง บางกลุ่มไม่สามารถซื &อได้ และที�สําคญั
ความเข้มงวดของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเชื�อถือเป็นอปุสรรคสําคญัสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พฒันาสินค้า

จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัที�อาจทําให้เกิดความเสี�ยงและส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานในอนาคตมีดงันี & คือ 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื&นตวัดีขึ &นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากมีการชะลอตวัอยู่ช่วงหนึ�งจากปัญหาการเมืองใน
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียม

การจดจํานอง การสนบัสนนุเงินกู้ เพื�อซื &อที�อยู่อาศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื�อมั�นมากขึ &น อย่างไรก็ตาม ภาระหนี &สิน

ด้วยภาพรวมที�ได้กล่าวมาแล้วนั &น ทําให้ผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ &น โดย
ใช้กลยุทธ์การแข่งขันหลายรูปแบบ อาทิเช่น         

การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบ้านพร้อมของสมนาคณุตา่งๆ รวมถงึการที�คูแ่ข่งเปิดตวัโครงการก่อนโครงการของ
บริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ�งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท เป็นต้น ประกอบกบั

าริมทรัพย์ในโซนจังหวัดนนทบุรีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื�องจากเป็นทําเลที�มีศักยภาพจากการพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื�อง บริษัทต้องเผชิญกบัการแข่งขันที�รุนแรงจากคู่แข่งที�เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกันกบัโครงการ

จงัหวดันนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั &งจากบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที�อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ดงันั &น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งเหล่านี &ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทาง

ปี และด้วยการขายที�อยู่อาศยัสําหรับกลุ่ม
ลกูค้าผู้ มีรายได้ระดบัปานกลาง ซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัท  อีกทั &งการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัที�เน้นคณุภาพและการพฒันาหลาย

งการเฉพาะในพื &นที�จงัหวดันนทบรีุ ทําให้บริษัทมีความชํานาญเฉพาะพื &นที� สามารถเข้าใจและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 
รวมถงึมีการศกึษาและวจิยัสํารวจความต้องการลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ ประชาชนในพื &นที�มีความคุ้นเคยกบัโครงการจึงส่งผลให้เกิดความไว้เนื &อ

ากขึ &น และในแตล่ะโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื &นที�ที�ใกล้เคียงกนัเพื�อให้เกิดการประหยดัต่อการลงทนุและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน นอกจากนี & บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที�ชัดเจน ทําให้บริษัทสามารถบริหารโครงการในแต่ละโครงการได้อย่างมี

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที�ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที�เหนือความคาดหมาย ซึ�งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที�ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื�องเรื�องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพฒันา
โครงการที�มีความเสี�ยงในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสูง นอกจากนี &การเตรียมวงเงินสินเชื�อหมนุเวียนไว้ ก็
เป็นแนวทางที�บริษัทได้ดําเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อนัจะนํามาซึ�งความเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื�อเกิด

แนวโน้มหนี &ภาคครัวเรือนที�สงูขึ &น จะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินตงึตวั ธนาคารมีการปล่อยสินเชื�อน้อยลง เนื�องจากปัญหาหนี &
ซื &อบ้านได้หลงัเล็กลง บางกลุ่มไม่สามารถซื &อได้ และที�สําคญั

ความเข้มงวดของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเชื�อถือเป็นอปุสรรคสําคญัสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พฒันาสินค้า



ให้มีความหลากหลายในระดบัราคาที�สอดรับกบักลุ่มลกูค้าที�มีกําลงัซื &อลดลง และ
ที�จะเกิดจากการกู้สินเชื�อไม่ผ่าน  

 

1.3 ความเสี�ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ $น
 

วสัดกุ่อสร้างเป็นต้นทนุหลกัซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโครงการ ซึ�งราคาวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวจะมีความผนัแปรไปตามภาวะ
ราคานํ &ามนัที�ปรับตวัสงูขึ &น แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผล
กระทบต่อจํานวนการขายที�อยู่อาศยัของบริษัท ดงันั &น ความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทนุในการก่อสร้างโครงการของ
บริษัทเพิ�มขึ &น ซึ�งส่งผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

 

อย่างไรก็ตาม สําหรับวสัดกุ่อสร้างที�ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบและจดัหานั &นจะถูกกําหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อม
กบัราคาวสัดุก่อสร้างไว้ในสญัญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สําหรับวสัดกุ่อสร้างหลักที�บริษัทเป็นผู้จดัหานั &น เนื�องจากบริษัทจะซื &อเ
มากสําหรับโครงการตา่งๆ  ทําให้บริษัทมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างคอ่นข้างสงูจงึสามารถกําหนดราคาวสัดรุ่วมกบัผู้ผลิตในการ
ยืนราคาเพื�อสอดคล้องกบัการดําเนินการ ทั &งนี & บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทําการประเมินปริมาณการใช้วสัดุแต่ละประเภทรวมทั &ง
โครงการก่อนและจะสั�งซื &อวสัดดุงักล่าวตามปริมาณที�ได้ประเมินไว้ 

 

ในส่วนของการก่อสร้างนั &น ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวสัดอืุ�นนอกเหนือจากวสัดกุ่อสร้างหลกั โดยคํานวณ
รวมเป็นส่วนหนึ�งในราคาค่าจ้างก่อสร้างซึ�งได้ตกลงราคากันล่วงหน้าแล้ว หากราคาวัสดุก่อสร้างอื�
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับความเสี�ยงดงักล่าวเอง แต่หากราคาวสัดกุ่อสร้างในส่วนนี &ปรับตวัสูงขึ &นมาก บริษัทอาจทําการปรับชนิดข
อุปกรณ์ที�เทียบเท่าคุณภาพระดบัเดิม ซึ�งอยู่ในเกรดเดียวกัน เพื�อให้โครงการสามารถดําเนินก
ต้นทนุค่าก่อสร้างในทกุโครงการ บริษัทมีนโยบายสํารองการเพิ�มขึ &นของค่าก่อสร้าง 
โครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว อตัราดงักล่าวขึ &นอยู่กบัประเภทของโครงการ 
มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณการ 

 

2. ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
 

2.1 ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 
 

บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 
สดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวมากกว่า 3 ใน 4 ทําให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของบริษัทในทุกเรื�องที�ต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนั &น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นของบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  นอกจากนี & การถือหุ้น
ลกัษณะกระจุกตวัโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นี &ยังทําให้โอกาสที�บริษัทจะถูกครอบงํากิจการโดยบุคคลอื�นไม่สามารถเกิดขึ &นได้โดยปราศจากความ
ยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นี & แม้วา่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื�นจะเหน็โอกาสที�จะทําให้มลูคา่ของกิจการเพิ�มขึ &น

 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างการจัดการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการทั &งหมด  6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ อย่างชดัเจน นอกจากนี & ในกรณีเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคมุ รวมถึ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัริายการดงักล่าว
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ให้มีความหลากหลายในระดบัราคาที�สอดรับกบักลุ่มลกูค้าที�มีกําลงัซื &อลดลง และได้มีการทํา Pre-Approve ลูกค้าก่อนการจอง เพื�อลดปัญหา

ความเสี�ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ $น 

วสัดกุ่อสร้างเป็นต้นทนุหลกัซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโครงการ ซึ�งราคาวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวจะมีความผนัแปรไปตามภาวะ
คานํ &ามนัที�ปรับตวัสงูขึ &น แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผล

กระทบต่อจํานวนการขายที�อยู่อาศยัของบริษัท ดงันั &น ความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทนุในการก่อสร้างโครงการของ
น ซึ�งส่งผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม สําหรับวสัดกุ่อสร้างที�ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบและจดัหานั &นจะถูกกําหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อม
กบัราคาวสัดุก่อสร้างไว้ในสญัญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สําหรับวสัดกุ่อสร้างหลักที�บริษัทเป็นผู้จดัหานั &น เนื�องจากบริษัทจะซื &อเ

หรับโครงการตา่งๆ  ทําให้บริษัทมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างคอ่นข้างสงูจงึสามารถกําหนดราคาวสัดรุ่วมกบัผู้ผลิตในการ
ยืนราคาเพื�อสอดคล้องกบัการดําเนินการ ทั &งนี & บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทําการประเมินปริมาณการใช้วสัดุแต่ละประเภทรวมทั &ง

ะสั�งซื &อวสัดดุงักล่าวตามปริมาณที�ได้ประเมินไว้  

ในส่วนของการก่อสร้างนั &น ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวสัดอืุ�นนอกเหนือจากวสัดกุ่อสร้างหลกั โดยคํานวณ
รวมเป็นส่วนหนึ�งในราคาค่าจ้างก่อสร้างซึ�งได้ตกลงราคากันล่วงหน้าแล้ว หากราคาวัสดุก่อสร้างอื�นๆ ในส่วนนี &ปรับตวัสูงขึ &นไม่มากนัก 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับความเสี�ยงดงักล่าวเอง แต่หากราคาวสัดกุ่อสร้างในส่วนนี &ปรับตวัสูงขึ &นมาก บริษัทอาจทําการปรับชนิดข
อุปกรณ์ที�เทียบเท่าคุณภาพระดบัเดิม ซึ�งอยู่ในเกรดเดียวกัน เพื�อให้โครงการสามารถดําเนินการต่อไปได้ อีกทั &งในการจัดทําประมาณการ
ต้นทนุค่าก่อสร้างในทกุโครงการ บริษัทมีนโยบายสํารองการเพิ�มขึ &นของค่าก่อสร้าง (Contingency Costs) ประมาณร้อยละ 
โครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว อตัราดงักล่าวขึ &นอยู่กบัประเภทของโครงการ (รวมอยู่ในงบประมาณการค่าก่อสร้างตั &งแต่เริ�มต้น
มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณการ  

ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65 

นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 68
ทําให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพล

เรื�องที�ต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนั &น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นของบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  นอกจากนี & การถือหุ้น

อหุ้นรายใหญ่นี &ยังทําให้โอกาสที�บริษัทจะถูกครอบงํากิจการโดยบุคคลอื�นไม่สามารถเกิดขึ &นได้โดยปราศจากความ
ยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นี & แม้วา่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื�นจะเหน็โอกาสที�จะทําให้มลูคา่ของกิจการเพิ�มขึ &น 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างการจัดการเพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม  โดย 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้ บริหาร ซึ�งมีการกําหนดขอบเขตอํา
คณะกรรมการชดุตา่งๆ อย่างชดัเจน นอกจากนี & ในกรณีเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคมุ รวมถึ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัริายการดงักล่าว 

 

 
ลูกค้าก่อนการจอง เพื�อลดปัญหา

วสัดกุ่อสร้างเป็นต้นทนุหลกัซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโครงการ ซึ�งราคาวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวจะมีความผนัแปรไปตามภาวะ
คานํ &ามนัที�ปรับตวัสงูขึ &น แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผล

กระทบต่อจํานวนการขายที�อยู่อาศยัของบริษัท ดงันั &น ความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทนุในการก่อสร้างโครงการของ

อย่างไรก็ตาม สําหรับวสัดกุ่อสร้างที�ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบและจดัหานั &นจะถูกกําหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อม
กบัราคาวสัดุก่อสร้างไว้ในสญัญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สําหรับวสัดกุ่อสร้างหลักที�บริษัทเป็นผู้จดัหานั &น เนื�องจากบริษัทจะซื &อเป็นจํานวน

หรับโครงการตา่งๆ  ทําให้บริษัทมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างคอ่นข้างสงูจงึสามารถกําหนดราคาวสัดรุ่วมกบัผู้ผลิตในการ
ยืนราคาเพื�อสอดคล้องกบัการดําเนินการ ทั &งนี & บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทําการประเมินปริมาณการใช้วสัดุแต่ละประเภทรวมทั &ง

ในส่วนของการก่อสร้างนั &น ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวสัดอืุ�นนอกเหนือจากวสัดกุ่อสร้างหลกั โดยคํานวณ
นๆ ในส่วนนี &ปรับตวัสูงขึ &นไม่มากนัก 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับความเสี�ยงดงักล่าวเอง แต่หากราคาวสัดกุ่อสร้างในส่วนนี &ปรับตวัสูงขึ &นมาก บริษัทอาจทําการปรับชนิดของวสัดุ
ารต่อไปได้ อีกทั &งในการจัดทําประมาณการ

ประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่า
ตั &งแต่เริ�มต้น) โดยที�ผ่านมาบริษัท

68.8 ณ วนัที� 10 มีนาคม 2560 ซึ�ง
ทําให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพล

เรื�องที�ต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนั &น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นของบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  นอกจากนี & การถือหุ้นใน

อหุ้นรายใหญ่นี &ยังทําให้โอกาสที�บริษัทจะถูกครอบงํากิจการโดยบุคคลอื�นไม่สามารถเกิดขึ &นได้โดยปราศจากความ

เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม  โดย 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้ บริหาร ซึ�งมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ อย่างชดัเจน นอกจากนี & ในกรณีเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคมุ รวมถงึ



 
 

 

1. จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว
 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ �นสุด ณ วนัที� 
255,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนที�เรียกชําระแล้ว 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  

2. ผู้ถอืหุ้น  
 

รายชื�อกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นสูงสุด 
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัที� 10 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี �

 

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 

1 กลุ่มตระกลูเสถียรภาพอยทุธ์

2 นายสุทธิศกัดิ: 

3 นายธนินท์รัฐ 

4 นายทวีศกัดิ: 

5 นางวลัลภา 

6 นายณัฐวฒุ ิ

7 นายหลกัชยั 

8 นายชยัพฤกษ์ 

9 นายมนต์ชยั 

10 นายพิทกัษ์ 

 รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื�นๆ 

 รวมทั &งสิ &น 

หมายเหตุ : -บริษัทมีทนุชําระแลว้ ณ วนัที� 10 มีนาคม 

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยทุธ์ ประกอบดว้ย
1) นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์
2) นางสาวกุลพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์

3) นายสทุธิรกัษ์ เสถียรภาพอยทุธ์
4) นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์
5) นายอารีศกัดิ4 เสถียรภาพอยทุธ์

6) นางอสิตา เสถียรภาพอยทุธ์
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โครงสร้างเงนิทุน 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ข้อมูลสิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) จํานวน 255,000,000 
บาท โดยมีทนุจดทะเบียนที�เรียกชําระแล้ว 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 

บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รายชื�อกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดบัแรกของบริษัทพร้อมทั �งจํานวนที�ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด
มีรายละเอียดดงันี � 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 10 มีนาคม 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น

จาํนวนหุ้น 

กลุ่มตระกลูเสถียรภาพอยทุธ์* 174,144,300 

มหทิธิวาณิชชา 7,255,100 

เดโชดมพนัธ์ 3,829,000 

มหทิธิวาณิชชา 3,091,300 

จรุงพรสวสัดิ: 1,900,000 

ฮนัตระกลู 1,700,000 

สมุะนสัชยั 1,582,900 

ทนงศกัดิ: 1,500,000 

ตระกลูเงินทอง 1,239,800 

เมธาประยรู 1,200,000 

10 รายแรก 197,442,400 

55,769,600 

253,212,000 

มีนาคม 2560 จํานวน 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 253,212,000 

กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยทุธ์ ประกอบดว้ย 
จิรไชยสิงห์  จํานวน 62,656,600 หุน้ มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์
เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 30,200,000 หุน้ พี�สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์

เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 27,310,600 หุน้ กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์
เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 25,772,100 หุน้ นอ้งสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์
เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 18,200,000 หุน้ กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์

เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 10,005,000 หุน้ คู่สมรสของนายอารีศกัดิ4 เสถียรภาพอยทุธ์

000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 253,212,000 หุ้น 

อันดบัแรกของบริษัทพร้อมทั �งจํานวนที�ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด

สัดส่วนการถือหุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 

 68.8 

 2.9 

 1.5 

 1.2 

 0.8 

 0.7 

 0.6 

 0.6 

 0.5 

 0.5 

 78.0 

 22.0 

 100.00 

000 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้1 บาท 

มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
พี�สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 

กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
นอ้งสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 

คู่สมรสของนายอารีศกัดิ4 เสถียรภาพอยทุธ์   



 

รายการเปลี�ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น 

กรรมการบริษัท 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์ 

2 นายโยธิน จ๋วงพานิช 

3 นายโกมินทร์ ลิ �นปราชญา 

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 

5 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน 

6 นายอารีศกัดิ: เสถียรภาพอยทุธ์* 

7 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 

คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันทั &งสิ &น 

คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

หมายเหตุ : * นายอารีศกัดิ: เสถียรภาพอยทุธ์ ถือหุ้นรวมกบัคูส่มรส จํานวน 
      ตนเอง  = 18,200,000 หุ้น คูส่มรส
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การถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง สิ &นสุด ณ วันที� 

ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้น

ณ วันที�  
31 ธ.ค. 2558 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

300,000 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

200,000 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

56,100 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

240,000 

กรรมการ 300,000 

 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

28,200,000 

 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบั         
ดแูลกิจการ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

26,894,000 

56,190,100 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 253,212,000 บาท) 22.2% 

รวมกบัคูส่มรส จํานวน 28,205,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  
คูส่มรส = 10,005,000 หุ้น 

                                          
 

สิ &นสุด ณ วันที� 10 มีนาคม 2560 

จาํนวนหุ้น 

ณ วันที� 
10 มี.ค. 2560 

เพิ�มขึ &น 
(ลดลง) 

280,000 (20,000) 

200,000 - 

56,100 - 

240,000 - 

300,000 - 

28,205,000 5,000 

27,310,600 416,600 

56,591,700 401,600 

22.3% 0.1% 



 
 

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น 

ผู้บริหาร 

1 นายธนิศร นิตสิาโรภาส 

2 นายศตกร หงส์จรรยา 

3 นายพงศ์วชิญ์ ประภาสทุธิ: 

4 นายณฐัพล ชมชยัยา 

5 นางสาวรัตตกิร ทรรทรานนท์ 

6 นายลือชยั บญุทวีกลุ 

คณะผู้บริหารถือหุ้นรวมกันทั &งสิ &น 

คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 

3. หลักทรัพย์อื�น 
 

3.1 ตัCวแลกเงนิระยะสั &นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจาํกัด
 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 
เกิน 270 วนั มลูค่าตัJวแลกเงินที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง รวมทั �งสิ �นไม่เกิน 
10 ราย  โดยมลูค่าตัJวแลกเงินที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 
อายุประมาณ 270 วนั  และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 
แลกเงินระยะสั �น อายไุม่เกิน 270 วนั เพิ�มเตมิอีก 
มีมตอินมุตัเิพิ�มวงเงินจําหน่ายตัJวแลกเงินระยะสั �น อายไุม่เกิน 
บาท 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คงเหลือมลูคา่ตัJวแลกเงินที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั �งสิ �น 

ที� วันที�ออกตัCว วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน

1 21 ก.ค. 2559 

2 4 ส.ค. 2559 

3 30 ส.ค. 2559 

4 11 ต.ค. 2559 
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ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้น

ณ วันที�  
31 ธ.ค. 2558 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน
และปฏิบตักิาร 

200,000 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
และขาย 

- 

ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและ
ก่อสร้างโครงการ 

- 

รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ 

- 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส - 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน - 

200,000 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 253,212,000 บาท) 0.08% 

ตัCวแลกเงนิระยะสั &นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจาํกัด 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 3/2553 เมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนมุตัิการออกจําหน่ายตัJวแลกเงินระยะสั �น อายุไม่
วนั มลูค่าตัJวแลกเงินที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง รวมทั �งสิ �นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทนุไม่เกิน 

ด้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัJวแลกเงินระยะสั �น อายุประมาณ 180 
วนั  และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2553 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนมุตัิเพิ�มวงเงินจําหน่ายตัJว

วนั เพิ�มเตมิอีก 50 ล้านบาท และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2557
มีมตอินมุตัเิพิ�มวงเงินจําหน่ายตัJวแลกเงินระยะสั �น อายไุม่เกิน 270 วนั เพิ�มเตมิอีก 50 ล้านบาท วงเงินจําหน่ายตัJวแลกเงินรวมทั �งสิ �น 

คงเหลือมลูคา่ตัJวแลกเงินที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั �งสิ �น 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี �

วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตัCว 

21 มี.ค. 2560 20,000,000 

28 เม.ย. 2560 20,000,000 

2 มี.ค. 2560 20,000,000 

7 ก.ค. 2560 20,000,000 

จาํนวนหุ้น 

ณ วันที� 
10 มี.ค. 2560 

เพิ�มขึ &น 
(ลดลง) 

200,000 - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

200,000 - 

0.08% - 

มีมติอนมุตัิการออกจําหน่ายตัJวแลกเงินระยะสั �น อายุไม่
ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทนุไม่เกิน  

180 วนั และตัJวแลกเงินระยะสั �น 
มีมติอนมุตัิเพิ�มวงเงินจําหน่ายตัJว
7 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2557 

วงเงินจําหน่ายตัJวแลกเงินรวมทั �งสิ �น 250 ล้าน

โดยมีรายละเอียดดงันี � 
หน่วย : บาท 

มูลค่าที�ยังไม่ได้ไถ่ถอน 

20,000,000 

20,000,000 

20,000,000 

20,000,000 



 

ที� วันที�ออกตัCว วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน

5 14 ต.ค. 2559 

รวมทั &งสิ &น
  

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทั �งหมดแล้ว โดยที�การจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ �นอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที�คณะกรรมการ
พิจารณาเหน็สมควรหรือเหมาะสม เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น
 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั �น ไม่
ในแตล่ะปี ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดําเ
คล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจยัที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 

 

สําหรับข้อมลูการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมาของบริษัท 
 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 255
จํานวนเงินทั �งสิ �น 20,256,960 บาท คดิเป็นร้อยละ 
บริษัทกําหนดไว้ โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวนัที� 
เรียบร้อยแล้ว เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 
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วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตัCว 

11 ก.ค. 2560 20,000,000 

รวมทั &งสิ &น 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิสําหรับงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทั �งหมดแล้ว โดยที�การจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

ยเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ �นอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที�คณะกรรมการ

รดําเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั �น ไม่ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�แน่นอน ขึ �นอยู่กบัผลประกอบการของบริษัท
ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพ

คล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจยัที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย  

สําหรับข้อมลูการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมาของบริษัท คือ 

2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
บาท คดิเป็นร้อยละ 76.0 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�

บริษัทกําหนดไว้ โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 29 เมษายน 2559 
หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559 ทั �งนี � บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นที�

                                          
 

หน่วย : บาท 

มูลค่าที�ยังไม่ได้ไถ่ถอน 

20,000,000 

100,000,000 

ของกําไรสุทธิสําหรับงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทั �งหมดแล้ว โดยที�การจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

ยเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ �นอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  สภาพคล่องของบริษัท 
แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที�คณะกรรมการ

ที�แน่นอน ขึ �นอยู่กบัผลประกอบการของบริษัท
นินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพ

มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็น
ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�

2559 และให้รวบรวมรายชื�อตาม
ทั �งนี � บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นที�



 
 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดงัตอ่ไปนี # 
 

1. คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท
� กรรมการอิสระ จํานวน 4 ทา่น 
� กรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร (Director) 
� กรรมการที$เป็นผู้บริหาร (Executive Director

 

ชื�อ – นามสกุล 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์

2 นายโยธิน จ๋วงพานิช

3 นายโกมินทร์ ลิ #นปราชญา

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร

5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลําดวน

6 นายอารีศกัดิE เสถียรภาพอยทุธ์

7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์

 

เลขานุการบริษัท คือ นายธนิศร นิติสาโรภาส
3/2552 เมื$อวนัที$ 20 มีนาคม 2552 
 

การลงลายมือชื�อผูกพันบริษัท 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิE  เสถียรภาพอยุทธ์
ลงลายมือชื$อร่วมกนั พร้อมทั #งประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
ให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ$งได้  
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โครงสร้างการจัดการ 

งการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั #งหมด 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้ บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนทั #งหมด 7 ทา่น ประกอบด้วย 
 

Director) จํานวน 1 ทา่น 
Executive Director) จํานวน 2 ทา่น 

ตาํแหน่ง 

ทรงสรุเวทย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

จ๋วงพานิช 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ลิ #นปราชญา 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เตชะอํานวยพร 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ร่มลําดวน  กรรมการ 

เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

เสถียรภาพอยทุธ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการผู้จดัการ 

นายธนิศร นิติสาโรภาส โดยได้รับแต่งตั #งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั #งที$ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิE  เสถียรภาพอยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 
ลงลายมือชื$อร่วมกนั พร้อมทั #งประทบัตราสําคญัของบริษัท  

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั #งจากผู้ ถือหุ้น

ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ
ะกรรมการบริหาร และ คณะผู้ บริหาร 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร /

โดยได้รับแต่งตั #งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั #งที$ 

และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์          

ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั #งจากผู้ ถือหุ้น



ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ ที$มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และเชี$ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื$อแลกเปลี$ยน
ความคิด มมุมอง และวิสยัทศัน์ เพื$อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมี
ดงันี # 

1) ปฏิบตัิหน้าที$ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที$ประชุมคณะกรรมการและ
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื$องที$ต้องรับอนมุตัิจากที$ประชุมคณะกรรมการและ
กําหนดให้ต้องได้รับมติจากที$ประชุมคณะกรรมการและ
ได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ$งทรัพย์สินที$สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
อื$นๆ กําหนด เป็นต้น 

2) กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากบัดแูลฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
กลยทุธ์ และทศิทางที$กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื$อเพิ$มมลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเตบิโตอย่างยั$งยืน

3) จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงินที$เชื$อถือได้ รวมทั #งมีการดแูลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั #งบุคคลที$มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที$กํา
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ
ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ$นนอกจากออกตามวาระ

5) พิจารณาแตง่ตั #งคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบ 

6) พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี$ยนแปลงชื$อกรรมการซึ$งมีอํานาจผกูพนับริษัทได้
7) แตง่ตั #งบคุคลอื$นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจ

มีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที$คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ$งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี$ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั #นๆ ได้
8) พิจารณาอนมุตักิารทํารายการที$ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที$ป

หุ้น ทั #งนี # ในการพิจารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ
และ/หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง 

9) พิจารณาอนุมัติการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที$
พิจารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบัและ
หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง 

10) พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื$อเห็นได้ว่าบริ
การจ่ายปันผลดงักล่าวให้ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป

 

ทั #งนี # การมอบหมายอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั #นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจช่วงที$ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที$ตนหรือบุคคลที$อาจมีความ
ขดัแย้ง (ตามที$นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากั
อื$นใดกบับริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที$ที$ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษั
พิจารณาอนมุตัไิว้ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ ที$มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และเชี$ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื$อแลกเปลี$ยน
ความคิด มมุมอง และวิสยัทศัน์ เพื$อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที$และความรับผิดชอบที$สําคญั 

ปฏิบตัิหน้าที$ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที$ประชุมคณะกรรมการและ
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื$องที$ต้องรับอนมุตัิจากที$ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที$ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนิ
กําหนดให้ต้องได้รับมติจากที$ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการที$เกี$ยวโยงกนัและการซื #อขายหรือการ
ได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ$งทรัพย์สินที$สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานกังาน ก.ล.

กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากบัดแูลฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
กลยทุธ์ และทศิทางที$กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื$อเพิ$มมลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเตบิโตอย่างยั$งยืน

ให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงินที$เชื$อถือได้ รวมทั #งมีการดแูลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

พิจารณาอนุมัติแต่งตั #งบุคคลที$มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที$กําหนดใน พ.ร.บ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที$เกี$ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการในกรณีที$
ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ$นนอกจากออกตามวาระ 

พิจารณาแตง่ตั #งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื$นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั #ง
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบ  

พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี$ยนแปลงชื$อกรรมการซึ$งมีอํานาจผกูพนับริษัทได้ 
แตง่ตั #งบคุคลอื$นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื$อให้บุคคลดงักล่าว

ภายในเวลาตามที$คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ$งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี$ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั #นๆ ได้
พิจารณาอนมุตักิารทํารายการที$ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที$ป

หุ้น ทั #งนี # ในการพิจารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที$เกี$ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังาน ก

พิจารณาอนุมัติการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที$
พิจารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือ ระเบียบที$เกี$ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื$อเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที$จะทําเช่นนั #น และรายงาน
การจ่ายปันผลดงักล่าวให้ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การมอบหมายอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั #นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจช่วงที$ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที$ตนหรือบุคคลที$อาจมีความ

ตามที$นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื$นใดกบับริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที$ที$ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษั

                                                                            

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ ที$มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และเชี$ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื$อแลกเปลี$ยน
หน้าที$และความรับผิดชอบที$สําคญั 

ปฏิบตัิหน้าที$ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที$ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที$
หรือที$ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เรื$องที$กฎหมาย

หรือมติจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการที$เกี$ยวโยงกนัและการซื #อขายหรือการ
.ต.หรือตามที$หน่วยงานราชการ

กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากบัดแูลฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
กลยทุธ์ และทศิทางที$กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื$อเพิ$มมลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเตบิโตอย่างยั$งยืน 

ให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงินที$เชื$อถือได้ รวมทั #งมีการดแูลให้มีกระบวนการประเมิน

บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
หรือระเบียบที$เกี$ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการในกรณีที$

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื$นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั #ง

มอบอํานาจเพื$อให้บุคคลดงักล่าว
ภายในเวลาตามที$คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ$งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี$ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั #นๆ ได้ 

พิจารณาอนมุตักิารทํารายการที$ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที$ประชุมผู้ ถือ
หรือระเบียบที$เกี$ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังาน ก.ล.ต.

พิจารณาอนุมัติการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั #งนี # ในการ
ระเบียบที$เกี$ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต.และ/

ษัทมีกําไรพอสมควรที$จะทําเช่นนั #น และรายงาน

การมอบหมายอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั #นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจช่วงที$ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที$ตนหรือบุคคลที$อาจมีความ

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื$นใดกบับริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที$ที$ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท



 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 

1) สร้างความมั$นคงอย่างยั$งยืนให้เกิดขึ #นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ด้วยการเสริมสร้าง
วฒันธรรมการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี 
ยอมรับในระดบัสากล 

2) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคณุสมบตัิที$เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน เพื$อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ เกี$ยวข้องทกุฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรั
สจุริต และสร้างสรรค์ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั

3) สนบัสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื$นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของ
กฎหมายและหน่วยงานกํากบัดแูล เพื$อให้บรรลเุป้าหมายตามน
และความชํานาญอย่างตอ่เนื$อง 

4) ส่งเสริมให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื$อมั$น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยให้
ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบ

5) รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนกุรรมการอื$นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที$กําหนดไว้

 

การประชุมคณะกรรมการ 
 

บริษัทมีการพิจารณากําหนดวาระที$สําคญัและวนัประชมุคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 
ดงักล่าวบริษัทสามารถเปลี$ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ$มเติมตามความจําเป็น โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ โดยมีรายละเอียด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ เพื$อให้กรรมการ

 

ทั #งนี # คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้
น้อยปีละ 1 ครั #ง โดยไม่มีกรรมการที$เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพื$อเปิดโอกาสให้อภิ
ของบริษัท เรื$องที$อยู่ในความสนใจ โดยกําหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 

การเข้าร่วมประชุมและจํานวนครั-งการเข้าร่วมประชุม
 

สําหรับปี 2559 กรรมการบริษัททกุท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ$าเสมอ โดย
1 ครั #ง คณะกรรมการบริษัท รวมทั #งสิ #น 4 ครั #ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั #งสิ #น 
ทั #งสิ #น 2 ครั #ง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ รวมทั #งสิ #น 

 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 
 

ร้อยเอกปราศรัย 
ทรงสรุเวทย์ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

สร้างความมั$นคงอย่างยั$งยืนให้เกิดขึ #นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ด้วยการเสริมสร้าง
วฒันธรรมการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี (Good Corporate Governance) 

กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคณุสมบตัิที$เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน เพื$อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ เกี$ยวข้องทกุฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที$อย่างทุ่มเท ซื$อสัตย์
สจุริต และสร้างสรรค์ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 

สนบัสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื$นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของ
กฎหมายและหน่วยงานกํากบัดแูล เพื$อให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะ

ส่งเสริมให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื$อมั$น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยให้
ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย สงัคมและสิ$งแวดล้อม

รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนกุรรมการอื$นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที$กําหนดไว้ 

บริษัทมีการพิจารณากําหนดวาระที$สําคญัและวนัประชมุคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 

ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ$มเติมตามความจําเป็น โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการแต่ละท่าน

วนัทําการ เพื$อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูในเรื$องตา่งๆ อย่างเพียงพอ 

ทั #งนี # คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่าง
ครั #ง โดยไม่มีกรรมการที$เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพื$อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั #งที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจ

โดยกําหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และมีการรายงานผลการประชุมให้

จํานวนครั-งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ  

กรรมการบริษัททกุท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ$าเสมอ โดยบริษัทมีการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั #งสิ #น 
ครั #ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั #งสิ #น 4 ครั #ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวม

ณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ รวมทั #งสิ #น 1 ครั #ง และ คณะกรรมการบริหาร รวมทั #งสิ #น 14 ครั #ง 

จาํนวนครั-งในการเข้าประชุม

BOD AC NC&RC CG

4/4 - - - 

 

สร้างความมั$นคงอย่างยั$งยืนให้เกิดขึ #นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ด้วยการเสริมสร้าง
ood Corporate Governance) ที$ได้รับการ

กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคณุสมบตัิที$เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน เพื$อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและ
บผิดชอบในหน้าที$อย่างทุ่มเท ซื$อสัตย์

สนบัสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื$นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของ
โยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะ

ส่งเสริมให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื$อมั$น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยให้
รรณและจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย สงัคมและสิ$งแวดล้อม 

รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

2559 ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื$อให้
1 ครั #ง อย่างไรก็ตาม กําหนดการ

ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ$มเติมตามความจําเป็น โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็น
ครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการแต่ละท่าน

มีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่าง
ปรายปัญหาต่างๆ ทั #งที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจ

และมีการรายงานผลการประชุมให้ที$ประชุม

บริษัทมีการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั #งสิ #น  
ครั #ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวม

 

จาํนวนครั-งในการเข้าประชุม 

CG Ex.com AGM 

 - 1/1 



ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

2 
 

นายโยธิน 
จว๋งพานิช 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 
3 
 

นายโกมินทร์ 
ลิ #นปราชญา 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

4 
 

นายอนพุงษ์ 
เตชะอํานวยพร 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

5 
 

นางสาวจไุรรัตน์ 
ร่มลําดวน 

- กรรมการ 

6 
 

นายอารีศกัดิE 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

7 นายสทุธิรักษ์ 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

หมายเหต ุ: BOD  คือ การประชมุคณะกรรมการบริษัท
 NC&RC คือ  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
 Ex.com คือ  การประชมุคณะกรรมการบริหาร
 

 ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการทกุครั #ง 
บันทึกสาระสําคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั #งจัดเก็บรายงานการประชุมที$ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัทไว้ที$หน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพื$อให้กรรมการหรือผู้ ที$
 

 การเข้าอบรม / สัมมนาหลักสูตรของกรรมการ
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที$กรรมการ โดยกําหนดให้กรรมการอย่างน้อย 
การปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี โดยมีรายละเอียดดงันี #
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จาํนวนครั-งในการเข้าประชุม

BOD AC NC&RC CG

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ

4/4 4/4 2/2 - 

กรรมการสรรหาและกําหนด
4/4 4/4 2/2 - 

กรรมการสรรหาและกําหนด
4/4 4/4 2/2 - 

3/4 - - - 

รรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

4/4 - - - 

ประธานกรรมการกํากบั 
4/4 - - 1/1

การประชมุคณะกรรมการบริษัท AC  คือ  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน CG  คือ  การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
การประชมุคณะกรรมการบริหาร AGM  คือ  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการทกุครั #ง เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที$จดบนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการ โดย
มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั #งจัดเก็บรายงานการประชุมที$ผ่านการรับรองแล้วจาก

คณะกรรมการบริษัทไว้ที$หน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพื$อให้กรรมการหรือผู้ ที$เกี$ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้

ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที$กรรมการ โดยกําหนดให้กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ เพื$อเป็นการเพิ$มพูนความรู้ใน

เป็นประจําทกุปี โดยมีรายละเอียดดงันี #  

                                                                            

 

จาํนวนครั-งในการเข้าประชุม 

CG Ex.com AGM 

 - 1/1 

 - 1/1 

 - 1/1 

 - 1/1 

 14/14 1/1 

1 14/14 1/1 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที$จดบนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการ โดย
มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั #งจัดเก็บรายงานการประชุมที$ผ่านการรับรองแล้วจาก

เกี$ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ เพื$อเป็นการเพิ$มพูนความรู้ใน



 
 

1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที�จัดขึ -นสําหรับกรรมการ

กรรมการบริษัททกุทา่น ได้เข้าร่วม
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์ 

2 นายโยธิน จ๋วงพานิช 

3 นายโกมินทร์ ลิ #นปราชญา

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร

5 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน 

6 นายอารีศกัดิE เสถียรภาพอยทุธ์

7 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์

 

2. การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา ของกรรมการบริษัท ประจาํปี 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสนับสนุนให้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม 
ปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้าอบรม 
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 นายโยธิน จ๋วงพานิช 

2 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร

3 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน 

4 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที�จัดขึ -นสําหรับกรรมการ 

ร่วมในการฝึกอบรมหลกัสตูรที$จดัขึ #นสําหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียด

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

ทรงสรุเวทย์ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

ลิ #นปราชญา หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

เตชะอํานวยพร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 

หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 20/2008)
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008)
หลกัสตูร  Audit Committee Program (ACP 21/2007)
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 81/2006)
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 46/2005)

เสถียรภาพอยทุธ์ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 37

เสถียรภาพอยทุธ์ 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 11
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 

สัมมนา ของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสนับสนุนให้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม / สัมมนา เพื$อเป็นการเพิ$มพูนความรู้ในการ
มีกรรมการเข้าอบรม / สมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพิ$มเตมิ ดงันี # 

ข้อมูลการอบรม / 

1. หลกัสตูร CG Forum 2/2016 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ
     จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัสูตร Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it 

for you?” จดัโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

เตชะอํานวยพร 
หลกัสูตร Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for 
you?” จดัโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร CG Forum 2/2016 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เสถียรภาพอยทุธ์ 

1. หลกัสตูร CG Forum 2/2016 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ
     จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัสตูร IR Professional Training 2016 “Business Strategy for IR

จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียดดงันี # 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

Director Accreditation Program (DAP 23/2004) 

Role of the Chairman Program (RCP 20/2008) 
the Internal Audit Function (MIA 2/2008) 

Audit Committee Program (ACP 21/2007) 
Director Certification Program (DCP 81/2006) 
Director Accreditation Program (DAP 46/2005) 

37/2003) 

118/2009) 
Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 

สัมมนา เพื$อเป็นการเพิ$มพูนความรู้ในการ

/ สัมมนา 

สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ” 

New Auditor’s Report : What’s in it 
จดัโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

New Auditor’s Report : What’s in it for 
จดัโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ” 

สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ” 

Business Strategy for IR”  



การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
 

 บริษัทได้จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัขิองคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพื$อใช้เป็นกรอบในการปฏิบตังิานในหน้าที$ของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี 
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี # 
 

1) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง 
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการที$บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบนั จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการของศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั #งนี # 
เพื$อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี
 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
 

สํานกัเลขานกุารบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ 
รายคณะ เพื$อให้กรรมการทกุท่านประเมินผลงานประจําปี โดยจดัส่งทกุเดือนมกราคม ซึ$งภายหลงัจ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายังสํานกัเลขานุการบริษัท เพื$อรวบรวมผลการประเมิน
ของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการ
รับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั #งถดัไป 
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
 

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
โดย ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื$อตลาดทุน, 
ข้อพิจารณา 6 หวัข้อ ดงันี # 

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การทําหน้าที$ของกรรมการ
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒัน

 

สําหรับปี 2559 นี # คณะกรรมการบริษัท
กล่าวโดยสรุปดงันี # จํานวนกรรมการทั #งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ$งคณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยบคุคลที$มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 
ของจํานวนกรรมการทั #งหมด รวมทั #งมีการจดัตั #งคณะกรรมการชุดย่อยเพื$อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั #งนี # คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญั
เหมาะสม  
 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างสมํ$าเสมอ มีการกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมตัิทางการเงินไว้อย่
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

ได้จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัขิองคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพื$อใช้เป็นกรอบในการปฏิบตังิานในหน้าที$ของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี และนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื$อปรับปรุงการปฏิบตังิานในหน้าที$ของ

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self – 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการที$บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบนั จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการของศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั #งนี # 
กบัดแูลกิจการที$ดี 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

สํานกัเลขานกุารบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ (Board
รายคณะ เพื$อให้กรรมการทกุท่านประเมินผลงานประจําปี โดยจดัส่งทกุเดือนมกราคม ซึ$งภายหลงัจากที$กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายังสํานกัเลขานุการบริษัท เพื$อรวบรวมผลการประเมิน
ของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการ

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ โดยอ้างอิงตวัอย่างแบบประเมินตนเอง
, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยหัว

โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
การทําหน้าที$ของกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

นี # คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self 
จํานวนกรรมการทั #งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ$งคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยบคุคลที$มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 
ดตั #งคณะกรรมการชุดย่อยเพื$อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ$งมีการแบ่งแยกหน้าที$
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั #งนี # คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที$ได้อย่าง

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างสมํ$าเสมอ มีการกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมตัิทางการเงินไว้อย่

                                                                            

 

ได้จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัขิองคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพื$อใช้เป็นกรอบในการปฏิบตังิานในหน้าที$ของ
และนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื$อปรับปรุงการปฏิบตังิานในหน้าที$ของ

 Assessment) แบบรายคณะ       
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการที$บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบนั จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการของศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั #งนี # 

Board Self – Assessment) แบบ
ากที$กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงาน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายังสํานกัเลขานุการบริษัท เพื$อรวบรวมผลการประเมิน  
ของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

ตนเองของคณะกรรมการ จดัทํา
เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยหัว

(Board Self – Assessment) แบบรายคณะ 
จํานวนกรรมการทั #งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ$งคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยบคุคลที$มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 
ดตั #งคณะกรรมการชุดย่อยเพื$อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ซึ$งมีการแบ่งแยกหน้าที$
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที$ได้อย่าง

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างสมํ$าเสมอ มีการกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมตัิทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการ



 
 
ยงัให้ความสําคญัตอ่ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลู การดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็น
ธรรม ซึ$งมีระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการกําหนดไว้อย่างชดัเจน ทั #งนี # กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในร
กนัดงักล่าว นอกจากนี # คณะกรรมการบริษัทมีความสมัพนัธ์ที$ดีกบัฝ่ายจดัการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัหิน้าที$ของฝ่ายจดัการ

 

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี$ยงที$เพียงพอและเหมาะสม
กบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั #งสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างตอ่เนื$อง
 

2) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย
 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
Assessment) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ทั #งนี # เพื$อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั #งพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที$ผ่านมา เพื$อสามารถนํามาแก้ไข
และเพิ$มประสิทธิภาพการทํางาน  
 

กระบวนการในการประเมินผลก
 

สํานักเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ
ท่านประเมินผลงานประจําปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม  ซึ$งภายหลงัจากที$กร
กรรมการชดุย่อยทกุทา่นจะนําส่งแบบประเมินผ
แต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั #งถดัไป
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย
 

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
จดัทําโดย ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื$อตลาดทนุ

(1)  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อย
(2)  การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย
(3) บทบาทหน้าที$และความรับผิ

(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(3.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
(3.3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

 

สําหรับปี 2559 นี # คณะกรรมการ
Assessment) แบบรายคณะ กล่าวโดยสรุปดงันี #
ครบถ้วน สมบรูณ์ 
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ยงัให้ความสําคญัตอ่ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลู การดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็น
ธรรม ซึ$งมีระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการกําหนดไว้อย่างชดัเจน ทั #งนี # กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในร
กนัดงักล่าว นอกจากนี # คณะกรรมการบริษัทมีความสมัพนัธ์ที$ดีกบัฝ่ายจดัการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัหิน้าที$ของฝ่ายจดัการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี$ยงที$เพียงพอและเหมาะสม
จของบริษัท รวมทั #งสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างตอ่เนื$อง

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ทั #งนี # เพื$อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั #งพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที$ผ่านมา เพื$อสามารถนํามาแก้ไข

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

สํานักเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
ประเมินผลงานประจําปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม  ซึ$งภายหลงัจากที$กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ทกุทา่นจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตังิานกลบัมายงัเลขานกุารบริษัท เพื$อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการ
แต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั #งรายงานให้คณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั #งถดัไป 

ารปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิงตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
จดัทําโดย ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื$อตลาดทนุ, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วยหวัข้อพิจารณา 

โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อย 
การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
บทบาทหน้าที$และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นี # คณะกรรมการชุดย่อยทั #ง 3 คณะ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง 
กล่าวโดยสรุปดงันี # คณะกรรมการชดุย่อยทั #ง 3 คณะ ได้ปฏิบตัิหน้าที$ตามขอบเขตหน้าที$ความรับผิดชอบไว้อย่าง

ยงัให้ความสําคญัตอ่ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลู การดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็น
ธรรม ซึ$งมีระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการกําหนดไว้อย่างชดัเจน ทั #งนี # กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที$เกี$ยวโยง
กนัดงักล่าว นอกจากนี # คณะกรรมการบริษัทมีความสมัพนัธ์ที$ดีกบัฝ่ายจดัการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัหิน้าที$ของฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี$ยงที$เพียงพอและเหมาะสม
จของบริษัท รวมทั #งสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างตอ่เนื$อง 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub - Committee  Self – 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพื$อรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ทั #งนี # เพื$อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั #งพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที$ผ่านมา เพื$อสามารถนํามาแก้ไข

ชุดย่อย เพื$อให้กรรมการชุดย่อยทุก
แต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เพื$อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการชุดย่อย
ห้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด     

ตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วยหวัข้อพิจารณา 3 หวัข้อ ดงันี # 

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Sub - Committee  Self – 
ได้ปฏิบตัิหน้าที$ตามขอบเขตหน้าที$ความรับผิดชอบไว้อย่าง



2. คณะผู้บริหาร  
   

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 8 ทา่น ดงันี # 
 

ชื�อ – นามสกุล

1 นายอารีศกัดิE เสถียรภาพอยทุธ์

2 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์

3 นายธนิศร นิตสิาโรภาส

4 นายศตกร หงส์จรรยา

5 นายพงศ์วชิญ์ ประภาสทุธิE

6 นายณฐัพล ชมชยัยา

7 นางสาวรัตตกิร ทรรทรานนท์

8 นายลือชยั บญุทวีกลุ

หมายเหตุ : * ในเดือนมีนาคม 2559 มีผู้บริหารเข้ารับตําแหน่งใหม่ จํานวน 
ผลติภณัฑ์ 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
 

1) บริหารงานในเรื$องเกี$ยวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกิจของบริษัท
2) พิจารณากลั$นกรองการลงทนุตา่งๆ เพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
3) เป็นผู้ ที$สามารถให้ข่าวหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื$อสาธารณะ
4) ให้นโยบายในการจดัทํางบประมาณประจําปีเพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ
5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ
6) ดําเนินงานอื$นๆ ที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ
7) ดําเนินการและอนมุตัิการเข้ารับว่าจ้าง

งบประมาณที$ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 
ระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัทซึ$ง
 

ทั #งนี # การอนุมตัิรายการต่างๆ  จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุัติรายการที$ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมตัิรายการที$ตนหรือ
บคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื$นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่
ที$เป็นไปตามปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน 
 

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยแล้วแตก่รณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิ
ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในเรื$องดงักล่าว ยกเว้นเป็น
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นามสกุล ตาํแหน่ง

เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการผู้จดัการ 

นิตสิาโรภาส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร

หงส์จรรยา ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ประภาสทุธิE  ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ

ชมชยัยา* รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

ทรรทรานนท์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

บญุทวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส 

มีผู้บริหารเข้ารับตําแหน่งใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายณัฐพล ชมชัยยา ตําแหน่ง รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันา

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริหารงานในเรื$องเกี$ยวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกิจของบริษัท 
พิจารณากลั$นกรองการลงทนุตา่งๆ เพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
เป็นผู้ ที$สามารถให้ข่าวหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื$อสาธารณะ 
ให้นโยบายในการจดัทํางบประมาณประจําปีเพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ
ดําเนินงานอื$นๆ ที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ 

มตัิการเข้ารับว่าจ้าง, รับทํางาน, การตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทนุตาม
งบประมาณที$ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
ระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัทซึ$งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ทั #งนี # การอนุมตัิรายการต่างๆ  จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุัติรายการที$ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมตัิรายการที$ตนหรือ
บคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื$นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการ
ที$เป็นไปตามปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน  

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยแล้วแตก่รณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัจิากที$ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบตัิอื$นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที$
ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 

หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในเรื$องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$มีเงื$อนไขปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน
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ตาํแหน่ง 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร 

ขาย 

ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 

รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ท่าน คือ นายณัฐพล ชมชัยยา ตําแหน่ง รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันา

พิจารณากลั$นกรองการลงทนุตา่งๆ เพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

ให้นโยบายในการจดัทํางบประมาณประจําปีเพื$อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 

การตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทนุตาม
ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที$กําหนดใน

ทั #งนี # การอนุมตัิรายการต่างๆ  จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุัติรายการที$ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมตัิรายการที$ตนหรือ
อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการ

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
หรือการปฏิบตัิอื$นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที$

ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 
การอนมุตัริายการที$มีเงื$อนไขปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน 



 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 
 

1) ดําเนินการและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจตามปกตขิองบริษัท
2) ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุ

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัแิล้ว 
3) ประเมินผลการปฏิบตังิานและกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหาร
4) มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื$นใดที$กรรมการผู้จดัการเหน็สมควรทําหน้าที$รับผิดชอบในเรื$องที$จําเป็นและสมควร 

อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท
5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ
6) ปฏิบตัหิน้าที$อื$นๆ ตามที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราว
7) ดําเนินการและอนุมตักิารเข้ารับว่าจ้าง รับทํางาน การตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทนุตาม

งบประมาณที$ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 
ระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัทซึ$งผ่านกา

8) เป็นผู้ ที$สามารถให้ข่าวหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื$อสาธารณะ
9) แตง่ตั #งและกําหนดคา่ตอบแทนในการวา่จ้างบริษัทที$ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คําปรึกษาเรื$อง แนวทางการร่วมทนุของบริษัท

ในอนาคต 
 

ทั #งนี # การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จดัการนั #นต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท และในกรณีที$การดําเนินการใดที$มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้ จดัการหรือบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ง 
กรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจอนมุตักิารดําเนินการดงักล่าว โดยกรรมการผู้จดัการจะต้องนําเสนอเรื$องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื$อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
  

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยแล้วแตก่รณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้นและ
ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในเรื$องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$มีเงื$อนไขปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน
  

3. เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที$ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 
เก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทั #งทําหน้าที$ประสานงาน ดแูลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ช่วยให้
กรรมการและบริษัท ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที$เกี$ยวข้อง

 

นอกจากนี # บริษัทได้เล็งเหน็ถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที$ดี 
ด้านกฎหมายหรือด้านการบญัชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร

 

เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นายธนิศร  นิติสาโรภาส 
Secretary Program รุ่นที$ 31/2552 ซึ$งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ  

ดําเนินการและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจตามปกตขิองบริษัท 
ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุ

ประเมินผลการปฏิบตังิานและกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหาร 
มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื$นใดที$กรรมการผู้จดัการเหน็สมควรทําหน้าที$รับผิดชอบในเรื$องที$จําเป็นและสมควร 

อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ
ปฏิบตัหิน้าที$อื$นๆ ตามที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราว 

การเข้ารับว่าจ้าง รับทํางาน การตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทนุตาม
งบประมาณที$ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
ระเบียบอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัทซึ$งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เป็นผู้ ที$สามารถให้ข่าวหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื$อสาธารณะ 
แตง่ตั #งและกําหนดคา่ตอบแทนในการวา่จ้างบริษัทที$ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คําปรึกษาเรื$อง แนวทางการร่วมทนุของบริษัท

การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จดัการนั #นต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท และในกรณีที$การดําเนินการใดที$มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้ จดัการหรือบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ง 

าจอนมุตักิารดําเนินการดงักล่าว โดยกรรมการผู้จดัการจะต้องนําเสนอเรื$องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื$อให้

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
แล้วแตก่รณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัิจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบตัิอื$นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที$

ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 
อหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในเรื$องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$มีเงื$อนไขปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที$ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
15 ที$กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพื$อรับผิดชอบการจดัทําและ

เก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการ
วมทั #งทําหน้าที$ประสานงาน ดแูลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ช่วยให้

กรรมการและบริษัท ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที$เกี$ยวข้อง 

นอกจากนี # บริษัทได้เล็งเหน็ถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที$ดี ดงันั #น ผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารบริษัท
ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที$ของเลขานกุารบริษัท

เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นายธนิศร  นิติสาโรภาส  ซึ$งจบการศึกษา สาขาด้านการบญัชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ซึ$งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว 

ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที$

มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื$นใดที$กรรมการผู้จดัการเหน็สมควรทําหน้าที$รับผิดชอบในเรื$องที$จําเป็นและสมควร โดยให้

มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที$เกี$ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 

การเข้ารับว่าจ้าง รับทํางาน การตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทนุตาม
ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที$กําหนดใน

แตง่ตั #งและกําหนดคา่ตอบแทนในการวา่จ้างบริษัทที$ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คําปรึกษาเรื$อง แนวทางการร่วมทนุของบริษัท

การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จดัการนั #นต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท และในกรณีที$การดําเนินการใดที$มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้ จดัการหรือบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ง 

าจอนมุตักิารดําเนินการดงักล่าว โดยกรรมการผู้จดัการจะต้องนําเสนอเรื$องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื$อให้

ในกรณีที$การทํารายการใดเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการเกี$ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
หรือการปฏิบตัิอื$นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที$

ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื$องนั #นๆ ด้วย เพื$อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสํานกังาน 
อหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในเรื$องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการที$มีเงื$อนไขปกตธิุรกิจที$มีการกําหนดขอบเขตที$ชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที$ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
ที$กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพื$อรับผิดชอบการจดัทําและ

เก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการ
วมทั #งทําหน้าที$ประสานงาน ดแูลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ช่วยให้

เลขานกุารบริษัท ต้องจบการศกึษา
ที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที$ของเลขานกุารบริษัท 

ซึ$งจบการศึกษา สาขาด้านการบญัชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company 



และยงัเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน และปฏิบตัิการ รวมทั #งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
บริษัท (Compliance Unit) โดยได้รับแตง่ตั #งเป็นเลขานกุารบริษัทตามมตทีิ$ประชมุคณะกรรมการ ครั #งที$ 

 

ทั #งนี # เพื$อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดให้เลขานกุารบริษัท มีหน้าที$ดงันี # 

1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี #
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ
ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที$มีความเกี$ยวข้องซึ$งเป็นส่วนได้เสียที$เกี$ยวข้องกับ

การบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
แตว่นัที$บริษัทได้รับรายงานนั #น 

4) จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที$เกี$ยวข้อง
5) ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท 

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และก
6) เป็นศนูย์กลางการตดิตอ่สื$อสารข้อมลูข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น
7) ประสานงานและตดิตามการดําเนินงานตามมตขิองกรรมการและผู้ ถือหุ้น
8) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที$รับผิดชอบตอ่หน่วยงานที$กํากบัดแูลตามระเบี

หน่วยงานราชการ 
9) ดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ในปี 2559 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั #น 
กําหนดคา่ตอบแทน พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี #

 

4.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส และเพียงพอ 
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ประสบการณ์ บทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบ รวมถงึพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื$อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และเพื$อจูงใจให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที$ใน
การเข้าร่วมประชมุอย่างสมํ$าเสมอ 

 

ทั #งนี # คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที$เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื$อให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอที$ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุย่อย ประกอบไปด้วย 
 

1) ค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตัวเงนิ
 

ที$ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
คา่ตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ$งล้านบาทถ้วน
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เป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน และปฏิบตัิการ รวมทั #งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
งเป็นเลขานกุารบริษัทตามมตทีิ$ประชมุคณะกรรมการ ครั #งที$ 3/2552 

ทั #งนี # เพื$อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
 

กษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี # 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ, รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที$มีความเกี$ยวข้องซึ$งเป็นส่วนได้เสียที$เกี$ยวข้องกับ

การบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

ษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที$เกี$ยวข้อง
ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท 
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง
เป็นศนูย์กลางการตดิตอ่สื$อสารข้อมลูข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 
ประสานงานและตดิตามการดําเนินงานตามมตขิองกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที$รับผิดชอบตอ่หน่วยงานที$กํากบัดแูลตามระเบี

ดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั #น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
กําหนดคา่ตอบแทน พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี # 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส และเพียงพอ 
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ประสบการณ์ บทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบ รวมถงึพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื$อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และเพื$อจูงใจให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที$ใน

ทั #งนี # คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที$เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื$อให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอที$ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยค่าตอบแทนกรรมการ

ที�เป็นตัวเงนิ 

ที$ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื$อวนัที$ 21 เมษายน 2559 มีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 
หนึ$งล้านบาทถ้วน) ซึ$งเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2558 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที$

                                                                            

 
เป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน และปฏิบตัิการ รวมทั #งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

2552 เมื$อวนัที$ 20 มีนาคม 2552 

ทั #งนี # เพื$อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ

รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที$มีความเกี$ยวข้องซึ$งเป็นส่วนได้เสียที$เกี$ยวข้องกับ
การบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบั

ษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที$เกี$ยวข้อง 
ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท 

ฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง 

ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที$รับผิดชอบตอ่หน่วยงานที$กํากบัดแูลตามระเบียบและข้อกําหนดของ

ดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ประสบการณ์ บทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบ รวมถงึพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื$อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และเพื$อจูงใจให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที$ใน

ทั #งนี # คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที$เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื$อให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอที$ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยค่าตอบแทนกรรมการ

มีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 วงเงิน
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที$



 
 
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจจดัสรรจํานวนเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
ประชมุ ดงันี # 

ตาํแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 2) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 3) 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ
หมายเหต ุ: 1.  กรรมการบริษัทที$ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนคา่เบี #ยประชมุ

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนน้อยกว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื$องจากคณะกรรมการ
บริษัท เหน็ว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีการจดัประชมุ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว

3. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบี #ยประชมุ เนื$องจากประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและกรรมการกํากบัดแูล
     กิจการ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู ซึ$งได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่
 

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและ
ดงันี # 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 
 

ร้อยเอกปราศรัย 
ทรงสรุเวทย์ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

2 
 

นายโยธิน 
จว๋งพานิช 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

3 
 

นายโกมินทร์ 
ลิ #นปราชญา 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
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ได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจจดัสรรจํานวนเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลตามที$เห็นสมควร ในรูปของเบี #ย

ตาํแหน่ง 
ค่าเบื -ยประชุม 

ปี 2559 

ประธานกรรมการ 25,000 

กรรมการอิสระ 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 15,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10,000 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ - 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ - 
กรรมการบริษัทที$ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนคา่เบี #ยประชมุ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนน้อยกว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื$องจากคณะกรรมการ
บริษัท เหน็ว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีการจดัประชมุ 2 ครั #ง/ปี ซึ$งอตัราคา่ตอบแทนที$กําหนดนั #น เหมาะสมต่อหน้าที$และความ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบี #ยประชมุ เนื$องจากประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู ซึ$งได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนคา่เบี #ยประชมุ

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ในรูปของเบี #ยประชมุ ประจําปี 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

100,000 - -

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

80,000 100,000 30,000

 
กรรมการสรรหาและกําหนด

80,000 80,000 20,000

ตามที$เห็นสมควร ในรูปของเบี #ย

หน่วย : บาท 

ค่าเบื -ยประชุม )ต่อคนต่อครั-ง(  

ปี 2558 

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

- 

- 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนน้อยกว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื$องจากคณะกรรมการ
ปี ซึ$งอตัราคา่ตอบแทนที$กําหนดนั #น เหมาะสมต่อหน้าที$และความ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบี #ยประชมุ เนื$องจากประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและกรรมการกํากบัดแูล 
าเบี #ยประชมุ 

ในรูปของเบี #ยประชมุ ประจําปี 2559 มีรายละเอียด

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 
รวมทั -งสิ -น 

)บาท(  

คณะกรรมการ

 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

- 25,000 125,000 

000 20,000 230,000 

000 20,000 200,000 



ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

4 
 

นายอนพุงษ์ 
เตชะอํานวยพร 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน
5 
 

นางสาวจไุรรัตน์ 
ร่มลําดวน 

- กรรมการ 

6 
 

นายอารีศกัดิE 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

7 นายสทุธิรักษ์ 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

รวมทั -งสิ -น 

หมายเหต ุ:  กรรมการบริษัทที�ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริหารจะไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี/ยประชมุ
 

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นๆ : 
 

4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที$สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
สถานะทางการเงิน และเปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื$อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื$อประโยชน์สูงสุดของ
โดยพิจารณาจากหน้าที$ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิาน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

 

คา่ตอบแทนที$เป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอื$นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน
กองทนุสํารองเลี #ยงชีพ ประจําปี 2559 มีรายละเอียดดงันี #
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ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

80,000 80,000 20,000

60,000 - -

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

- - -

ประธานกรรมการกํากบั

 

- - -

400,000 260,000 70,000

กรรมการบริษัทที�ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริหารจะไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี/ยประชมุ 

  - ไม่มี – 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาค่าตอบ
คํานึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที$สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

สถานะทางการเงิน และเปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื$อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื$อประโยชน์สูงสุดของ
โดยพิจารณาจากหน้าที$ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิาน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 

คา่ตอบแทนที$เป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอื$นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน
มีรายละเอียดดงันี # 

                                                                            

 

ค่าตอบแทน 
รวมทั -งสิ -น 

)บาท(  

คณะกรรมการ

 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

000 20,000 200,000 

- 20,000 80,000 

- - - 

- - - 

000 105,000 835,000 

เป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนคณะ
คํานึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที$สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

สถานะทางการเงิน และเปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื$อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื$อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

คา่ตอบแทนที$เป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอื$นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน, สวสัดิการ และ



 
 

ค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1 เงินเดือน 

2 สวสัดกิาร 

3 กองทนุสํารองเลี #ยงชีพ 

รวมทั -งสิ -น 

หมายเหตุ : - ข้อมูลดงักล่าวข้างตน้เป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
- “ผูบ้ริหาร” ในที�นี/ หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ระหว่างปี 2559 (เดือนมีนาคม) มีผูบ้ริหารเข้ารับตําแหน่งใหม่ จํานวน 
- ปี 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั/งสิ/น 
นายพงศ์วิชญ์ ประภาสทุธิD , นายณฐัพล ชมชยัยา, นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ และ นายลือชยั

 

5. บุคลากร  
 

5.1 จาํนวนบุคลากร 
 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนพนกังานทั #งหมด 

ลําดบั สายงาน

1 ฝ่ายบริหาร 

2 ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

3 ฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ

4 ฝ่ายการตลาดและขาย 

5 ฝ่าย Supply Chain Management

6 ฝ่ายบญัชีและการเงิน ปฏิบตักิาร และวางแผนกลยทุธ์

7 ฝ่ายจดัหาที$ดนิและรัฐกิจสมัพนัธ์ 

รวมทั -งสิ -น 

หมายเหต ุ: ปี 2559 จํานวนพนกังานลดลง เนื$องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการจํานวนพนกังาน เพื$อให้สอดคล้องกบัโครงการที$กําลงัพฒันาของบริษัท
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คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ปี 2559 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
จาํนวนราย

8 14,171,100 

8 1,518,130 

8 613,521 

 16,302,751 

ข้อมูลดงักล่าวข้างตน้เป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เท่านั/น ไม่รวมบริษัทย่อย  
ในที�นี/ หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

มีผูบ้ริหารเข้ารับตําแหน่งใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายณฐัพล ชมชยัยา ตําแหน่ง รองผูอํ้านวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั/งสิ/น 8 ท่าน คือ นายอารีศกัดิD เสถียรภาพอยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์, นายธนิศร นิติสาโรภาส

นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ และ นายลือชยั บญุทวีกุล 

บริษัทมีจํานวนพนกังานทั #งหมด 122 คน ซึ$งสามารถแบง่แยกพนกังานตามสายงานได้ดงัตอ่ไปนี #

สายงาน ณ วนัที$ 31 ธ.ค. 2559 

3 

ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 10 

ฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 42 

26 

Supply Chain Management 5 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ปฏิบตักิาร และวางแผนกลยทุธ์ 35 

 1 

 122 

จํานวนพนกังานลดลง เนื$องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการจํานวนพนกังาน เพื$อให้สอดคล้องกบัโครงการที$กําลงัพฒันาของบริษัท

หน่วย : บาท 

ปี 2558 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

7 12,466,880 

7 1,110,255 

7 540,316 

 14,117,451 

ท่าน คือ นายณฐัพล ชมชยัยา ตําแหน่ง รองผูอํ้านวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
นายธนิศร นิติสาโรภาส, นายศตกร หงส์จรรยา,           

คน ซึ$งสามารถแบง่แยกพนกังานตามสายงานได้ดงัตอ่ไปนี # 
หน่วย:คน 

 ณ วนัที$ 31 ธ.ค. 2558 

4 

8 

48 

27 

4 

34 

1 

126 

จํานวนพนกังานลดลง เนื$องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการจํานวนพนกังาน เพื$อให้สอดคล้องกบัโครงการที$กําลงัพฒันาของบริษัท 



5.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท
 

บริษัทให้ความสําคัญกับบุคคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้บุคลากร สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยการนํา 
Competency มาประยุกต์ใช้ เพื$อให้เกิดความสั
สนบัสนนุการใช้ตวัชี #วดัหลกัของผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) 
วสิยัทศัน์และเป้าหมายหลกัที$เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
องค์กรได้อย่างยั$งยืน 

 

ทั #งนี # บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ปีละ 
บริษัท เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ครั #งที$ 2 
ธุรกิจ, เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั #นๆ เป็นตวัชี #วดัผลความสําเร็จ 
Indicators) สําหรับการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรในรอบปีนั #นๆ

 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนแก่บคุลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน 
สํารองเลี #ยงชีพและอื$นๆ ดงันี # 

ลกัษณะผลตอบแทน

เงินเดือนและโบนสั 

สวสัดกิาร 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลี #ยงชีพและอื$นๆ 

รวมทั #งสิ #น 
   

นอกเหนือจากการที$บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุเลี #ยงชีพแล้ว บริษัทยงั
มีสวสัดกิารอื$นๆ ให้กบัพนกังานทกุคน เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าที$พกั ค่าเดินทางไปปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั ประกนั
ชีวติ ชดุฟอร์มพนกังาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ทนุการศกึษา และเงินช่วยเหลืออื$นๆ ทั #งนี # เพื$อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ
และหวงัให้พนกังานมีมาตรฐานการดํารงชีวติที$ดีขึ #น
 

5.3 นโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร
      

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 

บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที$กรรมการ 
ซึ$งจดัขึ #นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ให้ความรู้แก่ผู้ ที$เกี$ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ
เสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยช
น้อย 1 ทา่น ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื$อเป็นการเพิ$มพนูความรู้ในการปฏิบตังิาน
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ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท 

บริษัทให้ความสําคัญกับบุคคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้บุคลากร สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยการนํา 

มาประยุกต์ใช้ เพื$อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที$เกี$ยวข้องกบังาน และ
KPIs : Key Performance Indicators) นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดงักล่าวข้างต้น สามารถตอบสนอง

วสิยัทศัน์และเป้าหมายหลกัที$เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยทําให้เกิดประสิทธิผลของการทํางาน อนัจะนําไปสู่ความก้าวหน้าของ

ทั #งนี # บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั #ง คือ ครั #งที$ 1 เมื$อครบรอบการดําเนินธุรกิจของ
2 เมื$อครบรอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท เดือนกรกฎาคม – 

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั #นๆ เป็นตวัชี #วดัผลความสําเร็จ 
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรในรอบปีนั #นๆ 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนแก่บคุลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน สวสัดิการ

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2559 

66,784,850

5,883,989

2,064,672

 74,733,511

นอกเหนือจากการที$บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุเลี #ยงชีพแล้ว บริษัทยงั
เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าที$พกั ค่าเดินทางไปปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั ประกนั

ชีวติ ชดุฟอร์มพนกังาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ทนุการศกึษา และเงินช่วยเหลืออื$นๆ ทั #งนี # เพื$อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ
วติที$ดีขึ #น 

การพัฒนาบุคลากร      

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

อํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที$กรรมการ 
จดัขึ #นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, สํานกังาน ก.ล.ต. หรือ องค์กรอิสระต่างๆ 

ให้ความรู้แก่ผู้ ที$เกี$ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร เป็นต้น 
เสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที$ให้มีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ #น

ทา่น ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื$อเป็นการเพิ$มพนูความรู้ในการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี

                                                                            

 

บริษัทให้ความสําคัญกับบุคคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้บุคลากร สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยการนํา 

มพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที$เกี$ยวข้องกบังาน และ
นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดงักล่าวข้างต้น สามารถตอบสนอง

โดยทําให้เกิดประสิทธิผลของการทํางาน อนัจะนําไปสู่ความก้าวหน้าของ

เมื$อครบรอบการดําเนินธุรกิจของ
 ธันวาคม โดยใช้แผนการดําเนิน

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั #นๆ เป็นตวัชี #วดัผลความสําเร็จ (KPIs : Key Performance 

สวสัดิการ และเงินสมทบกองทนุ

       หน่วย : บาท  

ปี 2558 

850 66,095,514 

989 5,827,601 

672 1,888,363 

511 73,811,478 

นอกเหนือจากการที$บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุเลี #ยงชีพแล้ว บริษัทยงั
เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าที$พกั ค่าเดินทางไปปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั ประกนั

ชีวติ ชดุฟอร์มพนกังาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ทนุการศกึษา และเงินช่วยเหลืออื$นๆ ทั #งนี # เพื$อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนกังาน

อํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที$กรรมการ 
หรือ องค์กรอิสระต่างๆ และการ

กรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื$อ
น์ต่อการปฏิบตัิหน้าที$ให้มีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ #น โดยกําหนดให้กรรมการ อย่าง

เป็นประจําทกุปี 



 
 

การพัฒนาพนักงาน 
 

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน 
 

บริษัทให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนษุย์เป็นอย่างมาก โดยเชื$อว่า การที$บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั$งยืนนั #น
จะต้องมีทีมงานที$เก่ง ดี และกล้าตดัสินใจภายในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ$มตั #งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที$จะต้อง
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 

 

T  = Trust
S = Smiling Service
M  = My Accountability
I    = I will change
L  = Let’s win 
E  = Energetic

 

นอกจากนี #  บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที$
รับผิดชอบภายใต้โครงการตา่งๆ มากมาย อาทเิช่น 

� Corporate knowledge ความรู้พื #นฐานองค์กร มีหลกัสตูรสําคญั คือ
 - Thanasiri open-house 
    
    
 - We’re Thanasiri (TSMILE
    
    

- T-Commun Day   
   (THANASIRI Communication Day)

� Functional skills ความรู้และทกัษะตามสายงาน มีหลกัสูตรที$สําคญัและจําเป็นเพื$อพฒันาความสามารถในการทํางาน
จดัฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
ฝึกอบรมในแตล่ะสายงาน 

� Soft skills & Management skills 
� Fundamental knowledge 

-  Legal Land Allocation
-  Basic construction 
-  Sales for All  

 

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training)

สนบัสนนุให้พนกังานเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ จากสถาบนัจดัการอบรมภายนอก 
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การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

บริษัทให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนษุย์เป็นอย่างมาก โดยเชื$อว่า การที$บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั$งยืนนั #น
จะต้องมีทีมงานที$เก่ง ดี และกล้าตดัสินใจภายในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ$มตั #งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที$จะต้อง

(Skill) และความสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรธนาสิริ ภายใต้ชื$อวา่ 

Trust   ไว้ใจซึ$งกนัและกนั   
Smiling Service  บริการด้วยรอยยิ #ม   
My Accountability  ทํางานทกุอย่างให้สําเร็จ  
I will change  เพื$อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ #นพร้อมเปลี$ยนแปลง
Let’s win Together   ทํางานร่วมกนัเป็นทีม เพื$อความสําเร็จขององค์กร
Energetic  คดิดี ทําดี มีพลงัร่วมสร้างสรรค์องค์กร

นอกจากนี #  บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที$
รับผิดชอบภายใต้โครงการตา่งๆ มากมาย อาทเิช่น   

ความรู้พื #นฐานองค์กร มีหลกัสตูรสําคญั คือ 
  เป็นหลกัสตูรปฐมนิเทศ สําหรับพนกังานใหม ่เพื$อให้ความรู้ขั #นพื #นฐานเกี$ยวกบั

 บริษัท อาทเิช่น ประวตับิริษัท วสิยัทศัน์ พนัธกิจ โครงการที$เปิดขาย ณ ปัจจบุนั 
 เป็นต้น โดยจดัอบรมในวนัแรกของการปฏิบตังิาน

We’re Thanasiri (TSMILE)  เป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังานใหม่ที$ผ่านการทดลองงาน
 พนกังานประจํา เพื$อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี$ยวกบัวฒันธรรมองค์กร ที$จะส่ง
 ผลให้การทํางานร่วมกนัในอนาคตเป็นไปได้ด้วยดี
 เป็นหลกัสตูรสมัมนา เพื$อสื$อสารนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการ

Communication Day) ธุรกิจรายไตรมาส สําหรับพนกังานทกุทา่น 
ความรู้และทกัษะตามสายงาน มีหลกัสูตรที$สําคญัและจําเป็นเพื$อพฒันาความสามารถในการทํางาน

จดัฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 12 สายงานหลกัของพนกังานทกุระดบั ตามลกัษณะงานของแต่ละสายงานให้

Soft skills & Management skills ความรู้และทกัษะเสริม เพื$อการทํางานและการบริหารจดัการ
Fundamental knowledge เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม เพื$อสร้างความเข้าใจในลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท

Land Allocation  หลกัสตูรกฎหมายจดัสรรที$ดนิขั #นพื #นฐาน 
 หลกัสตูรการก่อสร้างบ้านขั #นพื #นฐาน 
 หลกัสตูรการขายขั #นพื #นฐาน 

(External Training) เพื$อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนกังาน บริษัทได้
สนบัสนนุให้พนกังานเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ จากสถาบนัจดัการอบรมภายนอก  

บริษัทให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนษุย์เป็นอย่างมาก โดยเชื$อว่า การที$บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั$งยืนนั #น
จะต้องมีทีมงานที$เก่ง ดี และกล้าตดัสินใจภายในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ$มตั #งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที$จะต้อง

วฒันธรรมองค์กรธนาสิริ ภายใต้ชื$อวา่ “TSMILE” ซึ$งประกอบด้วย 

เพื$อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ #นพร้อมเปลี$ยนแปลง 
ทํางานร่วมกนัเป็นทีม เพื$อความสําเร็จขององค์กร 
คดิดี ทําดี มีพลงัร่วมสร้างสรรค์องค์กร 

นอกจากนี #  บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที$

เพื$อให้ความรู้ขั #นพื #นฐานเกี$ยวกบั 
บริษัท อาทเิช่น ประวตับิริษัท วสิยัทศัน์ พนัธกิจ โครงการที$เปิดขาย ณ ปัจจบุนั  
เป็นต้น โดยจดัอบรมในวนัแรกของการปฏิบตังิาน 

ลองงาน ได้รับการบรรจเุป็น 
เพื$อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี$ยวกบัวฒันธรรมองค์กร ที$จะส่ง 

ผลให้การทํางานร่วมกนัในอนาคตเป็นไปได้ด้วยด ี
เป็นหลกัสตูรสมัมนา เพื$อสื$อสารนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการดําเนิน 

ความรู้และทกัษะตามสายงาน มีหลกัสูตรที$สําคญัและจําเป็นเพื$อพฒันาความสามารถในการทํางาน
สายงานหลกัของพนกังานทกุระดบั ตามลกัษณะงานของแต่ละสายงานให้มีโอกาสจดั

ความรู้และทกัษะเสริม เพื$อการทํางานและการบริหารจดัการ 
เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม เพื$อสร้างความเข้าใจในลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดงันี # 

เพื$อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนกังาน บริษัทได้



โดยในปี 2559 มีพนกังานได้รับการฝึกอบรมภายใน
ในอัตราเฉลี$ย 6.79 ชั$วโมงต่อคน (จํานวนพนักงาน 
ชั$วโมง และ จํานวนชั$วโมงการฝึกอบรมภายนอก 
 

5.4 นโยบายเกี�ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัด้านค
รวมทั #งชมุชน และสงัคม จงึได้กําหนดนโยบายดงันี #

1. ความปลอดภยัในการทํางาน สขุอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นหน้าที$ของพนกังานทกุ
คน เพื$อก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่ชีวติ

2. บริษัทส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสํานกึและทศันคตทีิ$ดีในเรื$องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. พนกังานทกุคน ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื$อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสําคญั ตลอดเวล

ปฏิบตังิาน 
4. บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกําหนดให้

พนกังานทกุคน ทกุระดบัดําเนินกิจกรรม 
ทํางาน 

5. บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน เพื$อให้เกิดผลในทางปฏิบตักิบัทกุฝ่ายอย่างสงูสดุ
6. บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื$อให้เกิดการปฏิบตัอิย่างจริงจงั และเกิดประสิ
7. บริษัทมุ่งมั$นที$จะปรับปรุงการดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างตอ่เนื$อง

 

โดยในปี 2559 ที$ผ่านมา มีสถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุอตัราการหยดุงาน อตัราการเจ็บป่วย
� สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งการปฏิบตังิาน 
� สถิตกิารหยดุงานอนัมีสาเหตเุกิดจากการทํางานในขณะปฏิบตัหิน้าที$ 
� อตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
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มีพนกังานได้รับการฝึกอบรมภายในตามแผนจดัฝึกอบรม 21 หลกัสตูร 60 รุ่น และ
จํานวนพนักงาน 132 คน ณ วนัที$เก็บข้อมูล) โดยแบ่งเป็น จํานวนชั$วโมงของ

การฝึกอบรมภายนอก 413 ชั$วโมง 

นโยบายเกี�ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที$จะส่งผลต่อพนกังานทุกคน 
จงึได้กําหนดนโยบายดงันี # 

ความปลอดภยัในการทํางาน สขุอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นหน้าที$ของพนกังานทกุ
คน เพื$อก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรัพย์สินทั #งของตนเอง ของบริษัท และของผู้ อื$น 

ให้พนกังานมีจิตสํานกึและทศันคตทีิ$ดีในเรื$องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พนกังานทกุคน ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื$อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสําคญั ตลอดเวล

บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกําหนดให้
ดําเนินกิจกรรม 5 ส. เพื$อจดัเก็บเอกสารและสิ$งของให้เป็นระเบียบ และสร้างวินยัในการดแูลสถานที$

บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน เพื$อให้เกิดผลในทางปฏิบตักิบัทกุฝ่ายอย่างสงูสดุ
บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เพื$อให้เกิดการปฏิบตัอิย่างจริงจงั และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
บริษัทมุ่งมั$นที$จะปรับปรุงการดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างตอ่เนื$อง

ที$ผ่านมา มีสถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุอตัราการหยดุงาน อตัราการเจ็บป่วย ที$เกิดจากการทํางาน ดงันี #
สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งการปฏิบตังิาน :    -ไม่มี
สถิตกิารหยดุงานอนัมีสาเหตเุกิดจากการทํางานในขณะปฏิบตัหิน้าที$ : -ไม่มี
อตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน :     -ไม่มี

                                                                            

 
และภายนอกบริษัท 59 หลกัสูตร 

จํานวนชั$วโมงของการฝึกอบรมภายใน 483 

วามปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที$จะส่งผลต่อพนกังานทุกคน 

ความปลอดภยัในการทํางาน สขุอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นหน้าที$ของพนกังานทกุ
 

ให้พนกังานมีจิตสํานกึและทศันคตทีิ$ดีในเรื$องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พนกังานทกุคน ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื$อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสําคญั ตลอดเวลาที$

บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกําหนดให้
เพื$อจดัเก็บเอกสารและสิ$งของให้เป็นระเบียบ และสร้างวินยัในการดแูลสถานที$

บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน เพื$อให้เกิดผลในทางปฏิบตักิบัทกุฝ่ายอย่างสงูสดุ 
บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

บริษัทมุ่งมั$นที$จะปรับปรุงการดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างตอ่เนื$อง 

จากการทํางาน ดงันี # 
ไม่มี- 
ไม่มี- 
ไม่มี- 



 

 

 

1. นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุ
การทบทวนและอนมุตัิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ 
ธุรกิจ” เป็นประจําทกุปี เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยได้เปิดเผยไว้บน
เวบ็ไซต์ของบริษัท http://www.thanasiri.com ภายใต้หมวด 
 

นอกจากนี C บริษัทยังได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื�อให้การบริหารงานและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุ
พนกังาน และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ได้จดัทําขึ Cนนี Cถือเป็นแนวปฏิบตัทีิ�กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุค
ยดึถือในการปฏิบตัหิน้าที�ของตนตามความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ทั Cงนี C เพื�อให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทที�ได้กําห
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องกบับริษัทไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบคุลากรของบริษัท ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทมี 
 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิตา่งๆ จงึได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื�อสร้างความมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขั Cนพื Cนฐาน ดงันี C 
 

1. สิทธิขั $นพื $นฐาน 
 

นอกเหนือจากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
 

1.1 สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทนัเวลา
และเหมาะสมตอ่การตดัสินใจ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทมิได้จํากดัการเข้าถงึข้อมลูเหล่านี C

1.2 สิทธิที�จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื�องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื�อการบริหารจดัการ
บริษัทให้ได้ประโยชน์สงูสดุ

1.3 สิทธิในการแสดงความคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตดัสินใจในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกรณีมีการเปลี�ยนแปลง
นโยบายที�สําคญัๆ ของบริษัท

1.4 สิทธิในการเลือกตั Cง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล
1.5 สิทธิในการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี 
กรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.6 สิทธิในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล
1.7 สิทธิในการแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั Cงนําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัการแต่

ผู้สอบบญัชีในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
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การกาํกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ�มขีด
และสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย โด

การทบทวนและอนมุตัิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี
เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยได้เปิดเผยไว้บน

ภายใต้หมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมลูบริษัท” หวัข้อย่อย 

นอกจากนี C บริษัทยังได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื�อให้การบริหารงานและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุ

าน และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ได้จดัทําขึ Cนนี Cถือเป็นแนวปฏิบตัทีิ�กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุค
ยดึถือในการปฏิบตัหิน้าที�ของตนตามความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ทั Cงนี C เพื�อให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทที�ได้กําห

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องกบับริษัทไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบคุลากรของบริษัท ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี C

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิตา่งๆ จงึได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื�อสร้างความมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

นอกเหนือจากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทควรจะได้รับสิทธิขั Cนพื Cนฐาน ดงันี C

สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทนัเวลา
และเหมาะสมตอ่การตดัสินใจ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทมิได้จํากดัการเข้าถงึข้อมลูเหล่านี C 

จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื�องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื�อการบริหารจดัการ
บริษัทให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 
สิทธิในการแสดงความคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตดัสินใจในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกรณีมีการเปลี�ยนแปลง
นโยบายที�สําคญัๆ ของบริษัท 
สิทธิในการเลือกตั Cง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
สิทธิในการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบ โดยบริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี รวมทั Cงนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนที�เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน

 
สิทธิในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
สิทธิในการแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั Cงนําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัการแต่
ผู้สอบบญัชีในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ�มขีด
น และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี” และ คู่มือ “จริยธรรมทาง
เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยได้เปิดเผยไว้บน

หวัข้อย่อย “การกํากบัดแูลกิจการ” 

นอกจากนี C บริษัทยังได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื�อให้การบริหารงานและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน 

าน และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ได้จดัทําขึ Cนนี Cถือเป็นแนวปฏิบตัทีิ�กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะ
ยดึถือในการปฏิบตัหิน้าที�ของตนตามความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ทั Cงนี C เพื�อให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทที�ได้กําหนดไว้ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องกบับริษัทไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย 

หมวด ดงัตอ่ไปนี C 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิตา่งๆ จงึได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื�อสร้างความมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

ผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทควรจะได้รับสิทธิขั Cนพื Cนฐาน ดงันี C 

สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทนัเวลา

จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื�องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื�อการบริหารจดัการ

สิทธิในการแสดงความคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตดัสินใจในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกรณีมีการเปลี�ยนแปลง

โดยบริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ให้ผู้ ถือหุ้น
รวมทั Cงนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนที�เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน

สิทธิในการแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั Cงนําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัการแต่งตั Cง



 

1.8 สิทธิในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัในเรื�องการซื Cอหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบงัคบับริษัท
 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ที�คํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุตามแนวทางของกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 
เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ Cนสดุรอบปีปัญชี  
 

โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Cน บริษัทมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั Cงผู้ ถือหุ้น
ที�เป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบตัิตามนโยบายเพื�อดําเนินการประชุมผู้ ถื
เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี C
 

2.1 การดาํเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 

ในปี 2559 บริษัทกําหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
ประชมุบางกอกน้อย 1 ชั Cน 3 โรงแรมรอยลั ซติี C เลขที� 
 

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Cงข้อมลูประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่
น้อย 30 วนั (เผยแพร่วนัที� 21 มีนาคม 2559) 
ประเทศไทย และบริษัทได้ทําการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตา่งๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
น้อยกว่า 21 วนัก่อนวันประชุม (จัดส่งวันที� 31 
ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 3 วนั ตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 
 

บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเส
การแตง่ตั Cงเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ได้เปิดเผยขั Cนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั Cงแจ้งให้
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื�อบุคคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท 
 

ทั Cงนี C หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื�องเสน
รวมทั Cงได้ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผ่านมตอินมุตัิ
 

นอกจากนี C ยังได้ระบุรายละเอียดเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนําเอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชุม หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท ประวตัิของบุคคลที�เสนอแต่งตั Cงเป็นกรรมการ 
กรรมการซึ�งออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี รายชื�อและประวตัิ
กรรมการอิสระ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
แผนที�สถานที�จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะตามที�กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น

 

บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดนิทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมต ิทั Cงนี C ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี Cแจงในประเด็นของระเบียบวาระที�ได้นําเสนอสามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าได้
สํานกัเลขานกุารบริษัท E-mail address : cs@thanasiri
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สิทธิในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัในเรื�องการซื Cอหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบงัคบับริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ที�คํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุตามแนวทางของกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 

โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Cน บริษัทมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั Cงผู้ ถือหุ้น
ที�เป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบตัิตามนโยบายเพื�อดําเนินการประชุมผู้ ถื
เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี C

การดาํเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทกําหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัที� 21 เมษายน 
โรงแรมรอยลั ซติี C เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Cงข้อมลูประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่
) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบริษัทได้ทําการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตา่งๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
31 มีนาคม 2559) และทําการลงประกาศเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวัน

วนั ตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั (วนัที� 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559)  

บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะได้รับ
การแตง่ตั Cงเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในระหว่างวนัที� 16 ตลุาคม 
ได้เปิดเผยขั Cนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั Cงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด

ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื�อบุคคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ

ทั Cงนี C หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื�องเสน
รวมทั Cงได้ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผ่านมตอินมุตัิ

นอกจากนี C ยังได้ระบุรายละเอียดเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนําเอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชุม หลักเกณฑ์ และ
ในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท ประวตัิของบุคคลที�เสนอแต่งตั Cงเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั Cงกรรมการแทน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี รายชื�อและประวตัิ
หุ้นสามารถเลือกที�จะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

แผนที�สถานที�จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะตามที�กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น

ถือหุ้นเดนิทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมต ิทั Cงนี C ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี Cแจงในประเด็นของระเบียบวาระที�ได้นําเสนอสามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าได้

thanasiri.com หรือโทรสารหมายเลข 02-886-4878 

          

 
สิทธิในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัในเรื�องการซื Cอหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบงัคบับริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ที�คํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุตามแนวทางของกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครั Cง ภายในเวลาไม่

โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Cน บริษัทมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั Cงผู้ ถือหุ้น
ที�เป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบตัิตามนโยบายเพื�อดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี C 

เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Cงข้อมลูประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบริษัทได้ทําการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตา่งๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่
และทําการลงประกาศเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวัน

นอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะได้รับ
ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัท

ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื�อบุคคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ

ทั Cงนี C หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื�องเสนอเพื�อทราบ เพื�อพิจารณา 
รวมทั Cงได้ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผ่านมตอินมุตั ิ

นอกจากนี C ยังได้ระบุรายละเอียดเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนําเอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชุม หลักเกณฑ์ และ
ในวาระการเลือกตั Cงกรรมการแทน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี รายชื�อและประวตัิ
หุ้นสามารถเลือกที�จะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

แผนที�สถานที�จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะตามที�กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ถือหุ้นเดนิทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมต ิทั Cงนี C ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี Cแจงในประเด็นของระเบียบวาระที�ได้นําเสนอสามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าได้ที�



 

 
2.2 การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

 

บริษัทได้จดัเตรียมสถานที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�สะดวกตอ่การเดนิทางและมีขนาดห้องประชุมที�เหมาะสม 
ประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ�มประชุมล่วงหน้า 
ผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที�ต้อนรับคอยให้คําแนะนําวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คําแนะนําต่า
ลงทะเบียน, จัดให้มีเจ้าหน้าที�และโต๊ะลงทะเบียนในจํานวนที�เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
ลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะรายที�เข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั Cงจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ล
วาระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื�อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื�นที�ผู้ ถือหุ้นเหน็สมควรเข้าร่วมประชมุแทนได้
 

นอกจากนั Cน บริษัทยังจดัให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด
คา่บริการ ณ จดุลงทะเบียน เพื�อต้องการลดภาระการจั
ขั Cนตอนที�ไม่ยุ่งยาก หรือจํากดัโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั Cงไม่ดําเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรค
ในการตดิตอ่สื�อสารระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
 

2.3 การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
ตรวจสอบ รวมทั Cงกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, คณะผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ได้ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้า
ร่วมประชุมทุกครั Cง  เพื�อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที� 
มอบหมายให้เลขานกุารในที�ประชุมแจ้งต่อที�ประชุมทราบถึง
จากนั Cน ชี Cแจงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ�งหุ้นต่อ
หนึ�งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที�ประชุมรับทราบเมื�อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ 
การประชมุตามที�ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
 

ประธานที�ประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิด
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั Cงคําถามในทกุวาระ และได้มีการบนัทกึตามประเด็นคําถามและคําตอบไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน ซึ�งจะช่วยให้
ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั Cงนั Cน สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที�มีการอภิปรายในที�ประชุมได้ นอกจากนี C บริษัทถือหลกั
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ บริษัทจะไม่เพิ�มระเบียบวาระการประชมุในที�ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
 

สําหรับวาระการเลือกตั Cงกรรมการ 
หนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เสนอเข้ารับการเลือกตั Cงเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทและจํานวนครั Cงของการเข้าร่วมประ
 

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ด 
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั Cนตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ�งขึ Cน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระที�มีกา
ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ บริษัทได้เชิญ ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ�งมีความเป็น
อิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม เพื�อก่อให้เกิด
โปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม และดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ
บริษัท 
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การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม 

บริษัทได้จดัเตรียมสถานที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�สะดวกตอ่การเดนิทางและมีขนาดห้องประชุมที�เหมาะสม 
ประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ�มประชุมล่วงหน้า 2 ชั�วโมง นอกจากนี C ยังได้ดําเนินการเพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที�ต้อนรับคอยให้คําแนะนําวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คําแนะนําต่า

จัดให้มีเจ้าหน้าที�และโต๊ะลงทะเบียนในจํานวนที�เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
ลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะรายที�เข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั Cงจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ล
วาระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื�อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื�นที�ผู้ ถือหุ้นเหน็สมควรเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

นอกจากนั Cน บริษัทยังจดัให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด
คา่บริการ ณ จดุลงทะเบียน เพื�อต้องการลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น และยงัอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในทกุๆ ด้าน โดยมี
ขั Cนตอนที�ไม่ยุ่งยาก หรือจํากดัโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั Cงไม่ดําเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรค

ผู้ถือหุ้น 

ะชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมและมีประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั Cงกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื�อที�เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม

คณะผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ได้ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้า
เพื�อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที� โดยก่อนเริ�มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้

ที�ประชุมทราบถึงจํานวน / สดัส่วน ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม ทั Cงที�มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 
วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ�งหุ้นต่อ

งผลการออกเสียงให้ที�ประชุมรับทราบเมื�อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ และดําเนินการประชุมโดยเรียงลําดบัวาระ
การประชมุตามที�ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประธานที�ประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิด
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั Cงคําถามในทกุวาระ และได้มีการบนัทกึตามประเด็นคําถามและคําตอบไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน ซึ�งจะช่วยให้
ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั Cงนั Cน สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที�มีการอภิปรายในที�ประชุมได้ นอกจากนี C บริษัทถือหลกั
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ บริษัทจะไม่เพิ�มระเบียบวาระการประชมุในที�ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

สําหรับวาระการเลือกตั Cงกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใน
หนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เสนอเข้ารับการเลือกตั Cงเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทและจํานวนครั Cงของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปีนั Cนๆ 

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั Cนตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ�งขึ Cน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระที�มีกา
ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ บริษัทได้เชิญ ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ�งมีความเป็น
อิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม เพื�อก่อให้เกิด
โปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม และดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ

บริษัทได้จดัเตรียมสถานที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�สะดวกตอ่การเดนิทางและมีขนาดห้องประชุมที�เหมาะสม สามารถรองรับผู้ เข้าร่วม
ชั�วโมง นอกจากนี C ยังได้ดําเนินการเพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่         

ผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที�ต้อนรับคอยให้คําแนะนําวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คําแนะนําต่างๆ เมื�อเกิดปัญหาในการ
จัดให้มีเจ้าหน้าที�และโต๊ะลงทะเบียนในจํานวนที�เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื�อให้การ

ลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะรายที�เข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั Cงจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละ
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการ

นอกจากนั Cน บริษัทยังจดัให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด
ดหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น และยงัอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในทกุๆ ด้าน โดยมี

ขั Cนตอนที�ไม่ยุ่งยาก หรือจํากดัโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั Cงไม่ดําเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรค

ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมและมีประธานกรรมการ
ตามรายชื�อที�เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) ทั Cงนี C 

คณะผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ได้ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้า
โดยก่อนเริ�มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้

สดัส่วน ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม ทั Cงที�มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 
วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ�งหุ้นต่อ

และดําเนินการประชุมโดยเรียงลําดบัวาระ

ประธานที�ประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั Cงคําถามในทกุวาระ และได้มีการบนัทกึตามประเด็นคําถามและคําตอบไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน ซึ�งจะช่วยให้  
ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั Cงนั Cน สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที�มีการอภิปรายในที�ประชุมได้ นอกจากนี C บริษัทถือหลกัปฏิบตัิว่า 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ บริษัทจะไม่เพิ�มระเบียบวาระการประชมุในที�ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใน
หนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เสนอเข้ารับการเลือกตั Cงเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือ

มาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั Cนตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ�งขึ Cน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระที�มีการลงมติให้
ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ บริษัทได้เชิญ ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ�งมีความเป็น
อิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม เพื�อก่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม และดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ



 

2.4 การดาํเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 

หลังการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
สําคญัตา่งๆ ได้แก่ การแจ้งวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเริ�มการประชมุตามวาระ
ประเดน็ข้อสอบถาม ข้อคดิเหน็ คําแนะนําที�สําคญั รวมถึงคําตอบเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทกุครั C
ประชมุที�ต้องมีการลงมตขิองที�ประชมุ บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียง และการบนัทกึมติและจํานวนคะแนนเสียงที�ได้รับไว้อย่างชดัเจน
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเทา่ใด

 

บริษัทได้เปิดเผยมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เกิน 9.00 น. ของวนัทําการถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ประเทศไทย และจดัส่งรายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ป
ประชมุ (เผยแพร่ วนัที� 4 พฤษภาคม 2559) เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

 

ทั Cงนี C บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพและเสียงของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในลกัษณะวีดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื�
ที�ไม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทหลงัจากการประชมุเสร็จสิ Cน

  

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 
รายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทั Cงผู้ ถือหุ้นที�เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ
สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผ่าน
ของบริษัท รวมถงึวธีิการอื�นใดที�เหมาะสม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเทา่เทียมกนั
 

1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง
 

บริษัทมีหุ้นเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ 
เทา่กบัหนึ�งเสียง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กบับุคคลที�ผู้ ถือหุ้นเห็
ประชมุและออกเสียงลงมตแิทนได้ โดยบริษัทจดั
ฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนํา
เอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชมุ อีกทั C
ถือหุ้น 
 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน ซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
จํานวนสิทธิออกเสียงทั Cงหมดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
การประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะได้รับการแตง่ตั Cงเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมส
ผู้ ถือหุ้น อย่างน้อย 60 วนัก่อนวนัสิ Cนสุดรอบปีบญัชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั Cนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท พร้อมทั Cงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
หุ้นสามารถเพิ�มวาระการประชุม และเสนอชื�อผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�ควรจะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการได้ตั Cงแต่วนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 ผลปรากฎวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชมุและรา
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การดาํเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ขึ Cน
สําคญัตา่งๆ ได้แก่ การแจ้งวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเริ�มการประชมุตามวาระ, การใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ประเดน็ข้อสอบถาม ข้อคดิเหน็ คําแนะนําที�สําคญั รวมถึงคําตอบเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทกุครั C
ประชมุที�ต้องมีการลงมตขิองที�ประชมุ บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียง และการบนัทกึมติและจํานวนคะแนนเสียงที�ได้รับไว้อย่างชดัเจน
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเทา่ใด 

บริษัทได้เปิดเผยมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่
ของวนัทําการถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (เปิดเผย วนัที� 21 เมษายน 2559) โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และจดัส่งรายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทั Cงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

ทั Cงนี C บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพและเสียงของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในลกัษณะวีดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื�
ที�ไม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทหลงัจากการประชมุเสร็จสิ Cน 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทั Cงผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทั Cงผู้ ถือหุ้นที�เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ
สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผ่านช่องทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท รวมถงึวธีิการอื�นใดที�เหมาะสม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเทา่เทียมกนั 

ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง 

บริษัทมีหุ้นเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที�เท่าเทียมกัน กล่าวคือ หนึ�งหุ้น
เทา่กบัหนึ�งเสียง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กบับุคคลที�ผู้ ถือหุ้นเห็
ประชมุและออกเสียงลงมตแิทนได้ โดยบริษัทจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที�กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และคําชี Cแจงวิธีการมอบ
ฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนํา
เอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชมุ อีกทั Cง ได้เสนอชื�อกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน ซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ออกเสียงทั Cงหมดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

การประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะได้รับการแตง่ตั Cงเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมส
วนัก่อนวนัสิ Cนสุดรอบปีบญัชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั Cนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท พร้อมทั Cงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเพิ�มวาระการประชุม และเสนอชื�อผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�ควรจะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการได้ตั Cงแต่วนัที� 

ผลปรากฎวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชมุและรายชื�อบคุคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด

          

 

ขึ Cน ซึ�งประกอบด้วยรายละเอียด
การใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ,  

ประเดน็ข้อสอบถาม ข้อคดิเหน็ คําแนะนําที�สําคญั รวมถึงคําตอบเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทกุครั Cง และในแต่ละวาระของการ
ประชมุที�ต้องมีการลงมตขิองที�ประชมุ บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียง และการบนัทกึมติและจํานวนคะแนนเสียงที�ได้รับไว้อย่างชดัเจนว่า 

พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่
โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

รวมทั Cงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ทั Cงนี C บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพและเสียงของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในลกัษณะวีดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น

ทั Cงผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทั Cงผู้ ถือหุ้นที�เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะ

ช่องทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์

โดยบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที�เท่าเทียมกัน กล่าวคือ หนึ�งหุ้น
เทา่กบัหนึ�งเสียง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กบับุคคลที�ผู้ ถือหุ้นเหน็สมควรเข้าร่วม

ตามที�กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และคําชี Cแจงวิธีการมอบ
ฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนํา

ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน ซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ออกเสียงทั Cงหมดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระ

การประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะได้รับการแตง่ตั Cงเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมสามญั
วนัก่อนวนัสิ Cนสุดรอบปีบญัชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั Cนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ

งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเพิ�มวาระการประชุม และเสนอชื�อผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�ควรจะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการได้ตั Cงแต่วนัที� 16 ตุลาคม –      

ยชื�อบคุคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 



 

 
3. นโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

บริษัทมีนโยบายขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษั
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณ
หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
ซึ�งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดงักล่าวอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลั

 

ทั Cงนี C บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Cนตอนการอนมุตัริายการที�อา
โยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 

เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั Cน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร บริษัทจงึกําหนดให้บุคคลที�มีส่วนได้เสียในการเข้าทํารายการใดๆ 
ให้ความเหน็และงดออกเสียงลงมตใินรายการดงักล่าว
 

หมวดที� 3 การคํานึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 

ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี�ยวข้องกบักลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั Cงแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า 
คูค้่า คูแ่ข่ง ไปจนถงึชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม แตล่ะฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั ดงันั Cน คณะกรรมการบริษั
จึงได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกล
บริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัท เพื�อสร้างความมั�นคงอย่างยั�งยืนให้กับกิ
และเปิดเผยข้อมลูสําคญัที�เกี�ยวข้องให้ผู้ มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมลูอย่างเพียงพอ
 

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนกังานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนษุยชน และสิทธิในที�ทํางานและระบบทั�วทั Cงองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี C

(1) บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง 
(2) บริษัทจะรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ประวตัิของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของ

พนกังานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นของจากพนักงานผู้นั Cน ทั Cงนี C การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้
ตามระเบียบบริษัท หรือตามคําสั�งของเจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจหรือตามกฎหมาย

(3) พนกังานทกุคนจะไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทําต่อผู้ อื�นบนพื Cนฐาน
ของวฒันธรรม เชื Cอชาต ิเพศ ศาสนา การศกึษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทา
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ�งบริษัทจะเน้นยํ Cาไม่ให้พนกังานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของ
ผู้ อื�นที�แตกตา่งหรือเป็นแนวคดิแปลกใหม่ เพราะแนวความคดิสร้างสรรค์ของพนกังานทกุคน มีความสําคั

(4) บริษัทไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและการทจุริต
 

2. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ:
 

บริษัท ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิeของบุคคลภายนอก จึงได้กําหน
ปฏิบตัติามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิe โดยการนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที�ได้รับมาหรื
ที�จะนํามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื�น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดั
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นโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจะนํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือ รายการที�อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการดงักล่าวกบั
หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
ซึ�งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดงักล่าวอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลั

ทั Cงนี C บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Cนตอนการอนมุตัริายการที�อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั Cน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร บริษัทจงึกําหนดให้บุคคลที�มีส่วนได้เสียในการเข้าทํารายการใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทงด
ให้ความเหน็และงดออกเสียงลงมตใินรายการดงักล่าว 

การคํานึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี�ยวข้องกบักลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั Cงแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า 
คูค้่า คูแ่ข่ง ไปจนถงึชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม แตล่ะฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั ดงันั Cน คณะกรรมการบริษั
จึงได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกล
บริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัท เพื�อสร้างความมั�นคงอย่างยั�งยืนให้กับกิ
และเปิดเผยข้อมลูสําคญัที�เกี�ยวข้องให้ผู้ มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมลูอย่างเพียงพอ 

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนกังานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนษุยชน และสิทธิในที�ทํางานและระบบทั�วทั Cงองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี C

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย
บริษัทจะรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ประวตัิของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของ

พนกังานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นของจากพนักงานผู้นั Cน ทั Cงนี C การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้
ตามระเบียบบริษัท หรือตามคําสั�งของเจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจหรือตามกฎหมาย 

พนกังานทกุคนจะไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทําต่อผู้ อื�นบนพื Cนฐาน
ของวฒันธรรม เชื Cอชาต ิเพศ ศาสนา การศกึษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความพิการทาง
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ�งบริษัทจะเน้นยํ Cาไม่ให้พนกังานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของ
ผู้ อื�นที�แตกตา่งหรือเป็นแนวคดิแปลกใหม่ เพราะแนวความคดิสร้างสรรค์ของพนกังานทกุคน มีความสําคญัอย่างยิ�งตอ่ความสําเร็จของบริษัท

บริษัทไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและการทจุริต 

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ: 

บริษัท ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิeของบุคคลภายนอก จึงได้กําหน
ปฏิบตัติามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิe โดยการนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที�ได้รับมาหรื
ที�จะนํามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื�น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดั

ทจะนํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือ รายการที�อาจ
าความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการดงักล่าวกบั

หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
ซึ�งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดงักล่าวอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 

จะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั Cน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทงด

ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี�ยวข้องกบักลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั Cงแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี C  
คูค้่า คูแ่ข่ง ไปจนถงึชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม แตล่ะฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั ดงันั Cน คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกับ
บริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัท เพื�อสร้างความมั�นคงอย่างยั�งยืนให้กับกิจการ 

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนกังานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนษุยชน และสิทธิในที�ทํางานและระบบทั�วทั Cงองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี C 

โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย 
บริษัทจะรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ประวตัิของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของ

พนกังานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นของจากพนักงานผู้นั Cน ทั Cงนี C การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไป

พนกังานทกุคนจะไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทําต่อผู้ อื�นบนพื Cนฐาน
งเพศ อตัลกัษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความพิการทาง

ร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ�งบริษัทจะเน้นยํ Cาไม่ให้พนกังานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของ
ญอย่างยิ�งตอ่ความสําเร็จของบริษัท 

บริษัท ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิeของบุคคลภายนอก จึงได้กําหนดนโยบายที�จะ
ปฏิบตัติามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิe โดยการนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที�ได้รับมาหรือ
ที�จะนํามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื�น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี C 



 

(1) พนักงานต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผูกพันตามสัญญาทั Cงหมดเกี�ยวกบัสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที�ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิe ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิeอื�นๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที�
ถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอื�นไปใช้ในทางที�ผิด

(2) พนักงานที�นําผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รับมาหรือที�จะนํามาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบ
เพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื�น

(3) พนักงานที�ใช้งานเครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แ
อนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นั Cน เพื�อป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(4) เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ 
ข้อมลูที�เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
 

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 
 

บริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท ได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี C / คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท 
สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถึงการกระทําใดๆ ที�ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทําผิด เช่น การปฏิบตัิผิด
กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือทจุริต เป็นต้น เพื�อให้บริษัทสามารถทําการสืบสวนและดําเนินการอย่างเหมาะสม
ตอ่ไป 

 

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
 

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียทั Cงภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ ดงันั Cน ใน
กรณีที�พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในช่องทางการตดิตอ่ ดงันี C
 

ตดิต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

E-mail address : auditcommittee@thanasiri.com
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
    เลขที� 
 

กระบวนการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน
 

(1) รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนหรือพอที�จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการ
ตอ่ไปได้ 

(2) ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องนั Cนขึ Cนอยู่กับความสลับซบัซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที�ได้รับจากผู้
ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและคําชี Cแจงของผู้ถกูร้องเรียน

(3) ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อ
เปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แหล่งที�มาของข้อมลูหรือบคุคลที�เกี�ยวข้อง 
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พนักงานต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผูกพันตามสัญญาทั Cงหมดเกี�ยวกบัสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที�ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิe ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิeอื�นๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที�

บใช้ของบคุคลอื�นไปใช้ในทางที�ผิด 
พนักงานที�นําผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รับมาหรือที�จะนํามาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบ

เพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื�น 
พนักงานที�ใช้งานเครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิe และเฉพาะที�ได้รับ

อนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นั Cน เพื�อป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 

บริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท ได้แก่ 
งการค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท 

สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถึงการกระทําใดๆ ที�ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทําผิด เช่น การปฏิบตัิผิด
ม ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือทจุริต เป็นต้น เพื�อให้บริษัทสามารถทําการสืบสวนและดําเนินการอย่างเหมาะสม

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียทั Cงภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ ดงันั Cน ใน
นและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือ
ในช่องทางการตดิตอ่ ดงันี C 

auditcommittee@thanasiri.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 

รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนหรือพอที�จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการ

ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องนั Cนขึ Cนอยู่กับความสลับซบัซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที�ได้รับจากผู้
ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและคําชี Cแจงของผู้ถกูร้องเรียน 

ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อ
เปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

          

 
พนักงานต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผูกพันตามสัญญาทั Cงหมดเกี�ยวกบัสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาที�ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิe ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิeอื�นๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที�

พนักงานที�นําผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รับมาหรือที�จะนํามาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบ

วร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิe และเฉพาะที�ได้รับ

เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็น

บริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท ได้แก่  
งการค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท 

สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถึงการกระทําใดๆ ที�ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทําผิด เช่น การปฏิบตัิผิด
ม ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือทจุริต เป็นต้น เพื�อให้บริษัทสามารถทําการสืบสวนและดําเนินการอย่างเหมาะสม

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียทั Cงภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ ดงันั Cน ใน
นและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือ

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนหรือพอที�จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการ

ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องนั Cนขึ Cนอยู่กับความสลับซบัซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที�ได้รับจากผู้

ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลูที�เกี�ยวข้องเป็นความลับจะ
เปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 



 

 
(4) ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื�องเบาะแส

หาข้อเทจ็จริง 
(5) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที�ได้รับ

ผลกระทบโดยคํานงึถงึความเดือดร้อนโดยรวมทั Cงหมด
 

ทั Cงนี C ในกรณีที�เป็นเรื�องสําคญั ผู้ รับเรื�องร้อ
เช่น เรื�องที�กระทบตอ่ชื�อเสียง, ภาพลกัษณ์, ฐานะทางการเงินของบริษัท
ระดบัสงู เป็นต้น 
 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 

(1) ผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั Cน 
จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมลูที�
เป็นประโยชน์เพิ�มเตมิ ชี Cแจงข้อเทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ Cน

(2) ข้อมูลที�ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื�อผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความ
ยินยอม ผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ว่

(3) กรณีที�ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาต
ก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็
เป็นเรื�องที�มีแนวโน้มที�จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั

(4) ผู้ ที�ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย
 

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน  ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นที�รับจ้างทาํงานให้แก่บริษัท
 

บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นใดที�รับจ้างทํางานให้แก่บริษัท 
เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที�ทํางาน สั�งพนกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื�นใดที�มีลกัษณะ
เป็นการปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลดงักล่าวด้วยเหตทีุ�บคุคลนั Cน

 

(1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่
หน่วยงานกํากับดูแล ในกรณีที�บุคคลเหล่านั Cนมีเหตุอันควรเชื�อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

(2) ให้ถ้อยคํา ยื�นเอกสารหลักฐาน หรือให้คว
หน่วยงานกํากับดูแล เพื�อประโยขน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที�มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

 

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1) พนักงาน 
 

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าอย่างยิ�งและเป็นหัวใจสําคัญที�เกื Cอกูลให้การดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของบริษัท จึงมุ่งมั�นพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศการทํางานที�ดี รวมทั C
ความรักความสามคัคีภายในบริษัท  
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ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื�องเบาะแส/การร้องเรียนที�ได้รับ พร้อมทั Cงดําเนินการสอบสวนเพื�อ

กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที�ได้รับ
ผลกระทบโดยคํานงึถงึความเดือดร้อนโดยรวมทั Cงหมด 

ทั Cงนี C ในกรณีที�เป็นเรื�องสําคญั ผู้ รับเรื�องร้องเรียนจะเป็นผู้ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฐานะทางการเงินของบริษัท, นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 

แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั Cน 
จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมลูที�

ม ชี Cแจงข้อเทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ Cน 
ข้อมูลที�ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื�อผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความ

ยินยอม ผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่วา่จะเป็นพนกังานบริษัทหรือบคุคลภายนอก
กรณีที�ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความ

เดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาต
ก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็
เป็นเรื�องที�มีแนวโน้มที�จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

ผู้ ที�ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน  ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นที�รับจ้างทาํงานให้แก่บริษัท 

บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นใดที�รับจ้างทํางานให้แก่บริษัท 
เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที�ทํางาน สั�งพนกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื�นใดที�มีลกัษณะ
เป็นการปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลดงักล่าวด้วยเหตทีุ�บคุคลนั Cน 

ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้ บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานกํากับดูแล ในกรณีที�บุคคลเหล่านั Cนมีเหตุอันควรเชื�อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

ให้ถ้อยคํา ยื�นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานกํากับดูแล เพื�อประโยขน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที�มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย  

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าอย่างยิ�งและเป็นหัวใจสําคัญที�เกื Cอกูลให้การดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของบริษัท จึงมุ่งมั�นพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศการทํางานที�ดี รวมทั Cงส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและสร้าง

ร้องเรียนที�ได้รับ พร้อมทั Cงดําเนินการสอบสวนเพื�อ

กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที�ได้รับ

งเรียนจะเป็นผู้ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท, เรื�องที�เกี�ยวข้องกบัผู้บริหาร

แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั Cน 
จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมลูที�

ข้อมูลที�ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื�อผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความ
าจะเป็นพนกังานบริษัทหรือบคุคลภายนอก 

กรณีที�ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที�เหมาะสม
ก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเหน็ว่า 

จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นใดที�รับจ้างทํางานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที�ทํางาน สั�งพนกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื�นใดที�มีลกัษณะ

าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้ บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานกํากับดูแล ในกรณีที�บุคคลเหล่านั Cนมีเหตุอันควรเชื�อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ามช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานกํากับดูแล เพื�อประโยขน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที�มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าอย่างยิ�งและเป็นหัวใจสําคัญที�เกื Cอกูลให้การดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม
งส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและสร้าง



 

โดยในปี 2559 บริษัทมีการจัดกิจกรรม 
และทศิทางการดําเนินธุรกิจรายไตรมาส สําหรับพนกังานทกุท่าน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานบนพื Cนฐานของคณุธรรม โดยบริษัท มีนโยบาย
ที�ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัความปลอดภยั สุขอนามัยในสถานที�ทํางาน มีการดแูลเรื�อ
สํารองเลี Cยงชีพ โดยได้กําหนดนโยบายและหลกัการปฏิบตั ิดงันี C
 

(1) ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน
(2) บริษัทให้โอกาสและผลตอบแทน สวสัดิการที�เป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนกังาน

ธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ�งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที�พนกังานที�ได้รับ
เป็นประจําทกุเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที�ชดัเจนกับพนกังาน โดยมีตวัชี Cวดักา
องค์กร เป็นเครื�องมือในการวดัผลงานของพนกังานทกุคน อีกทั Cง บริษัทได้จดัให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานและมีกิจกรรมสําหรับพนกังาน 

(3) การให้รางวลัและการลงโทษต้องอยู่บนพื Cนฐานของความถกูต้องและกระทําด้วยความสจุริต
(4) มีระเบียบในการร้องทกุข์ เพื�อเป็น
(5) บริษัทมุ่งพฒันาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อให้มีความพร้อมที�จะรองรับการ

เติบโตของบริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั Cงภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท  อี
ตําแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที�การงานที�ชดัเจน เพื�อให้พนกังานมีโอกาสเตบิโตตามความสามารถ 

(6) ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื� องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที�ดีในสถานที�ทํางาน โดย
บริษัทกําหนดให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานของบริษัท 

สวัสดกิารเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

สวัสดกิารการหยุดงาน ที�บริษัทกําหนดให้ ดงันี C
� ลาป่วย  พนกังานมีสิทธิ
� ลากิจ  พนกังานมีสิทธิ
� ลาพกัร้อน  พนกังานที�มีอายงุาน 

พนกังานที�มีอายงุาน 
พนกังานที�มีอายงุาน 
พนกังานที�ผ่านการทดลองงาน แตอ่ายงุานไม่ครบ 

� ลาเพื�อเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 
สวัสดกิารตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี 

ให้พนกังานทกุคนมีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง สมบูรณ์ เพื�อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตที�ดี ทั Cงนี C บริษัทกําหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั Cง  โดยในปี 2559
จดัเตรียมไว้ให้เป็นแพคเกจอย่างเหมาะสม  

 

จากสวัสดิการต่างๆ ที�ได้กล่าวมาข้างต้นนั Cน บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น 
อุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี�ยง กองทนุสํารองเลี Cยงชีพ 
เป็นต้น 

(7) เผยแพร่ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรมแก่พนกังาน เพื�อให้มั�นใจวา่ พนกังานเข้าใจและปฏิบตัติามอย่างทั�วถงึ
(8) ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ 
(9) ยดึมั�นปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด
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บริษัทมีการจัดกิจกรรม THANASIRI Communication Day เพื�อให้ผู้บริหารได้สื�อสารในเรื�องนโยบาย เป้าหมาย 
และทศิทางการดําเนินธุรกิจรายไตรมาส สําหรับพนกังานทกุท่าน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานบนพื Cนฐานของคณุธรรม โดยบริษัท มีนโยบาย
ที�ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัความปลอดภยั สุขอนามัยในสถานที�ทํางาน มีการดแูลเรื�องค่าตอบแทน สวสัดิการพนกังาน และกองทุน

หลกัการปฏิบตั ิดงันี C 

ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 
ตอบแทน สวสัดิการที�เป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนกังาน สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที�ประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ�งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที�พนกังานที�ได้รับ
เป็นประจําทกุเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที�ชดัเจนกับพนกังาน โดยมีตวัชี Cวดักา
องค์กร เป็นเครื�องมือในการวดัผลงานของพนกังานทกุคน อีกทั Cง บริษัทได้จดัให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานและมีกิจกรรมสําหรับพนกังาน 

การให้รางวลัและการลงโทษต้องอยู่บนพื Cนฐานของความถกูต้องและกระทําด้วยความสจุริต 
มีระเบียบในการร้องทกุข์ เพื�อเป็นช่องทางไม่ให้พนกังานทกุระดบัได้รับความไม่เป็นธรรม 
บริษัทมุ่งพฒันาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อให้มีความพร้อมที�จะรองรับการ

เติบโตของบริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั Cงภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท  อีกทั Cง บริษัทยังได้จดัทําโครงสร้าง
ตําแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที�การงานที�ชดัเจน เพื�อให้พนกังานมีโอกาสเตบิโตตามความสามารถ 

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื� องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษา
งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที�ดีในสถานที�ทํางาน โดย

บริษัทกําหนดให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานของบริษัท ดงันี C 
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว โดยสามารถเบกิได้ตามจริงและไม่เกินวงเงินที�กําหนดไว้ตอ่ปี 

ที�บริษัทกําหนดให้ ดงันี C 
พนกังานมีสิทธิลาป่วยได้ตามที�ป่วยจริง ไม่เกินปีละ 30 วนัทํางาน 

มีสิทธิลากิจ ได้ปีละไม่เกิน 3 วนัทํางาน 
พนกังานที�มีอายงุาน 1 ปีขึ Cนไป แตไ่ม่ครบ 3 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 9 วนัทํางาน

มีอายงุาน 3 ปีขึ Cนไป แตไ่ม่ครบ 5 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 12 วนัทํางาน
พนกังานที�มีอายงุาน 5 ปีขึ Cนไป มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 15 วนัทํางาน 
พนกังานที�ผ่านการทดลองงาน แตอ่ายงุานไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 9 วนัทํางาน
มพิธีทางศาสนา / ฝึกอบรมทางศาสนา พนกังานมีสิทธิลาเข้าร่วมพิธิกรรมทางศาสนา

สวัสดกิารตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี บริษัทให้ความสําคญักบัสุขภาพของพนกังานเป็นอย่างยิ�ง โดยมีความคาดหวั
ที�แข็งแรง สมบูรณ์ เพื�อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตที�ดี ทั Cงนี C บริษัทกําหนดให้มีการตรวจ

9 บริษัทให้ กรรมการและพนักงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจที�ทางบริษัท

จากสวัสดิการต่างๆ ที�ได้กล่าวมาข้างต้นนั Cน บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น 
อุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี�ยง กองทนุสํารองเลี Cยงชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและบุตรพนกังาน สวสัดิการกู้ ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน 

เผยแพร่ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรมแก่พนกังาน เพื�อให้มั�นใจวา่ พนกังานเข้าใจและปฏิบตัติามอย่างทั�วถงึ
ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เกี�ยวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดภิาพของพนกังาน
ยดึมั�นปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

          

 
เพื�อให้ผู้บริหารได้สื�อสารในเรื�องนโยบาย เป้าหมาย 

และทศิทางการดําเนินธุรกิจรายไตรมาส สําหรับพนกังานทกุท่าน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานบนพื Cนฐานของคณุธรรม โดยบริษัท มีนโยบาย
งค่าตอบแทน สวสัดิการพนกังาน และกองทุน

สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที�ประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ�งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที�พนกังานที�ได้รับ
เป็นประจําทกุเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที�ชดัเจนกับพนกังาน โดยมีตวัชี Cวดัการทํางาน (KPIs) และวฒันธรรม
องค์กร เป็นเครื�องมือในการวดัผลงานของพนกังานทกุคน อีกทั Cง บริษัทได้จดัให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานและมีกิจกรรมสําหรับพนกังาน  

บริษัทมุ่งพฒันาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อให้มีความพร้อมที�จะรองรับการ
กทั Cง บริษัทยังได้จดัทําโครงสร้าง

ตําแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที�การงานที�ชดัเจน เพื�อให้พนกังานมีโอกาสเตบิโตตามความสามารถ  
ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื� องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษา

งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที�ดีในสถานที�ทํางาน โดย

โดยสามารถเบกิได้ตามจริงและไม่เกินวงเงินที�กําหนดไว้ตอ่ปี  

วนัทํางาน 
วนัทํางาน 

วนัทํางาน 
าเข้าร่วมพิธิกรรมทางศาสนา ได้ปีละไม่เกิน 7 วนั  

มสําคญักบัสุขภาพของพนกังานเป็นอย่างยิ�ง โดยมีความคาดหวงั
ที�แข็งแรง สมบูรณ์ เพื�อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตที�ดี ทั Cงนี C บริษัทกําหนดให้มีการตรวจ

บการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจที�ทางบริษัท

จากสวัสดิการต่างๆ ที�ได้กล่าวมาข้างต้นนั Cน บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การประกันชีวิตและ
การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและบุตรพนกังาน สวสัดิการกู้ ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน 

เผยแพร่ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรมแก่พนกังาน เพื�อให้มั�นใจวา่ พนกังานเข้าใจและปฏิบตัติามอย่างทั�วถงึ 
เกี�ยวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดภิาพของพนกังาน 



 

 
ทั Cงนี C นโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวกับพนักงาน เมื�อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายนั Cนๆ ให้พนักงานทุกท่านได้

รับทราบผ่านทาง E-mail ของบริษัท, ติดประกาศไว้ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของทกุสํานกังานย่อย รวมทั Cง ประกาศไว้ใน 
Intranet ของบริษัท) เพื�อให้พนกังานทกุทา่นได้รับทราบโดยทั�วกนั

 

2) ผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทมีความมุ่งมั�นในการเป็นตัวแทนที�ดีของผู้ ถือหุ้นในการ
จริยธรรม และพยายามที�จะพฒันากิจการให้เจริญเตบิโต ก้าวหน้า มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทนุของ
ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี
ดงันี C 

(1) ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ 
หุ้นอย่างเทา่เทียมกนั เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมหรือผู้ ที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทั Cง สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทผ่านทางเว็บไซต์ 
ทั Cงนี C หากมีผู้ ถือหุ้นที�สนใจเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัท สามารถแสดงความจํานงเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัทได้ที� หน่วยงานนกัลง
สมัพนัธ์ E-mail Address: ir@thanasiri.com 
 

3) ลูกค้า 
 

บริษัทมีนโยบายเกี�ยวกับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสําคญัถึงคุณภาพสินค้า การบริหาร และราคาที�เหมาะสม โดย
กําหนดนโยบายและหลกัการปฏิบตั ิดงันี C 

(1) กําหนดนโยบายการตั Cงราคาที�ยตุธิรรม และเหมาะสม
(2) การพิจารณาเงื�อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทํารายการกับ

บคุคลภายนอกทกุรายการ 
(3) จดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที�เหมาะสมและเป็นไปต
(4) จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมกบัลกูค้า 
(5) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง
(6) รักษาสารสนเทศที�เป็นความลบัของลู

พ้อง 
(7) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุริตกบัลกูค้า

 

บริษัทยึดมั�นในการปฏิบตัิตามสญัญากบัลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที�บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ�มตั Cงแต่การออกแบบบ้
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั ทําสญัญาที�ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวสัดกุ่อสร้างที�ชดัเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อน
โอนกรรมสิทธิe และการรับประกนับ้าน ซึ�งมีการปฏิบตัใินด้านตา่งๆ ดงันี C

� การออกแบบบ้านของบริษัท

� การทําสัญญาตามมาตรฐานที�คณะกรรมการจัดสรรที�ดิน และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ลูกค้าที�มาซื Cอบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั Cงแต่ขั Cนตอนการทําสัญญา เพราะบริษัท
คณะกรรมการจดัสรรที�ดิน และสํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค 
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ทั Cงนี C นโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวกับพนักงาน เมื�อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายนั Cนๆ ให้พนักงานทุกท่านได้
ติดประกาศไว้ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของทกุสํานกังานย่อย รวมทั Cง ประกาศไว้ใน 

เพื�อให้พนกังานทกุทา่นได้รับทราบโดยทั�วกนั 

ความมุ่งมั�นในการเป็นตัวแทนที�ดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ บนพื Cนฐานของความ
จริยธรรม และพยายามที�จะพฒันากิจการให้เจริญเตบิโต ก้าวหน้า มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทนุของ
ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเทา่เทียมกนั เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมหรือผู้ ที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการ
รวมทั Cง สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.thanasiri.com)

ทั Cงนี C หากมีผู้ ถือหุ้นที�สนใจเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัท สามารถแสดงความจํานงเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัทได้ที� หน่วยงานนกัลง

บริษัทมีนโยบายเกี�ยวกับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสําคญัถึงคุณภาพสินค้า การบริหาร และราคาที�เหมาะสม โดย

กําหนดนโยบายการตั Cงราคาที�ยตุธิรรม และเหมาะสม 
การพิจารณาเงื�อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทํารายการกับ

จดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที�เหมาะสมและเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า 
จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมกบัลกูค้า (ไม่ทําให้ลกูค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง
รักษาสารสนเทศที�เป็นความลบัของลกูค้า เสมือนหนึ�งสารสนเทศของบริษัท และไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองและพวก

ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุริตกบัลกูค้า 

บริษัทยึดมั�นในการปฏิบตัิตามสญัญากบัลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที�บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ�มตั Cงแต่การออกแบบบ้
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั ทําสญัญาที�ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวสัดกุ่อสร้างที�ชดัเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อน
โอนกรรมสิทธิe และการรับประกนับ้าน ซึ�งมีการปฏิบตัใินด้านตา่งๆ ดงันี C 

การออกแบบบ้านของบริษัท บริษัทคํานงึถงึการจดัพื Cนที�ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย
การทําสัญญาตามมาตรฐานที�คณะกรรมการจัดสรรที�ดิน และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ลูกค้าที�มาซื Cอบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั Cงแต่ขั Cนตอนการทําสัญญา เพราะบริษัทจะใช้สัญญาจะซื Cอจะขายตามมาตรฐานที�
คณะกรรมการจดัสรรที�ดิน และสํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กําหนดไว้ ซึ�งเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอดีตที�ผู้ ซื Cอบ้านมกัถูก

ทั Cงนี C นโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวกับพนักงาน เมื�อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายนั Cนๆ ให้พนักงานทุกท่านได้
ติดประกาศไว้ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของทกุสํานกังานย่อย รวมทั Cง ประกาศไว้ใน SharePoint (ระบบ 

บนพื Cนฐานของความซื�อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และพยายามที�จะพฒันากิจการให้เจริญเตบิโต ก้าวหน้า มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทนุของ

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ

ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมหรือผู้ ที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั Cงเป็นกรรมการ
www.thanasiri.com) ของบริษัท 

ทั Cงนี C หากมีผู้ ถือหุ้นที�สนใจเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัท สามารถแสดงความจํานงเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัทได้ที� หน่วยงานนกัลงทนุ

บริษัทมีนโยบายเกี�ยวกับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสําคญัถึงคุณภาพสินค้า การบริหาร และราคาที�เหมาะสม โดย

การพิจารณาเงื�อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทํารายการกับ

ไม่ทําให้ลกูค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า) 
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง 

กค้า เสมือนหนึ�งสารสนเทศของบริษัท และไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองและพวก

บริษัทยึดมั�นในการปฏิบตัิตามสญัญากบัลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที�บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ�มตั Cงแต่การออกแบบบ้านที�
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั ทําสญัญาที�ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวสัดกุ่อสร้างที�ชดัเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อน

บริษัทคํานงึถงึการจดัพื Cนที�ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย 
การทําสัญญาตามมาตรฐานที�คณะกรรมการจัดสรรที�ดิน และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กําหนดไว้ โดย

จะใช้สัญญาจะซื Cอจะขายตามมาตรฐานที�
ได้กําหนดไว้ ซึ�งเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอดีตที�ผู้ ซื Cอบ้านมกัถูก



 

ผู้ ขายทําสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทําให้ผู้ ซื Cอไม่ได้บ้านตามที�ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบั
สญัญาได้โดยง่าย 

� การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างในสัญญาจะซื $อจะขาย

ลกูค้าทกุราย โดยมีรายละเอียดเพื�อให้ลกูค้าทราบวา่บ้านที�ลกูค้าซื Cอไปนั Cนใช้วสัดใุนการก่อสร้างชนิดใด
� การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ:

ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่า งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง 
เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที�จะทําการโอนกรรมสิทธิeตอ่ไป

� การรับประกันบ้าน บริษัทรับประกันในความชํารุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 
รับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที�สําคญัของอาคารภายในระยะเวลา 
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพงึพอใจและความมั�นใจให้กบัลกูค้า ในกรณีที�เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตชํุารุดของบ้านที�ได้ส่งมอบไปและได้
โอนกรรมสิทธิeไปแล้ว และยงัอยู่ในช่วงการรับประกนั เมื�อลกูค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทําการแก้ไขซอ่มแซมจนเรียบร้อย

� การสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า 

พอใจเกี�ยวกบังานบริการหลงัการขาย เพื�อปรับปรุงคณุภาพและการบริการให้ดียิ�งขึ Cน
� การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 

(www.thanasiri.com) โดยจดัให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนําข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุง พฒันา
สินค้าและการให้บริการของบริษัทตอ่ไป 

� การบริการหลังการขาย ให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงก
โครงการแล้วเสร็จ รวมถงึการออกแบบพื Cนที�ส่วนกลางของแตล่ะโครงการให้มีลกัษณะโดดเดน่ เพื�อเพิ�มความร่มรื�นให้แก่ผู้อยู่อาศยัในโคร

� การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า 
 

4) เจ้าหนี $และคู่ค้า 
 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจบนพื Cนฐานของความเกื Cอหนุนที�เป็นธรรมต่อเจ้าหนี Cและคู่ค้า เพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกับเจ้าหนี C 
และ คู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Cงปฏิ
สญัญาอย่างเคร่งครัด เพื�อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั โดย

 

เจ้าหนี $ 
(1) ให้ข้อมลูของบริษัทที�ถกูต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี C เพื�อการวเิคราะห์การให้สินเชื�อโดยถกูต้อง
(2) ชําระหนี Cคืนตอ่เจ้าหนี Cตรงตอ่เวลาตามเงื�อนไขที�กําหนด
(3) รักษาอตัราส่วนหนี Cสินตอ่ทนุ ไม่ให้เกินอตัราที�เจ้าหนี Cสถาบนัการเงินกําหนด
(4) เมื�อมีเหตุสําคญัอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสําคญัและอาจกระทบต่อหนี Cที�ต้องชําระ บริษัทจะแจ้งให้

เจ้าหนี Cทราบ เพื�อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแก้ไขเพื�อไม่ให้เกิดความเสียหาย
(5) ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�เจ้าหนี Cหรือสถาบนัการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 

คู่ค้า 
(1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดวิธีการจดัซื Cอว่าจ้างทําของและบริการที�เหมาะสม เน้นความ

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วธีิประมลูงาน วธีิ
(2) ไม่เจาะจงผลิตภณัฑ์หรือพยายามเลือกสรรคณุลกัษณะที�โน้มเอียงไปทางผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ�งอย่างจงใจ นอกจากจะ

มีเหตผุลสนบัสนนุความจําเป็นอย่างเพียงพอ 
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ผู้ ขายทําสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทําให้ผู้ ซื Cอไม่ได้บ้านตามที�ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบงัคบัเอาผิดผู้ จะขายให้ปฏิบตัิตาม

การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างในสัญญาจะซื $อจะขาย โดยบริษัทได้แนบรายการวสัดุที�ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับ
ลกูค้าทกุราย โดยมีรายละเอียดเพื�อให้ลกูค้าทราบวา่บ้านที�ลกูค้าซื Cอไปนั Cนใช้วสัดใุนการก่อสร้างชนิดใด 

วจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ: บริษัทจะทําการนดัหมายลูกค้า เพื�อตรวจรับมอบบ้านก่อนที�จะโอนกรรมสิทธิe

งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างบ้าน บริษัทจะทําการปรับปรุง แก้ไข ให้
มสิทธิeตอ่ไป 

บริษัทรับประกันในความชํารุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และ
รับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที�สําคญัของอาคารภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากที�โอนกรรมสิทธิeให้กบัลูกค้า ทั Cงนี C 

การสร้างความพงึพอใจและความมั�นใจให้กบัลกูค้า ในกรณีที�เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตชํุารุดของบ้านที�ได้ส่งมอบไปและได้
โอนกรรมสิทธิeไปแล้ว และยงัอยู่ในช่วงการรับประกนั เมื�อลกูค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทําการแก้ไขซอ่มแซมจนเรียบร้อย

การสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า บริษัทดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลงัโอนกรรมสิทธิe และความพึง
พอใจเกี�ยวกบังานบริการหลงัการขาย เพื�อปรับปรุงคณุภาพและการบริการให้ดียิ�งขึ Cน 

การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า บริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดงันี C โทรศพัท์
โดยจดัให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนําข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุง พฒันา

ให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัให้กบัลูกค้าภายหลังพฒันา
โครงการแล้วเสร็จ รวมถงึการออกแบบพื Cนที�ส่วนกลางของแตล่ะโครงการให้มีลกัษณะโดดเดน่ เพื�อเพิ�มความร่มรื�นให้แก่ผู้อยู่อาศยัในโคร

การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า เพื�อใช้ในการดแูลส่วนตา่งๆ ของบ้านหลงัโอนกรรมสิทธิe 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจบนพื Cนฐานของความเกื Cอหนุนที�เป็นธรรมต่อเจ้าหนี Cและคู่ค้า เพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกับเจ้าหนี C 
และ คู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Cงปฏิ
สญัญาอย่างเคร่งครัด เพื�อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดนโยบายและหลกัการปฏิบตั ิดงันี C 

ให้ข้อมลูของบริษัทที�ถกูต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี C เพื�อการวเิคราะห์การให้สินเชื�อโดยถกูต้อง
ชําระหนี Cคืนตอ่เจ้าหนี Cตรงตอ่เวลาตามเงื�อนไขที�กําหนด 
รักษาอตัราส่วนหนี Cสินตอ่ทนุ ไม่ให้เกินอตัราที�เจ้าหนี Cสถาบนัการเงินกําหนด 
เมื�อมีเหตุสําคญัอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสําคญัและอาจกระทบต่อหนี Cที�ต้องชําระ บริษัทจะแจ้งให้

เจ้าหนี Cทราบ เพื�อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแก้ไขเพื�อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
ตติามเงื�อนไขที�เจ้าหนี Cหรือสถาบนัการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดวิธีการจดัซื Cอว่าจ้างทําของและบริการที�เหมาะสม เน้นความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วธีิประมลูงาน วธีิพิเศษ และวธีิจดัซื Cอ 

ไม่เจาะจงผลิตภณัฑ์หรือพยายามเลือกสรรคณุลกัษณะที�โน้มเอียงไปทางผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ�งอย่างจงใจ นอกจากจะ

          

 
งคบัเอาผิดผู้ จะขายให้ปฏิบตัิตาม

โดยบริษัทได้แนบรายการวสัดุที�ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับ

บริษัทจะทําการนดัหมายลูกค้า เพื�อตรวจรับมอบบ้านก่อนที�จะโอนกรรมสิทธิe

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างบ้าน บริษัทจะทําการปรับปรุง แก้ไข ให้

ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และ
ปี หลงัจากที�โอนกรรมสิทธิeให้กบัลูกค้า ทั Cงนี C 

การสร้างความพงึพอใจและความมั�นใจให้กบัลกูค้า ในกรณีที�เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตชํุารุดของบ้านที�ได้ส่งมอบไปและได้
โอนกรรมสิทธิeไปแล้ว และยงัอยู่ในช่วงการรับประกนั เมื�อลกูค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทําการแก้ไขซอ่มแซมจนเรียบร้อย 

ทดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลงัโอนกรรมสิทธิe และความพึง

บริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดงันี C โทรศพัท์, เว็บไซต์ของบริษัท 
โดยจดัให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนําข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุง พฒันา

ารรักษาความปลอดภยัให้กบัลูกค้าภายหลังพฒันา
โครงการแล้วเสร็จ รวมถงึการออกแบบพื Cนที�ส่วนกลางของแตล่ะโครงการให้มีลกัษณะโดดเดน่ เพื�อเพิ�มความร่มรื�นให้แก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจบนพื Cนฐานของความเกื Cอหนุนที�เป็นธรรมต่อเจ้าหนี Cและคู่ค้า เพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกับเจ้าหนี C 
และ คู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Cงปฏิบตัิตามพันธ

ให้ข้อมลูของบริษัทที�ถกูต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี C เพื�อการวเิคราะห์การให้สินเชื�อโดยถกูต้อง 

เมื�อมีเหตุสําคญัอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสําคญัและอาจกระทบต่อหนี Cที�ต้องชําระ บริษัทจะแจ้งให้

เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดวิธีการจดัซื Cอว่าจ้างทําของและบริการที�เหมาะสม เน้นความ

ไม่เจาะจงผลิตภณัฑ์หรือพยายามเลือกสรรคณุลกัษณะที�โน้มเอียงไปทางผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ�งอย่างจงใจ นอกจากจะ



 

 
(3) กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ค้าทราบ และหาก

จําเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้ เสนอราคารายเดมิจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเทา่เทียมกนั
(4) ต้องเลือกสรรผู้ เสนอราคาที�ดีและสนใจตอ่การเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่

และผู้ เสนอราคาทกุรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมลู และเงื�อนไขอย่างเดียวกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมี
การยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครั Cงหนึ�ง 

(5) ผู้ บริหารหรือพนักงานที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับกา
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ�งที�ส่งผลให้เกิดความไม่
โปร่งใสในการปฏิบตัหิน้าที�โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่

(6) ไม่เรียก ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี Cยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเว้นการให้ความชอบพอ
เป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้ อื�นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้ผู้ ค้ารายอื�นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้
ราคา และอาจนําไปบอกกล่าวจนทําให้บริษัทเสียภาพพจน์

(7) จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที�มีคู่ค้าและเจ้าหนี C กรณีที�คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากบัคู่
ค้า/เจ้าหนี C โดยเร็ว เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย

(8) ละเว้นการกระทําใดๆ ที�ช่วยให้คูค้่าไม่ต้องเสียภาษีที�พงึจะเสียให้กบัรัฐ
(9) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง

 

ทั Cงนี C บริษัทมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้แก่เจ้าหนี Cและคูค้่าได้รับทราบ
บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)  
 

5) คู่แข่งทางการค้า 
 

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า 
มีการกระทําใดที�สอไปในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายตอ่กนั ไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งหรือข้อมลูจําเพาะของคูแ่ข่งขนัโดยวิธีการอั
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที�จะไม่เปิดเผยข้อ
หลกัการปฏิบตั ิดงันี C 

(1) ปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้พื Cนฐานของกตกิาการแข่งขนัที�ยตุธิรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย
(2) ไม่แสวงหาข้อมลูที�เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไม่สุ

กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
(3) ไม่ทําลายชื�อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมลูความเป็นจริงและ

หลกัฐาน 
 

6) ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม
 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม
ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และสิ�งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและ

 

ชุมชนและสังคม 
(1) ก่อนจะเริ�มพฒันาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทําการสํารวจและทําความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อ

ป้องกนัมิให้การดําเนินการดงักล่าวของบริษัทกระทบตอ่วถีิสงัคมหรือชมุชนนั Cนๆ
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กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ค้าทราบ และหาก
จําเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้ เสนอราคารายเดมิจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเทา่เทียมกนั 

ต้องเลือกสรรผู้ เสนอราคาที�ดีและสนใจตอ่การเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้ เสนอราคาเพียงเพื�อให้ครบจํานวนตามระเบียบ 
และผู้ เสนอราคาทกุรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมลู และเงื�อนไขอย่างเดียวกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมี

ผู้ บริหารหรือพนักงานที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจัดซื Cอ ว่าจ้างทําของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ�งที�ส่งผลให้เกิดความไม่
โปร่งใสในการปฏิบตัหิน้าที�โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยูร่่วมในกระบวนการพิจารณาตดัสินชี Cขาด

ไม่เรียก ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี Cยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเว้นการให้ความชอบพอ
เป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้ อื�นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้ผู้ ค้ารายอื�นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้
ราคา และอาจนําไปบอกกล่าวจนทําให้บริษัทเสียภาพพจน์ 

จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที�มีคู่ค้าและเจ้าหนี C กรณีที�คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากบัคู่
เจ้าหนี C โดยเร็ว เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

ละเว้นการกระทําใดๆ ที�ช่วยให้คูค้่าไม่ต้องเสียภาษีที�พงึจะเสียให้กบัรัฐ 
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง

ทั Cงนี C บริษัทมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้แก่เจ้าหนี Cและคูค้่าได้รับทราบ ผ่านทางหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของบริษัท พร้อมทั Cงเผยแพร่ไว้

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า โดยตั Cงอยู่บนพื Cนฐานการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที�เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่
มีการกระทําใดที�สอไปในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายตอ่กนั ไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งหรือข้อมลูจําเพาะของคูแ่ข่งขนัโดยวิธีการอั
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที�จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื�น โดย

ปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้พื Cนฐานของกตกิาการแข่งขนัที�ยตุธิรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย
ไม่แสวงหาข้อมลูที�เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิที�

กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
ไม่ทําลายชื�อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมลูความเป็นจริงและ

ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 
ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และสิ�งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัการปฏิบตั ิดงันี C 

ก่อนจะเริ�มพฒันาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทําการสํารวจและทําความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
ป้องกนัมิให้การดําเนินการดงักล่าวของบริษัทกระทบตอ่วถีิสงัคมหรือชมุชนนั Cนๆ 

กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ค้าทราบ และหาก

เชิญผู้ เสนอราคาเพียงเพื�อให้ครบจํานวนตามระเบียบ 
และผู้ เสนอราคาทกุรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมลู และเงื�อนไขอย่างเดียวกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมี

รจัดซื Cอ ว่าจ้างทําของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ�งที�ส่งผลให้เกิดความไม่

ร่วมในกระบวนการพิจารณาตดัสินชี Cขาด 
ไม่เรียก ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี Cยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเว้นการให้ความชอบพอ

เป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้ อื�นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้ผู้ ค้ารายอื�นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการร่วมเสนอ

จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที�มีคู่ค้าและเจ้าหนี C กรณีที�คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากบัคู่

เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง 

ผ่านทางหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของบริษัท พร้อมทั Cงเผยแพร่ไว้

โดยตั Cงอยู่บนพื Cนฐานการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที�เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่
มีการกระทําใดที�สอไปในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายตอ่กนั ไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งหรือข้อมลูจําเพาะของคูแ่ข่งขนัโดยวิธีการอนั

มูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื�น โดยกําหนดนโยบายและ

ปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้พื Cนฐานของกตกิาการแข่งขนัที�ยตุธิรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย 
จริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิที�

ไม่ทําลายชื�อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมลูความเป็นจริงและ

โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 
ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และสิ�งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ก่อนจะเริ�มพฒันาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทําการสํารวจและทําความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อ



 

(2) สํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสงัคมโดยรอบที�ตั Cงของโครงการ เพื�อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการ
ดําเนินการโครงการมากน้อยเพียงใด เพื�อนํามาพิจารณาแก้ไข
ตอ่ชมุชนและสงัคมทั Cงทางตรงและทางอ้อม 

(3) เมื�อเริ�มพฒันาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดําเนินการติดตั Cงระบบบ่อบําบดันํ Cาเสีย เพื�อเป็นการบําบดันํ Cาก่อนปล่อยลง
แหล่งนํ Cา 

(4) การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างบ้านที�มีคณุภาพและได้มาตรฐาน
(5) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื�อการอยู่อาศยัร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

สขุอนามยัแก่ชมุชนท้องถิ�น 
(6) สนบัสนนุและมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการทําความดี เพื�อความเป็นอยู่ที�ดี มี

ความสขุภายใต้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

สิ�งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
(1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม
(2) บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

พลงังานตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ�งแวดล้อม
(4) บริษัทส่งเสริม วางมาตรการ และจดักิจกรรม เพื�อให้พนกังานมุ่งมั�นและร่วมมือกนัประหยดัทรัพยากร และใช้ทรัพย

มีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน 
ใช้ซํ Cา (Re-Use) ส่งเสริมให้มีการนํากระดาษที�ใช้แล้วนําด้านหลงักลบัมาใช้งานอีกครั Cง เป็นต้น

(5) ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในก
และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั Cงนี C ในปัจจุบนัการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Cงการ
ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท ได้ดําเนินการจดัประชมุภายใต้แนวคดินี C เพื�

(6) บริษัทจดัให้มีการใช้ระบบ Intranet 
ที�ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถนําข้อมลูดงักล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยผ่านระบบ Sharepoint ของบริษัท ซึ�งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(7) บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื�อสารกบัชมุชนในท้องถิ�น และการให้ความร่วมมือที�ดีในกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการรักษา
สิ�งแวดล้อมในชมุชน 
 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  

บริษัทให้ความสําคญัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย จึง
มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั Cงที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่
ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 
Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 

 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคบัต่างๆ ที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอยู่อย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อให้มั�นใจได้วา่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตันิั Cน มีความถูกต้องและเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจ
ที�โปร่งใสถกูต้องตรงไปตรงมา  
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พชุมชนและสงัคมโดยรอบที�ตั Cงของโครงการ เพื�อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการ
ดําเนินการโครงการมากน้อยเพียงใด เพื�อนํามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหาย

ารแต่ละโครงการ บริษัทจะดําเนินการติดตั Cงระบบบ่อบําบดันํ Cาเสีย เพื�อเป็นการบําบดันํ Cาก่อนปล่อยลง

การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างบ้านที�มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื�อการอยู่อาศยัร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

สนบัสนนุและมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการทําความดี เพื�อความเป็นอยู่ที�ดี มี
 

สิ�งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 
บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม
บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องสิ�งแวดล้อมต่อพนกังานทกุคน เพื�อให้ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและ

พลงังานตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ�งแวดล้อม
บริษัทส่งเสริม วางมาตรการ และจดักิจกรรม เพื�อให้พนกังานมุ่งมั�นและร่วมมือกนัประหยดัทรัพยากร และใช้ทรัพย

มีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม
ส่งเสริมให้มีการนํากระดาษที�ใช้แล้วนําด้านหลงักลบัมาใช้งานอีกครั Cง เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม โดยจดัเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั Cงนี C ในปัจจุบนัการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Cงการ
ประชมุคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท ได้ดําเนินการจดัประชมุภายใต้แนวคดินี C เพื�อเป็นแบบอย่างให้กบัพนกังาน

Intranet ภายในองค์กร ภายใต้ชื�อ “Thanasiri Sharepoint” โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนําข้อมลู
ที�ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถนําข้อมลูดงักล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวก

ของบริษัท ซึ�งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื�อสารกบัชมุชนในท้องถิ�น และการให้ความร่วมมือที�ดีในกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการรักษา

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคญัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย จึง
มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั Cงที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่
ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคบัต่างๆ ที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอยู่อย่างสมํ�าเสมอ 

ย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตันิั Cน มีความถูกต้องและเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจ

          

 
พชุมชนและสงัคมโดยรอบที�ตั Cงของโครงการ เพื�อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการ

ปรับปรุงการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหาย

ารแต่ละโครงการ บริษัทจะดําเนินการติดตั Cงระบบบ่อบําบดันํ Cาเสีย เพื�อเป็นการบําบดันํ Cาก่อนปล่อยลง

ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื�อการอยู่อาศยัร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

สนบัสนนุและมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการทําความดี เพื�อความเป็นอยู่ที�ดี มี

บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม 
บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและ
พลงังานตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ�งแวดล้อม 

บริษัทส่งเสริม วางมาตรการ และจดักิจกรรม เพื�อให้พนกังานมุ่งมั�นและร่วมมือกนัประหยดัทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม, นโยบายการ

ารประชุม โดยจดัเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั Cงนี C ในปัจจุบนัการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Cงการ

อเป็นแบบอย่างให้กบัพนกังาน 
โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนําข้อมลู

ที�ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถนําข้อมลูดงักล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวก 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื�อสารกบัชมุชนในท้องถิ�น และการให้ความร่วมมือที�ดีในกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการรักษา

บริษัทให้ความสําคญัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย จึง
มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั Cงที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินให้
ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคบัต่างๆ ที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอยู่อย่างสมํ�าเสมอ 

ย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตันิั Cน มีความถูกต้องและเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจ



 

 
1. การเปิดเผยข้อมูล 

 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียกับบริษั
ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื�อถือ ทั�วถึง และทนัเวลา เพื�อให้นกัลงทนุ นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั�วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผย
ดงักล่าวผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี C 

(1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั Cนมีความถูกต้อง 
โดยทั�วไป ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข
กฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส
บริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งข้อมูล
ดงักล่าวมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

(2) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 
ถือหุ้น หรือผู้ ที�สนใจเข้าไปศกึษาข้อมลูได้ตลอดเวลา

(3) โครงสร้างการถือหุ้นที�มีความชดัเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที�แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อย 

(4) กําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารต้องเปิดเ
เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ 

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั Cงของการประชุม และจํานวนครั Cงที�
กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุไว้ในรายงานประจําปี

(6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั Cงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที�แต่ละคนได้รับจากการ
เป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
 

ทั Cงนี C บริษัทเล็งเหน็ถงึความสําคญัของการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที�หลากหลายว่าจะช่วยให้
รายย่อย สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกนัและรวดเร็ว จึงมีการจดัทําข้อมลูต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี (แบบ 56-1), รายงานประจําปี (แบบ 
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
โอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทอีกด้วย

 

โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ 
เพื�อนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 (
ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด 
 

2. ผู้มีหน้าที�ในการเปิดเผยข้อมูล 
 

1) ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ มีหน้าที�เปิดเผยข้อมลูของบริษัท โดยต้องยึดถือหลกัการด้านความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัตอ่เวลา และเทา่เทียมกนั 

2) เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ

3) นกัลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคล
ทั�วไป เกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทนุ 
พฒันา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจยัที�อาจมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงของผลการดําเนินงานที�สําคญั
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บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียกับบริษั
ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื�อถือ ทั�วถึง และทนัเวลา เพื�อให้นกัลงทนุ นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั�วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั Cนมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรอง
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขจากผู้สอบบญัชีที�เป็นอิสระและข้อมลูที�มิใช่งบการเงินตามข้อกําหนดของ
ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส พร้อมทั Cงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตร

โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งข้อมูล

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้ ที�สนใจเข้าไปศกึษาข้อมลูได้ตลอดเวลา 

โครงสร้างการถือหุ้นที�มีความชดัเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที�แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนผู้ ถือหุ้นส่วน

กําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ที�เกี�ยวข้องในกรณีที�มีส่วนได้เสียที�

เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั Cงของการประชุม และจํานวนครั Cงที�
กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุไว้ในรายงานประจําปี 

ารจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั Cงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที�แต่ละคนได้รับจากการ

ทั Cงนี C บริษัทเล็งเหน็ถงึความสําคญัของการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที�หลากหลายว่าจะช่วยให้ผู้ลงทนุทกุกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลงทนุ
ถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกนัและรวดเร็ว จึงมีการจดัทําข้อมลูต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการข้อมลู

แบบ 56-2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื�นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, จดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุในโอกาสต่างๆ พร้อมทั Cงเปิด

โอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

บริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) จํานวน 1 ครั Cง เมื�อวนัที� 
(ในช่วงครึ�งปีแรก) และยงัเปิดโอกาสให้ นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ ผู้สนใจต่างๆ สามารถสอบถาม

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ มีหน้าที�เปิดเผยข้อมลูของบริษัท โดยต้องยึดถือหลกัการด้านความถูกต้อง 

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการ
รัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ 

นกัลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคล
ทั�วไป เกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทนุ 
พฒันา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจยัที�อาจมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงของผลการดําเนินงานที�สําคญั 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี�ยวกับความถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื�อถือ ทั�วถึง และทนัเวลา เพื�อให้นกัลงทนุ นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั�วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรอง
และข้อมลูที�มิใช่งบการเงินตามข้อกําหนดของ

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อให้ผู้

โครงสร้างการถือหุ้นที�มีความชดัเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที�แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนผู้ ถือหุ้นส่วน

ผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ที�เกี�ยวข้องในกรณีที�มีส่วนได้เสียที�

เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั Cงของการประชุม และจํานวนครั Cงที�

ารจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั Cงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที�แต่ละคนได้รับจากการ

ผู้ลงทนุทกุกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลงทนุ
ถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกนัและรวดเร็ว จึงมีการจดัทําข้อมลูต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการข้อมลู

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื�นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
จดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุในโอกาสต่างๆ พร้อมทั Cงเปิด

ครั Cง เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2559 
และยงัเปิดโอกาสให้ นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ ผู้สนใจต่างๆ สามารถสอบถาม

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ มีหน้าที�เปิดเผยข้อมลูของบริษัท โดยต้องยึดถือหลกัการด้านความถูกต้อง 

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการ

นกัลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคล
ทั�วไป เกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทนุ โครงการระหว่างการ



 

4) ผู้ ที�ไม่มีหน้าที�รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จดัการ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลภายในที�อาจมีผลกระทบต่อชื�อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาและ
ปริมาณการซื Cอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
 

3. ผู้สอบบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงนิ
 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชํานาญ และมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามที�กําหนด เพื�อให้ความมั�นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง 
การให้ความเหน็ของผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งจดัทําขึ Cนตามมาตร
บญัชีที�รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื�อให้สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมลูที�สําคญัอย่างโปร่งใส
และเพียงพอ โดยรายงานตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี C คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั Cงระบบควบคมุภายในให้เป็นไป
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื�อให้มั�นใจวา่งบการเงินของบริษัทสามารถเชื�อถือได้

 

4. ช่องทางการสื�อสาร 
 

1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
 

บริษัทจัดให้มีการทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
บริษัทที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที�เป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา

 

โดยในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
ผ่านมา (29 มีนาคม 2559) อีกทั Cง บริษัทยงัได้เผยแพร่รายงานประจําปี 
เมษายน 2559) 
 

2) เวบ็ไซต์บริษัท 
 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื�อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท ที�ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.thanasiri.com  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื�น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียมกัน 
อาทิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการ ข้อ
เกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว 
สมัพนัธ์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
และ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ที�สามารถดาว

 

3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

บริษัทจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมตา่งๆ ที�เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ที�สนใ
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ผู้ ที�ไม่มีหน้าที�รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จดัการ ห้ามเปิดเผย
ละภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาและ

ผู้สอบบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชํานาญ และมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามที�กําหนด เพื�อให้ความมั�นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะ

ดําเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายเปลี�ยนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลา 
การให้ความเหน็ของผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งจดัทําขึ Cนตามมาตร
บญัชีที�รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื�อให้สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมลูที�สําคญัอย่างโปร่งใส

โดยรายงานตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
อย่างต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี C คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงให้

าที�สอบทานความน่าเชื�อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั Cงระบบควบคมุภายในให้เป็นไป
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื�อให้มั�นใจวา่งบการเงินของบริษัทสามารถเชื�อถือได้ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

บริษัทจัดให้มีการทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 
บริษัทที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที�เป็น

ผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา

บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ภายใน 90 วนั นบัจากวนัสิ Cนสุดรอบปีบญัชีที�
อีกทั Cง บริษัทยงัได้เผยแพร่รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ภายใน 120 วนั นบัจากวนัสิ Cนสุดปีบญัชีที�ผ่านมา 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื�อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท ที�ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื�น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียมกัน 

อาทิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการ ข้อ
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว (Press Release) 

สมัพนัธ์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56
น์โหลดได้ 

 

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื�อเป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อสื�อสารประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมตา่งๆ ที�เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ที�สนใจทั�วไป ให้ได้รับข้อมลูข่าวสารของ

          

 
ผู้ ที�ไม่มีหน้าที�รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จดัการ ห้ามเปิดเผย

ละภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาและ

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชํานาญ และมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามที�กําหนด เพื�อให้ความมั�นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะ

โดยบริษัทมีนโยบายเปลี�ยนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลา 5 ปี เพื�อให้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งจดัทําขึ Cนตามมาตรฐานและหลกัการ
บญัชีที�รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื�อให้สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมลูที�สําคญัอย่างโปร่งใส

โดยรายงานตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาด
อย่างต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี C คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงให้

าที�สอบทานความน่าเชื�อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั Cงระบบควบคมุภายในให้เป็นไป

แบบ 56-2) ที�เปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที�เป็น

ผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา  

วนั นบัจากวนัสิ Cนสุดรอบปีบญัชีที�
วนั นบัจากวนัสิ Cนสุดปีบญัชีที�ผ่านมา (20 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื�อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท ที�ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื�น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียมกัน 

อาทิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการ ข้อมูล
Press Release) ข้อมลูด้านนกัลงทุน

56-2) หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 

เพื�อเป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อสื�อสารประชาสมัพนัธ์ 
จทั�วไป ให้ได้รับข้อมลูข่าวสารของ



 

 
บริษัทอย่างทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัท การติดต่อขอเยี�ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร 
หรือตอบข้อสงสยัตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท

 

ทั Cงนี C ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : 
โทรศพัท์  : 
E-mail Address : 

 

4) สํานักเลขานุการบริษัท 
  

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มี สํานกัเลขานกุารบริษัท 
(Compliance Unit)  เพื�อรับผิดชอบดแูลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที�
ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที�กํากับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษั
ข้อกําหนดของกฎหมายและหน่วยงานที�กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื�อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และ
หน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง เช่น สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง  
 

ทั Cงนี C ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่สํานกัเลขานกุารบริษัท ดงันี C
 

เลขานกุารบริษัท : 
โทรศพัท์  : 
E-mail Address : 

 

5) การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
 

1) การจัดทาํรายงานการเปิดเผยรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกัน
 

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Cนตอนการอนมุัติรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
เกี�ยวโยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัติามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ใช้บงัคบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเคร่งครัด รวมทั Cงได้มี
การเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
 

2) การจัดทาํรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี�ยนแ
 

บริษัทกําหนดให้ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี C

1) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก
2) การรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททกุครั Cง 

รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื�นภายใน 
 

ทั Cงนี C กําหนดให้เลขานกุารบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
พร้อมทั Cงเก็บรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงา
ครองหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
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บริษัทอย่างทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัท การติดต่อขอเยี�ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร 
หรือตอบข้อสงสยัตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ทั Cงนี C ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท ดงันี C 

คณุวภิานนัท์  แย้มคุ้ม 
0-2886-4888 ตอ่ 106 
ir@thanasiri.com 

สํานักเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มี สํานกัเลขานกุารบริษัท (Company Secretary) เป็นหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
เพื�อรับผิดชอบดแูลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที�

ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที�กํากับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร มีการดําเนินการที�เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและหน่วยงานที�กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื�อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และ
หน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง เช่น สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทั Cงนี C ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่สํานกัเลขานกุารบริษัท ดงันี C 

คณุธนิศร  นิตสิาโรภาส 
0-2886-4888 ตอ่ 201 
cs@thanasiri.com 

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

การจัดทาํรายงานการเปิดเผยรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกัน

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Cนตอนการอนมุัติรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
วโยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัติามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ใช้บงัคบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเคร่งครัด รวมทั Cงได้มี

การเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย 

การจัดทาํรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทกําหนดให้ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึ�งรวมถงึจํานวนหลกัทรัพย์ที�ถือครองของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 

ระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี C
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นครั Cงแรก (แบบ 59-
การรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททกุครั Cง (แบบ 59
รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื�นภายใน 3 วนัทําการ นบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลงนั Cน

ทั Cงนี C กําหนดให้เลขานกุารบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
พร้อมทั Cงเก็บรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที�กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีสรุปการถือ
ครองหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี 

บริษัทอย่างทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัท การติดต่อขอเยี�ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร 

เป็นหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
เพื�อรับผิดชอบดแูลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที�

ท ผู้ บริหาร มีการดําเนินการที�เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและหน่วยงานที�กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื�อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และ

พย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) หรือ

การจัดทาํรายงานการเปิดเผยรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Cนตอนการอนมุัติรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
วโยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัติามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ใช้บงัคบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเคร่งครัด รวมทั Cงได้มี

ปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 

ตามคํานิยามของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
ซึ�งรวมถงึจํานวนหลกัทรัพย์ที�ถือครองของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 

ระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี C 
-1) 

59-2) เมื�อมีการซื Cอ ขาย โอน หรือ
วนัทําการ นบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลงนั Cน 

ทั Cงนี C กําหนดให้เลขานกุารบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
นการมีส่วนได้เสียที�กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีสรุปการถือ

และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 



 

3) การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 
 

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ�งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที�ถือครองของบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องจดัทําและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื�อรายงานให้บริษัททราบถึง
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง 
เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย 
เปลี�ยนแปลงข้อมูล) ให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเป็นผู้ จัดการต้นฉบบัแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทั Cงได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย 
 

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา 
ในบทบาทหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั Cงยังเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื�อกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทั Cงในระยะสั Cนและระยะยาว 
 

 นอกจากนี C เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในฐานะก
ให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Association : IOD) และสถาบนัอื�นๆ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกบักรรมการ เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปว่า 
กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยมีการประสานงานให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างตอ่เนื�องตลอดปี
 

 โดย บริษัทให้ความสําคญัตอ่นโยบายความรับผิดชองของคณะกรรมการ ดงันี C
  

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจ
 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั�นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการบริษัท 
ตรวจสอบ รวมทั Cงอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัท โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 

นอกจากการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัทแล้ว เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม เพื�อความยั�งยืนในการดําเนินธุรกิจ ค
ทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบตัิและ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่
นอกจากนั Cน คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที�สอดส่อง ดูแล ให้กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนกังาน ยดึถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 
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การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ซึ�งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที�ถือครองของบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 

พย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องจดัทําและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื�อรายงานให้บริษัททราบถึง
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง (รวมถึงทกุครั Cงที�มีการเปลี�ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ�งเป็นส่วนได้เสียที�

ารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเป็นผู้ จัดการต้นฉบบัแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา 
ในบทบาทหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั Cงยังเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื�อกําหนดวัตถุประสงค์และ

นอกจากนี C เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเส
ให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (

และสถาบนัอื�นๆ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกบักรรมการ เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปว่า 
กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยมีการประสานงานให้

การพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างตอ่เนื�องตลอดปี 

โดย บริษัทให้ความสําคญัตอ่นโยบายความรับผิดชองของคณะกรรมการ ดงันี C 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั�นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั Cงบทบาทหน้าที�ในการกํากับดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการบริษัท (Corporate Governance) โดยเป็นผู้ ริเริ�ม กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตาม
ตรวจสอบ รวมทั Cงอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัท โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจําปี 

นอกจากการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัทแล้ว เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม เพื�อความยั�งยืนในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบตัิและ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ เผยแพร่
นอกจากนั Cน คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที�สอดส่อง ดูแล ให้กรรมการ ผู้ บริหารและ

          

 
และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง 

ตามคํานิยามของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ซึ�งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที�ถือครองของบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่ง

พย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องจดัทําและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื�อรายงานให้บริษัททราบถึง
ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ�งเป็นส่วนได้เสียที�

ารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย (การ
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเป็นผู้ จัดการต้นฉบบัแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั Cงยังเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื�อกําหนดวัตถุประสงค์และ

รรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนนุ
(Thai Institute of Directors 

และสถาบนัอื�นๆ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกบักรรมการ เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปว่า 
กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยมีการประสานงานให้

รวมทั Cงบทบาทหน้าที�ในการกํากับดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการ
โดยเป็นผู้ ริเริ�ม กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตาม

ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ 

นอกจากการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัทแล้ว เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส 
ณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคู่มือจริยธรรม

ทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบตัิและ
และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนั Cน คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที�สอดส่อง ดูแล ให้กรรมการ ผู้ บริหารและ



 

 
2. นโยบายด้านวสัิยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดาํเนินงาน

 

บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนด
เพื�อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุท่านรับทราบ
การทบทวนวิสัยทศัน์, พันธกิจ และแผนการดําเนินงาน เป็นประจําทุกรอบระยะเวลา 
ติดตามให้การดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสัยทศัน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจวา่การลงทนุ และการดําเนิ

 

3. นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
 

3.1  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
บริษัทส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ไว้อย่างชดัเจน โดยการอนมุัติและการดําเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขต
อํานาจหน้าที� ที�ผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ทั Cงนี C เพื�อให้
ของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ 

 

3.2  การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความ

รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการที�ชดัเจน กรรมก
บริษัท ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าที�ตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบริษั
 

4. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จัดการ
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและกําหนดวธีิปฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งใดๆ ที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จดัการ เพื�อให้เป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี กรรมการผู้ จัดการมีหน้าที�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ินอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
 

ทั Cงนี C เพื�อให้กรรมการผู้จดัการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ในบริษัทได้อย่างเต็มที� 
บริหารงานของบริษัท 
 

5. นโยบายเกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 
ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื�อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ�มเติมได้หากมีวาระ
พิเศษต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

2) ในการประชมุแตล่ะครั Cง ประธานกรรมการและกรรมการผู้
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที� และประสานงาน
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 
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นโยบายด้านวสัิยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดาํเนินงาน 

บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนด ทบทวน และอนมุตัิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
เพื�อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุท่านรับทราบถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั โดยคณะกรรมการบริษัทจะทํา

ละแผนการดําเนินงาน เป็นประจําทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนในรอบปีบญัชี โดย
ของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสัยทศัน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

สมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจวา่การลงทนุ และการดําเนินธุรกิจในแตล่ะปีเป็นไปอย่างรอบคอบและสร้างมลูคา่สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น

นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกบั

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ไว้อย่างชดัเจน โดยการอนมุัติและการดําเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขต
อํานาจหน้าที� ที�ผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ทั Cงนี C เพื�อให้คณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุการทํางาน

การถ่วงดุลของกรรมการ 
บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความ

รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการที�ชดัเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงาน
บริษัท ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าที�ตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้น

นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและกําหนดวธีิปฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งใดๆ ที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จดัการ เพื�อให้เป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี กรรมการผู้ จัดการมีหน้าที�รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดํารงตําแหน่งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ินอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื�อเข้าดํารงตําแหน่ง 

ทั Cงนี C เพื�อให้กรรมการผู้จดัการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ในบริษัทได้อย่างเต็มที� และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

นโยบายเกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั Cง ทั Cงนี C จะมีกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการอย่างเป็

ปี เพื�อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ�มเติมได้หากมีวาระ

ในการประชมุแตล่ะครั Cง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื�อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที� และประสานงาน
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 

พนัธกิจ ของบริษัท เป็นประจําทกุปี 
ถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั โดยคณะกรรมการบริษัทจะทํา

เดือนในรอบปีบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสัยทศัน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

นธุรกิจในแตล่ะปีเป็นไปอย่างรอบคอบและสร้างมลูคา่สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกบั
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ไว้อย่างชดัเจน โดยการอนมุัติและการดําเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขต

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุการทํางาน

บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความ
ารทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงาน

บริษัท ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการ
ท และมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและกําหนดวธีิปฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งใดๆ ที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จดัการ เพื�อให้เป็นไปตาม
รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดํารงตําแหน่งให้

และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดําเนิน
กําหนดวนัประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ

ปี เพื�อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ�มเติมได้หากมีวาระ

จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื�อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที� และประสานงานในการจัดประชุม และจะจดัส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ 



 

เพื�อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เว้นแต่เป็นการ
เร่งดว่น 

4) ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ทา่นแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ ทั Cงนี C ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมี
หนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื�องนั Cนๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ Cนอี
หนึ�งเสียงเป็นเสียงชี Cขาด ทั Cงนี C ในการลงมตใินที�ประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่ 

5) ในการประชุมแต่ละครั Cง ที�ประชุมได้มีการซกัถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและ
โปร่งใส โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาโดย
ต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื�องดงักล่าว นอกจากนี C ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที�ประชุมอย่างเพียงพอ 
เพื�อให้กรรมการได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยงัได้มีการเชิญผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที�นําเสนอเพื�
รายละเอียดเพิ�มเตมิหากมีประเดน็ซกัถาม 

6) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที�จดบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยบนัทกึสาระสําคญั, มติการประชุม 
การรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที�หน่วยงานเลข
ได้ 

7) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 
โดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 
อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชมุให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ
 

6. นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการ
 

1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครั Cง โด
ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างผู้ ถือ
การดําเนินงาน เอกสารด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงข้อมลูอื�นๆ ที�
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที�เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั Cงแรก โดย
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการ 

2) การจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเ
สะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี�ยมชมบริษัท เพื�อให้เข้าใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ�งขึ Cน

 

7. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการ ซึ�งจัดขึ Cนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
องค์กรอิสระตา่งๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ 
เพื�อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Cน โดยกําหนดให้กรรมกา
อย่างน้อย 1 ทา่น ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตังิาน

 

8. นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ
 

เพื�อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 
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เพื�อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เว้นแต่เป็นการ

ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ทา่นแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ ทั Cงนี C ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมี

สียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื�องนั Cนๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ Cนอี
ในที�ประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Cงหมด

ะครั Cง ที�ประชุมได้มีการซกัถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและ
โปร่งใส โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาโดย

จารณาเรื�องดงักล่าว นอกจากนี C ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที�ประชุมอย่างเพียงพอ 
เพื�อให้กรรมการได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยงัได้มีการเชิญผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที�นําเสนอเพื�

ยหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที�จดบันทึกรายงานการประชุมของ
มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั Cงจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่าน

การรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที�หน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพื�อให้กรรมการหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 
โดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพื�อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทั Cงที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เรื�องที�
อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชมุให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครั Cง โดยบริษัทจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที�เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างผู้ ถือ
การดําเนินงาน เอกสารด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงข้อมลูอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั Cงนี C เพื�อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที�เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั Cงแรก โดย

การจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั Cงอํานวยความ
สะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี�ยมชมบริษัท เพื�อให้เข้าใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ�งขึ Cน 

นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการ ซึ�งจัดขึ Cนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

มรู้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย
เพื�อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Cน โดยกําหนดให้กรรมกา

บการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตังิาน

นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ 

เพื�อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั Cง ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบราย

          

 
เพื�อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุม

ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ทา่นแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ ทั Cงนี C ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมี

สียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื�องนั Cนๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ Cนอีก
ของจํานวนกรรมการทั Cงหมด 

ะครั Cง ที�ประชุมได้มีการซกัถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและ
โปร่งใส โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาโดยนยัสําคญั 

จารณาเรื�องดงักล่าว นอกจากนี C ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที�ประชุมอย่างเพียงพอ 
เพื�อให้กรรมการได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยงัได้มีการเชิญผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที�นําเสนอเพื�อให้

ยหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที�จดบันทึกรายงานการประชุมของ
ความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั Cงจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่าน

านกุารบริษัท เพื�อให้กรรมการหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั Cง 
เพื�อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทั Cงที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เรื�องที�

อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชมุให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ 

ยบริษัทจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที�เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผล

เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั Cงนี C เพื�อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที�เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั Cงแรก โดย

นินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั Cงอํานวยความ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เป็นต้น 
เพื�อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Cน โดยกําหนดให้กรรมการ 

บการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครั Cง ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบราย



 

 
คณะ (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด ซึ�งได้กํา
ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ทั Cงนี C เพื�อสอบทานการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงพิจารณาทบทวนประมวล
ข้อคดิเหน็ในประเดน็ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที�ในระหวา่งปี

 

9. นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง
 

คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน
บริหารที�สําคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี C
 

1) ระดับประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 

เมื�อตําแหน่งผู้บริหารระดบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ วา่งลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง 
คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ที�มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแตง่ตั Cงจากคณะกรรมการบริษัท

 

2) ระดับผู้บริหารระดับสูง 
 

เมื�อตําแหน่งระดบัผู้บริหารตั Cงแต่ผู้ อํานวยการขึ Cนไปว่างลง หรือผู้ อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งได้ 
บริษัทจะมีการนําเสนอทายาทสืบทอดตําแหน่งที�คดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการ
ทอดตําแหน่งของบริษัท ระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี C

2.1   วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการ
ขยายตวั 

2.2   ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและระยะยาว
2.3   กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื�อเตรียมทดแทนพนกังานที�

ออก 
2.4   กําหนดความสามารถ 

พนกังานในตําแหน่งนั Cนๆ และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบคุคล 
2.5   คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื�อพิจารณาความเหมาะสม
2.6   พฒันาและประเมินพนกังานที�คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที�คาดหวงัได้

จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี�ยนตวัย่อมสามารถทําได้
 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั Cงกรรมการที�มีความรู้ ความชํานาญ
กิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั�นกรองงานในขอบเขตที�คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษัท ทั Cงนี C คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั Cงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบอย่าง
สมํ�าเสมอ และรายงานการปฏิบตัหิน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี 
(แบบ 56-2) ทุกปี ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั Cงหมด 
คา่ตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร 
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และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด ซึ�งได้กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย  

ทั Cงนี C เพื�อสอบทานการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงพิจารณาทบทวนประมวล
ข้อคดิเหน็ในประเดน็ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที�ในระหวา่งปีที�ผ่านมา เพื�อนํามาแก้ไขและเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานตอ่ไป

นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน
บริหารที�สําคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี C 

ระธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

เมื�อตําแหน่งผู้บริหารระดบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ วา่งลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ที�มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแตง่ตั Cงจากคณะกรรมการบริษัท 

 

เมื�อตําแหน่งระดบัผู้บริหารตั Cงแต่ผู้ อํานวยการขึ Cนไปว่างลง หรือผู้ อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งได้ 
บริษัทจะมีการนําเสนอทายาทสืบทอดตําแหน่งที�คดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

แหน่งของบริษัท ระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี C 
วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการ

ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและระยะยาว
ผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื�อเตรียมทดแทนพนกังานที�

กําหนดความสามารถ (Competencies) ซึ�งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที�พึ�งปรารถนาของ
พนกังานในตําแหน่งนั Cนๆ และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan)
คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื�อพิจารณาความเหมาะสม
พฒันาและประเมินพนกังานที�คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที�คาดหวงัได้
จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี�ยนตวัย่อมสามารถทําได้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั Cงกรรมการที�มีความรู้ ความชํานาญที�เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อช่วยในการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั�นกรองงานในขอบเขตที�คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ

ษัท ทั Cงนี C คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั Cงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบอย่าง
สมํ�าเสมอ และรายงานการปฏิบตัหิน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 

คณะกรรมการชุดย่อยทั Cงหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี C 

หนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ

ทั Cงนี C เพื�อสอบทานการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงพิจารณาทบทวนประมวล
ที�ผ่านมา เพื�อนํามาแก้ไขและเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน

เมื�อตําแหน่งผู้บริหารระดบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ วา่งลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิ
หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ที�มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ

เมื�อตําแหน่งระดบัผู้บริหารตั Cงแต่ผู้ อํานวยการขึ Cนไปว่างลง หรือผู้ อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งได้ 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Cงนี C การวางแผนการสืบ

วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการ

ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท ทั Cงในระยะสั Cนและระยะยาว 
ผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื�อเตรียมทดแทนพนกังานที�

ซึ�งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที�พึ�งปรารถนาของ
elopment Plan) 

คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื�อพิจารณาความเหมาะสม 
พฒันาและประเมินพนกังานที�คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที�คาดหวงัได้

ที�เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อช่วยในการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั�นกรองงานในขอบเขตที�คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ

ษัท ทั Cงนี C คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั Cงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบอย่าง
แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด



 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้ บริหารจํานวน 
ประสบการณ์ด้านการบญัชีที�เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวนทั Cงหมด 
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 นายโยธิน จ๋วงพานิช 

2 นายโกมินทร์ ลิ Cนปราชญา 

3 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ 
มตทีิ�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Cงที� 1/2553 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน มีการหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระ 
เพื�อขอทราบความเห็นเกี�ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ 
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั Cงถดัไป 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและก
สามารถเข้ารับการแตง่ตั Cงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้

 

ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ�งมิได้เป็นผู้ บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี C
 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที�รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Cงรายไตรมาสและประจําปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบก
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Cง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั Cง
ผู้ สอบบญัชีภายนอก รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานบญัชีนั Cน รวมถงึประสบการณ์ของผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้ บริหารจํานวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั Cง 

สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวนทั Cงหมด 3 ทา่น ประกอบด้วย

ตาํแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

เตชะอํานวยพร กรรมการตรวจสอบ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ โดยได้รับแตง่ตั Cงเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
2553 เมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2553  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน มีการหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระ 
เพื�อขอทราบความเห็นเกี�ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที�ประชุม

รายละเอียดในหวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั Cงถดัไป 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
สามารถเข้ารับการแตง่ตั Cงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้ 

ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ�งมิได้เป็นผู้ บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที�และ

ญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี C 

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที�รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Cงรายไตรมาสและประจําปี  

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Cง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

ริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, 

เสนอแต่งตั Cง บุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานบญัชีนั Cน รวมถงึประสบการณ์ของผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท

          

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
คณะกรรมการตรวจสอบทั Cง 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และ

ทา่น ประกอบด้วย 

ตาํแหน่ง 

โดยได้รับแตง่ตั Cงเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน มีการหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระ 
เพื�อขอทราบความเห็นเกี�ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที�ประชุม

บริษัทได้นําข้อเสนอแนะทั Cงจาก
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั Cงถดัไป  

รรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ�งมิได้เป็นผู้ บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที�และ

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี

ารตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Cง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

, ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

บุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อีกทั Cงพิจารณาเลิกจ้าง
รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานบญัชีนั Cน รวมถงึประสบการณ์ของผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 



 

 
5) เข้าประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุ
6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ทั Cงนี C เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
7) ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการ

บริหารทางการเงินและความเสี�ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
สําคญัๆ ที�ต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามที�กฎหมายกําหนด

8) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี C

- ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
- ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท
- ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี
- ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท
- ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
- รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ความเป็นอิสระ ซึ�งเป็นกลไกที�สําคญั เพื�อส่งเสริมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการ
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 นายโยธิน จ๋วงพานิช

2 นายโกมินทร์ ลิ Cนปราชญา

3 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร
 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ตามมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการ

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแตง่ตั Cงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้
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เข้าประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั Cง 
พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด

ทั Cงนี C เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
รอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการ

ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงาน
สําคญัๆ ที�ต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามที�กฎหมายกําหนด 

ดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี C 

ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท 
ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ, ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการที�มี
ความเป็นอิสระ ซึ�งเป็นกลไกที�สําคญั เพื�อส่งเสริมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทมีจํานวนทั Cงหมด 

ตาํแหน่ง

จ๋วงพานิช ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ลิ Cนปราชญา กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เตชะอํานวยพร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คือ นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ ม โดยได้รับแต่งตั Cงเป็นเลขานุการ
ตามมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Cงที� 2/2558 เมื�อวนัที� 12 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
ปี และสามารถเข้ารับการแตง่ตั Cงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้

พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
ทั Cงนี C เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

รอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการ
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงาน

ดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดย

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก

เป็นคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการที�มี
โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั Cงสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง

ของบริษัทมีจํานวนทั Cงหมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ตาํแหน่ง 

การสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยได้รับแต่งตั Cงเป็นเลขานุการ
12 พฤษภาคม 2558  

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
ปี และสามารถเข้ารับการแตง่ตั Cงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้ 



 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และ
ให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ หน้าที�และความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี C
 

การสรรหา 
1) กําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี

2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
ที�ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตั Cงเพิ�ม

3) ปฏิบตักิารอื�นใดเกี�ยวกบัการสรรหาตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

การกําหนดค่าตอบแทน 
1) จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี
2) เสนอแนะค่าตอบแทนที�จําเป็นและเหมาะสม ทั Cงที�เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที�คาด
กรรมการ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิ

3) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

4) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ ดังนั Cน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Cงที� 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพื�อส่งเสริมให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิ
กํากบัดแูลกิจการและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจที�กําหนดขึ Cน

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการ
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 นายสุทธิรักษ์ 

2 นายธนิศร 

3 นางสาววภิานนัท์ 

4 นายนนัทพนัธ์ 

5 นางสาวรัตตกิร 
 

 

             

- 91 - 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และ

สระ หน้าที�และความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี C

กําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการชดุย่อย
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื�อเสนอต่อ

หรือ เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง

หรือ แตง่ตั Cงเพิ�ม 
ปฏิบตักิารอื�นใดเกี�ยวกบัการสรรหาตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอต่อ
เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

เสนอแนะค่าตอบแทนที�จําเป็นและเหมาะสม ทั Cงที�เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที�คาด
กรรมการ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตั ิ

เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการ
และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

บตัหิน้าที�อื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งเป็นส่วนสําคญัที�จะทําให้บริษัทมีระบบ
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ ดังนั Cน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Cงที� 2/2558 เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพื�อส่งเสริมให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั Cงบรรลุนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจที�กําหนดขึ Cน 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท มีจํานวนทั Cงหมด 5 ทา่น ประกอบด้วย

 ตาํแหน่ง

เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

นิตสิาโรภาส กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

แย้มคุ้ม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กลุธรสิริอดศิา กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ทรรทรานนท์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

          

 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั Cงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Cน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และ

สระ หน้าที�และความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี C 

กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสูง โดย
คณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื�อเสนอต่อ

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง 

จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอต่อ

เสนอแนะค่าตอบแทนที�จําเป็นและเหมาะสม ทั Cงที�เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจาก

เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการ

 

ซึ�งเป็นส่วนสําคญัที�จะทําให้บริษัทมีระบบ
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้จัดตั Cง  

จการที�ดี รวมทั Cงบรรลุนโยบายการ

ทา่น ประกอบด้วย 

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 

 

 



 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ

 

1) นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา
อนมุตั ิ

2) กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี สอดคล้องกบันโยบายของบริษั
ที�เกี�ยวข้อง 

3) กําหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพงึปฏิบตัทีิ�ดี 
4) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบตัขิองสากล และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
5) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที�เข้าใจอย่าง

ทั�วถงึ และมีผลในแนวทางปฏิบตั ิ
6) ดแูลให้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี มีผลในทางปฏิบตั ิมีความตอ่เนื�
7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ 

เพื�อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
8) ปฏิบตังิานอื�นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

2.4 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร
 

ชื�อ – นามสกุล 

1 นายอารีศกัดิe เสถียรภาพอยทุธ์

2 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
 

1) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เอื Cอตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ

2) ตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที�ได้รับอนุ
3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที�จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
4) จดัทําโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหาร

ฝึกอบรม, การจดัสรรเงินบําเหน็จรางวลั โบนัส หรือค่าตอบแทน
บริษัทหรือบุคคลใดๆ ที�กระทํากิจการให้แก่บริษัท มีอํานาจแต่งตั Cง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทในตําแหน่งที�ตํ�ากว่าตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเตมิงบประมาณประจําปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที�สําคัญๆ ที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที�ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทหรือตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา

กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี สอดคล้องกบันโยบายของบริษั

กําหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพงึปฏิบตัทีิ�ดี (Code of Best Practices) ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทาง

และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที�เข้าใจอย่าง

ดแูลให้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี มีผลในทางปฏิบตั ิมีความตอ่เนื�องและเหมาะสม 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ 

ปฏิบตังิานอื�นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย

 ตาํแหน่ง

เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานกรรมการบริหาร 

เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

ติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ระเบียบ และข้อกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เอื Cอตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ 

ตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท
กลยุทธ์, ระบบการบริหารจดัการ หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ได้กําหนดให้สอดคล้องและ

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที�จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
ร้างองค์กรและอํานาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทกุรายละเอียด การคดัเลือก, 

การจดัสรรเงินบําเหน็จรางวลั โบนัส หรือค่าตอบแทน ซึ�งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนกังานหรือลูกจ้างของ
ก่บริษัท มีอํานาจแต่งตั Cง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทในตําแหน่งที�ตํ�ากว่าตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเตมิงบประมาณประจําปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ

อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที�สําคัญๆ ที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที�ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทหรือตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 

นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา

กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทและกฎหมาย

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทาง

ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที�เข้าใจอย่าง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ 

ทา่น ประกอบด้วย 

ตาํแหน่ง 

ติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

มตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
ระบบการบริหารจดัการ หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ได้กําหนดให้สอดคล้องและ

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที�จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การ

ซึ�งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนกังานหรือลูกจ้างของ
ก่บริษัท มีอํานาจแต่งตั Cง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทในตําแหน่งที�ตํ�ากว่าตําแหน่งกรรมการ

เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเตมิงบประมาณประจําปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ

อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที�สําคัญๆ ที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที�ได้รับมอบหมาย  /อนุมัติจาก



 

7) ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิ
อนมุตักิารออกตราสารทางด้านการเงิน ทั Cงนี C ภายในวงเงินไม่เกิน 
ใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื�อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท 

8) มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบคุคลอื�นใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ�ง โดยอยู่ภายใต้
กรอบอํานาจและการควบคมุของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที�คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั Cนๆ ได้ตามที�เห็นสมควร ทั Cงนี C จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที�อาจมีควา
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ (Conflict of Interest)

9) พิจารณาและอนมุตักิารกู้ เงินหรือขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถงึการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื�อธุรกรรมปกติของบริษัท 
ดงันี C 

� วงเงินกู้ส่วนที�ใช้ทําโครงการ 
ไม่เกิน 600 ล้านบาทตอ่โครงการ โดยไม่นบัรวมวงเงินหนงัสือคํ Cาประกนัสาธารณปูโภค

� วงเงินกู้ ส่วนที�ใช้สําหรับ Working Capital 
200 ล้านบาท 

10) ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมา
 

ทั Cงนี C การอนมุตัิดําเนินงานของบริษัทในเรื�องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด 
ข้อบงัคบัของบริษัทและตามที�สํานกังาน ก.ล.ต
ของบริษัทที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป เช่น การซื Cอขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย
งบประมาณที�คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัไิว้ชดัเจนแล้ว

 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

การคัดเลือกบุคคลที�จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้
จํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
และนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Cง
 

3.1 การคัดเลือกกรรมการอิสระ  
 

บริษัทได้กําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทนุและรักษา
สมดลุของการบริหารจดัการที�ดี 
 

บริษัทกําหนดให้คําวา่ “กรรมการอิสระ
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ�งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในลกัษณะที�
การแสดงความเหน็ที�เป็นอิสระและเป็นกรรมการที�มีคณุสมบตั ิดงันี C
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ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิด/ปิดบญัชี, การกู้ ยืม, การจํานํา
อนมุตักิารออกตราสารทางด้านการเงิน ทั Cงนี C ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื�น รวมถึงการซื Cอขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิeที�ดิน
ใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื�อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบคุคลอื�นใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ�ง โดยอยู่ภายใต้
กรอบอํานาจและการควบคมุของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที�คณะ

ารบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั Cนๆ ได้ตามที�เห็นสมควร ทั Cงนี C จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที�อาจมีควา

Conflict of Interest) 
พิจารณาและอนมุตักิารกู้ เงินหรือขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถงึการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื�อธุรกรรมปกติของบริษัท 

วงเงินกู้ส่วนที�ใช้ทําโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนมุตัิการกู้ เงินและขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิ
ล้านบาทตอ่โครงการ โดยไม่นบัรวมวงเงินหนงัสือคํ Cาประกนัสาธารณปูโภค 

Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื�อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 

ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั Cงนี C การอนมุตัิดําเนินงานของบริษัทในเรื�องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด 

ต.ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นธุรกิจ
ของบริษัทที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป เช่น การซื Cอขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย
งบประมาณที�คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัไิว้ชดัเจนแล้ว  

การคัดเลือกบุคคลที�จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ได้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒ ิ

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Cงมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Cง 

 

กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและแนวปฏิบตัิของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทนุและรักษา

กรรมการอิสระ” หมายความถงึกรรมการที�ไม่ทําหน้าที�จดัการของบริษัทและ
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ�งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในลกัษณะที�
การแสดงความเหน็ที�เป็นอิสระและเป็นกรรมการที�มีคณุสมบตั ิดงันี C 

          

 
การจํานํา, การจํานองคํ Cาประกนั, การ

ล้านบาท และการอื�น รวมถึงการซื Cอขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิeที�ดิน
 

มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบคุคลอื�นใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ�ง โดยอยู่ภายใต้
กรอบอํานาจและการควบคมุของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที�คณะ

ารบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั Cนๆ ได้ตามที�เห็นสมควร ทั Cงนี C จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที�อาจมีความ

พิจารณาและอนมุตักิารกู้ เงินหรือขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถงึการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื�อธุรกรรมปกติของบริษัท 

ได้พิจารณาและอนมุตัิการกู้ เงินและขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงินในวงเงิน

ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื�อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน         

ทั Cงนี C การอนมุตัิดําเนินงานของบริษัทในเรื�องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้ จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด (ตาม

ทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นธุรกิจปกติ
ของบริษัทที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป เช่น การซื Cอขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย, หลกัเกณฑ์ และ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของ
จะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒ ิ

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและแนวปฏิบตัิของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทนุและรักษา

หมายความถงึกรรมการที�ไม่ทําหน้าที�จดัการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที�
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ�งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในลกัษณะที�จะทําให้มีข้อจํากดัใน



 

 
1) เป็นบุคคลที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 

โดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาชีพผู้สอบบญัชี, ทนายความ, หรือวิชาชีพที�ทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระแก่บริษัท
หรือไม่เป็นผู้ ที�มีอํานาจควบคมุของบริษัท, บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้น
จากสถานะหรือตําแหน่งที�อาจเกิดความขดัแย้งดงักล่าวเป็นเวลา 

3) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที�เป็นการจํากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�ตําแหน่งกรรมการตามข้อกํา
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Cง
ในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา 
สมรสและบตุรกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทและบริษัทย่อย 

5) ไม่ได้รับการแต่งตั Cงขึ Cนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
ผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) สามารถปฏิบตัหิน้าที�และแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว
 

ทั Cงนี C นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขั Cนตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตใิห้จดัตั Cง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท เพื�อทําหน้าที�กลั�นกรอง โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คณุสมบตัิ ความสามารถและประสบการณ์ที�หลากหลายของ
กรรมการ (Board Diversity) รวมทั Cงพิจารณาคดัเลือก และเสนอบคุคลที�เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทที�หมดวาระ 
มีตําแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั Cงเพิ�ม ซึ�งคํานึงถึงทกัษะที�จําเป็นที�ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การคดัเลือกและแต่งตั Cง
กรรมการใหม่ที�บริษัทกําหนด เพื�อเสนอแตง่ตั Cงจากคณะกรรมการบริษัท และ
จะต้องนําเสนอรายละเอียดที�เพียงพอ เพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น

 

ทั Cงนี C บริษัทมีคณะกรรมการที�มีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ
ด้าน อาทเิช่น บญัชี, การเงิน, ความรู้ด้านอสงัหา

 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการบริษัท
 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี C  

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตําแหน่งอื�นตามที�เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Cงหมด
นั Cนต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  

2) ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
3) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Cงกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี C
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เป็นบุคคลที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Cงหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือ

ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการด้าน
หรือวิชาชีพที�ทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระแก่บริษัท

ริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้น
จากสถานะหรือตําแหน่งที�อาจเกิดความขดัแย้งดงักล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ Cนไป 

ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที�เป็นการจํากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�ตําแหน่งกรรมการตามข้อกํา
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Cง
ในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส
สมรสและบตุรกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

การแต่งตั Cงขึ Cนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น

สามารถปฏิบตัหิน้าที�และแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขั Cนตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตใิห้จดัตั Cง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คณุสมบตัิ ความสามารถและประสบการณ์ที�หลากหลายของ

รวมทั Cงพิจารณาคดัเลือก และเสนอบคุคลที�เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทที�หมดวาระ 
หรือ แต่งตั Cงเพิ�ม ซึ�งคํานึงถึงทกัษะที�จําเป็นที�ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การคดัเลือกและแต่งตั Cง

กรรมการใหม่ที�บริษัทกําหนด เพื�อเสนอแตง่ตั Cงจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัแิตง่ตั Cงจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
จะต้องนําเสนอรายละเอียดที�เพียงพอ เพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ทั Cงนี C บริษัทมีคณะกรรมการที�มีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ, เพศ ซึ�งกรรมการแต่ละท่านมีความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ความรู้ด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบและการแตง่ตั Cงคณะกรรมการ ดงันี C

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั Cงกรรมการด้วยกนัเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตําแหน่งอื�นตามที�เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Cงหมด

รมการของบริษัทไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Cงกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี C

ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Cงหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือ

ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการด้าน
หรือวิชาชีพที�ทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 

ริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้น

ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที�เป็นการจํากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�ตําแหน่งกรรมการตามข้อกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Cง

บริษัทในเครือ หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
คู่สมรส, พี�น้อง และบุตร รวมทั Cงคู่

ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น

สามารถปฏิบตัหิน้าที�และแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขั Cนตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เป็นคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คณุสมบตัิ ความสามารถและประสบการณ์ที�หลากหลายของ

รวมทั Cงพิจารณาคดัเลือก และเสนอบคุคลที�เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทที�หมดวาระ และ/หรือ 
หรือ แต่งตั Cงเพิ�ม ซึ�งคํานึงถึงทกัษะที�จําเป็นที�ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การคดัเลือกและแต่งตั Cง

หรือ เสนอขออนมุตัแิตง่ตั Cงจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี โดย

เพศ ซึ�งกรรมการแต่ละท่านมีความเชี�ยวชาญเฉพาะ
โดยมีองค์ประกอบและการแตง่ตั Cงคณะกรรมการ ดงันี C 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและ

คนและให้คณะกรรมการเลือกตั Cงกรรมการด้วยกนัเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตําแหน่งอื�นตามที�เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Cงหมด

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Cงกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี C 



 

- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Cงหมดเลื

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
- บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั Cงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตั Cงในครั Cงนั Cน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลื
หรือจะพงึเลือกตั Cงในครั Cงนั Cนให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี Cขาด 

4) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Cงให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม สําหรับกรรมการที�จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Cนให้ใช้วิธีการจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�
นั Cนเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที�ออกตามวาระนั Cนอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ 

5) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื�อ  
- ตาย  
- ลาออก  
- ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามมาตรา 
- ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้พ้นจากตําแหน่ง
- ศาลมีคําสั�งให้ออก  

6) ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ�งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี�ของจํานวนกรรมการที�เหลืออยู่  

7) ในกรณีที�กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั Cงคณะ ให้คณะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื�อดําเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที� เว้นแต่ศาลจะมีคําสั�งเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�คณะกรรมกา
จากตําแหน่งตามคําสั�งศาล คณะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อเลือกตั Cงคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ�ง
เดือนนบัแตว่นัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุ
ในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัตดิตอ่กนั 

8) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่
หุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มีความซื�อสตัย์ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอที�จะอทุศิให้กบัการปฏิบตัหิน้าที�กรรมการอย่างเตม็ที�

10) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการของ
บริษัท ดงันี C 

- กําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบริษัทย่อยที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไ

- กําหนดให้กรรมการที�เป็นกรรมการบริหาร สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอื�น ได้ไม่เกิน 
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ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ  
ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Cงหมดเลือกตั Cงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั Cงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกตั Cงในครั Cงนั Cน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลือกตั Cงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนที�จะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตั Cงในครั Cงนั Cนให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี Cขาด  

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Cงให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม สําหรับกรรมการที�จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปีแรก

และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Cนให้ใช้วิธีการจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�
ออกตามวาระนั Cนอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้  

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื�อ   

ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้พ้นจากตําแหน่ง 

 
ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ�งมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
ว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

นกรณีที�กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั Cงคณะ ให้คณะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื�อดําเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที� เว้นแต่ศาลจะมีคําสั�งเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�คณะกรรมกา

ะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อเลือกตั Cงคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ�ง
เดือนนบัแตว่นัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุ

นวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัตดิตอ่กนั  
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือ

กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มีความซื�อสตัย์ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอที�จะอทุศิให้กบัการปฏิบตัหิน้าที�กรรมการอย่างเตม็ที� 

กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการของ

กําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบริษัทย่อยที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 
กําหนดให้กรรมการที�เป็นกรรมการบริหาร สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอื�น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท 

          

 

อกตั Cงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั Cงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ
อกตั Cงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนที�จะพึงมี

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Cงให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม สําหรับกรรมการที�จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปีแรก

และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Cนให้ใช้วิธีการจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุด

แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ�งมี
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

ว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

นกรณีที�กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั Cงคณะ ให้คณะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื�อดําเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที� เว้นแต่ศาลจะมีคําสั�งเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�คณะกรรมการพ้น

ะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อเลือกตั Cงคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ�ง
เดือนนบัแตว่นัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือ

กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มีความซื�อสตัย์ 

กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการของ        

กําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

กําหนดให้กรรมการที�เป็นกรรมการบริหาร สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์



 

 
11) กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ที�มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื�นอันจะก่อให้เกิดการบั�นทอน

ผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื Cอประโยชน์ให้บคุคลหรือนิตบิคุคลใดไม่วา่จะทําเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น
12) คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที�มีคณุสมบตัหิลากหลาย ทั Cงในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถ

เฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบับริษัท และมีกรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการบริ
 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการตรวจสอบ
 

คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากบุคคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลกัทรัพย์ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี โดยมีคณุสมบตัแิละแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี C
 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินที�เพียงพอเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

2) แตง่ตั Cงโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น โดยที�กรรมการตรวจสอบต้องเป็
3) เป็นกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการบริหารและ

บริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4) เป็นกรรมการที�ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ทางตร

มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท, บริษัทย่อย
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Cงไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจกบับริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง เว้นแตจ่ะได้พ้

5) เป็นกรรมการที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย  

6) เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ, ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจดัการของสํานกังานสอบบญัชี เว้นแต่จะได้
ปี 

7) เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้ให้บริกา
เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท

8) เป็นกรรมการที�ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา 
และบุตร รวมทั Cงคู่สมรสของบุตรกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
อํานาจควบคมุของบริษัทและบริษัทย่อย 

9) เป็นกรรมการที�ไม่ได้รับการแตง่ตั Cงขึ Cนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

10) เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการป
คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติส
บคุคลดงักล่าว 
 

ทั Cงนี C กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั Cงตอ่ไปไ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเหน็วา่เหมาะสม 
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กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ที�มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื�นอันจะก่อให้เกิดการบั�นทอน
ของบริษัทหรือเอื Cอประโยชน์ให้บคุคลหรือนิตบิคุคลใดไม่วา่จะทําเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที�มีคณุสมบตัหิลากหลาย ทั Cงในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถ
เฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบับริษัท และมีกรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ทา่น ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากบุคคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ปี โดยมีคณุสมบตัแิละแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี C

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินที�เพียงพอเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

แตง่ตั Cงโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น โดยที�กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร, ลูกจ้าง, พนักงาน, หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจําจาก

บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
เป็นกรรมการที�ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทั Cงในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจน

บริษัทย่อย, บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Cงไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทาง

บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 
เป็นกรรมการที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�

เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจดัการของสํานกังานสอบบญัชี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ
ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท, บริษัทย่อย, หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

เป็นกรรมการที�ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา 
และบุตร รวมทั Cงคู่สมรสของบุตรกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี

เป็นกรรมการที�ไม่ได้รับการแตง่ตั Cงขึ Cนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติส

ทั Cงนี C กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั Cงตอ่ไปได้อีกวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ที�มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื�นอันจะก่อให้เกิดการบั�นทอน
ของบริษัทหรือเอื Cอประโยชน์ให้บคุคลหรือนิตบิคุคลใดไม่วา่จะทําเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น 

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที�มีคณุสมบตัหิลากหลาย ทั Cงในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถ
ทา่น ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั Cง
หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ปี โดยมีคณุสมบตัแิละแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี C 

ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที�มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินที�เพียงพอเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้  

นกรรมการอิสระทั Cงหมด 
หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจําจาก

งหรือทางอ้อมทั Cงในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจน
บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้

ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทาง
นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง โดยให้นบัรวมหุ้นที�

บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ารเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เป็นกรรมการที�ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี�น้อง 
ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี

เป็นกรรมการที�ไม่ได้รับการแตง่ตั Cงขึ Cนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Cงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของ

ด้อีกวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการบริษัทหรือ



 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการ
 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Cงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระทั Cงคณะ 
3) ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Cงนี C เพื�อให้การทําหน้าที�

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการถ่วงดลุ
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
 

องค์ประกอบและการแต่งตั $ง
 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Cงคณะกรรมการกํากบัดแูลกิ
2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จํานวนอย่างน้อย 

ความรู้ที�เป็นประโยชน์ตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท
3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการบริหาร
 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้
ประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้อง รวมทั Cงมีคณุสมบตัิตามมาตรา 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของ
 

4. การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เพื�อร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเอื Cอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม การกํากบัดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั Cน โดยส่วนใหญจะมีข้อตกลงกบัผู้ ร่วมลงทนุ ดงันี C 

1) บริษัทย่อย :  บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการทั Cงหมด หากการดําเนินการมี
ผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญัจะต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน

2) บริษัทร่วม : บริษัทจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ�งเป็นบุคคลที�บริษัทเป็นผู้ กําหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์
กําหนดจํานวนกรรมการที�จะเข้าไปควบคมุดแูล 
 

5. การดแูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
สาธารณชน เพื�อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อื�น รวมถงึการซื Cอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีวธีิป้องกนัการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ของผู้บ
และบคุลากรของบริษัท ดงันี C 

             

- 97 - 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Cงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย 

ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Cงนี C เพื�อให้การทําหน้าที�
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการถ่วงดลุ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Cงคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จํานวนอย่างน้อย 

ความรู้ที�เป็นประโยชน์ตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1 

องค์ประกอบและการแต่งตั $งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้อง รวมทั Cงมีคณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เพื�อร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเอื Cอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม การกํากบัดแูลการดําเนินงานของ

มนั Cน โดยส่วนใหญจะมีข้อตกลงกบัผู้ ร่วมลงทนุ ดงันี C  
บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการทั Cงหมด หากการดําเนินการมี

ผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญัจะต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน 
จะกําหนดจํานวนกรรมการซึ�งเป็นบุคคลที�บริษัทเป็นผู้ กําหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์

กําหนดจํานวนกรรมการที�จะเข้าไปควบคมุดแูล  

การดแูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที�มีสาระสําคญัของบริษัท ซึ�งไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื�อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อื�น รวมถงึการซื Cอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีวธีิป้องกนัการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ของผู้บ

          

 

 
กรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็น

ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Cงนี C เพื�อให้การทําหน้าที�

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 ท่าน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ�งมี

1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่ง ประธาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพ  

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เพื�อร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเอื Cอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม การกํากบัดแูลการดําเนินงานของ

บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการทั Cงหมด หากการดําเนินการมี

จะกําหนดจํานวนกรรมการซึ�งเป็นบุคคลที�บริษัทเป็นผู้ กําหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์

และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที�มีสาระสําคญัของบริษัท ซึ�งไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื�อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อื�น รวมถงึการซื Cอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีวธีิป้องกนัการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร



 

 
1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื�อให้รับทราบถึงหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่

และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที�
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ

2) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
วนัเดียวกบัที�ส่งรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

3) บริษัทกําหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบตัขิองบริษัทที�ได้รั
บคุคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง และควรละเว้นการซื Cอขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 
ของบริษัท รวมถงึเผยแพร่ข้อมลูที�เป็นสาระสําคญัอื�นๆ สู่สาธารณชน

 

 ทั Cงนี C ตลอดปี 2559 ที�ผ่านมานั Cน 
เว็บไซต์ และ E-mail กลางของบริษัท เพื�อแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 
ไตรมาส 

4) กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที�เป็นสาระสําคญั ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย์และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูผลการดําเนินงานและข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด
 

นอกจากนี C บริษัทได้กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในไปใช้หรือนําไปเปิดเผย ทําให้
บริษัทได้รับความเสื�อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องเพื�อดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

กรินทร์ ออดทิ จํากดั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C

รายการ 

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

งบการเงินรวม 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี C ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัลติ Cง จํากดั

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

2. ค่าบริการอื�นๆ (Non-Audit Fee) 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ'ม
 

  

- 98 - 

รรมการและผู้บริหารเพื�อให้รับทราบถึงหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สจ.14/2540 เรื�อง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และบท

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนี Cให้แก่บริษัทใน
วนัเดียวกบัที�ส่งรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทกําหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบตัขิองบริษัทที�ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูต่อบุคคลภายนอก หรือ 
บคุคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง และควรละเว้นการซื Cอขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที�บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะ
ของบริษัท รวมถงึเผยแพร่ข้อมลูที�เป็นสาระสําคญัอื�นๆ สู่สาธารณชน 

ที�ผ่านมานั Cน บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านรับทราบ ผ่านทาง
กลางของบริษัท เพื�อแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก

กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที�เป็นสาระสําคญั ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย์และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Cนไตรมาสและ 60 วนันบัจากวนัสิ Cนงวดบญัชี

านและข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 

นอกจากนี C บริษัทได้กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในไปใช้หรือนําไปเปิดเผย ทําให้
และบริษัทจะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องเพื�อดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป

audit fee) บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)   

160,000 140,000 124,000

581,000 540,000 521,000

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี C ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 225,000 280,000 235,000

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (เดมิ) 966,000 960,000 880,000

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัลติ Cง จํากดั 30,000 30,000 “ไม่มี 
การเรียกเก็บ-รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 30,000 30,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 996,000 990,000 880,000

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ'ม 

รรมการและผู้บริหารเพื�อให้รับทราบถึงหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

เรื�อง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และบท

บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และจดัส่งสําเนารายงานนี Cให้แก่บริษัทใน

บทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูต่อบุคคลภายนอก หรือ 
เดือนก่อนที�บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะ

ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านรับทราบ ผ่านทาง
เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก ในทุกๆ         

กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที�เป็นสาระสําคญั ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของ
วนันบัจากวนัสิ Cนงวดบญัชี โดยในปีที�ผ่านมา 

นอกจากนี C บริษัทได้กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในไปใช้หรือนําไปเปิดเผย ทําให้
และบริษัทจะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องเพื�อดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2559 ให้แก่ บริษัท 

  หน่วย : บาท 

ปี 2556 ปี 2555 

   

000 124,000 124,000 

000 486,000 486,000 

000 235,000 235,000 

000 845,000 845,000 

- 
-ยงัไม่ได้จดัตั Cงบริษัท- 

000 845,000 845,000 

-ไม่มี- -ไม่มี- 



 

7. การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ
 

โครงการสํารวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ประจาํปี 
 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสํารวจและพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ประจําปี 
แหง่ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื�อยกระดบัการปฏิบตัิของการกํากบัดแูลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ�งขึ Cน 
การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตัิที�ดีของหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทส่งผลให้
หน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องด้านการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี C
 

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ได้รับคะแนน 95.5 อยู่ในช่วงคะแนน 90
ถือวา่เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

2. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

สําหรับผลการประเมิน CGR ในปี 255
“ ดีมาก (4 ดาว)“ (Very Good CG Scoring) 
เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั Cงหมด 
การสํารวจทั Cงหมด 

3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ทะเบียนที�มีมลูคา่ทางการตลาด (Market Cap.) 
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การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

โครงการสํารวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ประจาํปี 2559 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสํารวจและพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ประจําปี 255
แหง่ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื�อยกระดบัการปฏิบตัิของการกํากบัดแูลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ�งขึ Cน 

มแนวปฏิบตัิที�ดีของหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทส่งผลให้ ในปี 2559 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของ
หน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องด้านการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี C 

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จดัขึ Cนโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย
90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จดัอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี�ยม

ถือวา่เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จดัขึ Cนโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที�ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั            

Very Good CG Scoring) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 
เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั Cงหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี�ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทํา

ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.)

IOD) โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 
Market Cap.) ตํ�ากวา่ 1,000 ล้านบาท จากจํานวนทั Cงสิ Cน 86 บริษัท 

          

 

2559 ซึ�งจัดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื�อยกระดบัการปฏิบตัิของการกํากบัดแูลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ�งขึ Cน จาก

บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของ

จดัขึ Cนโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย โดยในปี 2559 บริษัท
ดีเยี�ยม” ซึ�งการประเมินดงักล่าว

เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
บริษัทจดทะเบียนที�ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั            

จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2559 และเมื�อ
บริษัท คะแนนเฉลี�ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทํา

Market Cap.) : จดัขึ Cนโดย สมาคม
ใน 22 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจด
 



 

 

 

บริษัทกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจไว้หลายประการ 
สงัคมของธุรกิจ นบัเป็นหนึ%งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื%อให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เ
องค์กรเตบิโตอย่างยั%งยืน ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของธุรกิจ นอกจากนี . บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในด้านความรับผิดชอบของ
บริษัทตอ่สงัคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้จดัทําคูมื่อ 
ให้ทกุท่านได้รับทราบ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที% 
บริษัท” หวัข้อย่อย “การกํากบัดแูลกิจการ” 

 

1. นโยบายภาพรวม 
  

วิสยัทศัน์ ของบริษัท คือ  “มุ่งมั�นที�จะร่วม
ธนาสริิ” ภายใต้แนวความคดิดงักล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั .งแต่การสํารวจศกึษาหาข้อมลู 
เพื%อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั .งในส่วนของฟังก์ชั%นการใช้งานที%ตอบโจทย์การอยู่อาศยัของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วสัดกุ่อสร้า
คณุภาพได้มาตรฐาน รวมถงึการให้บริการหลงัการขาย

 

นอกจากนี . โครงการของบริษัท ยงัอยู่ในทําเลที%มีศกัยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื .นที%ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพิ%มความร่มรื%นแก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัของลูกค้า ทั .งระบบกล้องวงจร
ปิด และ รปภ.ตลอด 24 ชั%วโมง 

 

ในการพฒันาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี%ยวกบัสิ%งแวดล้อม แต่ทั .งนี . เพื%อให้สภาพแวดล้อมของโครงการ
อยู่ในสภาพที%ดีและไม่ทําลายสิ%งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื%อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที%อาจจะส่งผล
กระทบตอ่สิ%งแวดล้อมได้ 
 

2. การกาํกับดแูลกิจการ 
 

นอกจากการดําเนินงานภายใต้ วสิยัทศัน์ของบริษัท และหลกัธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแล้วนั .น  ตลอดปี 
ที%ผ่านมา บริษัทให้ความสําคญั ในเรื%องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื%อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้
เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สงัคม และสิ%งแวดล้อมทั .งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื%อให้องค์กรเติบโตอย่างยั%งยืน ควบคู่ไปกบัก
เติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 
(4 ดาว)“ (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 
เฉลี%ยของบริษัทที%ทําการสํารวจทั .งหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี%ยของบริษัทสงูกวา่คะแนนเฉลี%ยของบริษัทที%ทําการสํารวจทั .งหมด

 

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื%อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที%จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต 
ก้าวหน้า มีผลประกอบการที%ดี เพื%อสร้างผลตอบแทนที%เหมาะสมให้กบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้นอ
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหม
หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที%ดี

 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื%อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี%ยวกับบริษัท ที%ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.thanasiri.com เพื%อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื%น สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจไว้หลายประการ Corporate Social Responsibility (CSR) 
สงัคมของธุรกิจ นบัเป็นหนึ%งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื%อให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เ

ย่างยั%งยืน ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของธุรกิจ นอกจากนี . บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในด้านความรับผิดชอบของ
บริษัทตอ่สงัคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้จดัทําคูมื่อ “จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)”  เพื%อประกาศและประชาสมัพนัธ์

โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที% http://www.thanasiri.com ภายใต้หมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์

งมั�นที�จะร่วมสร้างครอบครัว ในสังคมที� ร่มรื�น และอบอุ่นให้แก่ลูกค้าใ

ภายใต้แนวความคดิดงักล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั .งแต่การสํารวจศกึษาหาข้อมลู 
เพื%อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั .งในส่วนของฟังก์ชั%นการใช้งานที%ตอบโจทย์การอยู่อาศยัของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วสัดกุ่อสร้า

าพได้มาตรฐาน รวมถงึการให้บริการหลงัการขาย 

นอกจากนี . โครงการของบริษัท ยงัอยู่ในทําเลที%มีศกัยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื .นที%ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพิ%มความร่มรื%นแก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัของลูกค้า ทั .งระบบกล้องวงจร

ในการพฒันาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี%ยวกบัสิ%งแวดล้อม แต่ทั .งนี . เพื%อให้สภาพแวดล้อมของโครงการ
อยู่ในสภาพที%ดีและไม่ทําลายสิ%งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื%อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที%อาจจะส่งผล

นอกจากการดําเนินงานภายใต้ วสิยัทศัน์ของบริษัท และหลกัธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแล้วนั .น  ตลอดปี 
ที%ผ่านมา บริษัทให้ความสําคญั ในเรื%องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื%อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้
เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สงัคม และสิ%งแวดล้อมทั .งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื%อให้องค์กรเติบโตอย่างยั%งยืน ควบคู่ไปกบัก

บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที%ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ
จากรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2559 

บริษัท คะแนนเฉลี%ยของบริษัทสงูกวา่คะแนนเฉลี%ยของบริษัทที%ทําการสํารวจทั .งหมด

 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื%อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที%จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต 
ก้าวหน้า มีผลประกอบการที%ดี เพื%อสร้างผลตอบแทนที%เหมาะสมให้กบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื%องและยั%งยืน โดยยึดหลกัการปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหม
หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที%ดี  

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื%อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี%ยวกับบริษัท ที%ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื%อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื%น สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั%วถงึ และเทา่เทียมกนั

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธุรกิจ นบัเป็นหนึ%งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื%อให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื%อให้

ย่างยั%งยืน ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของธุรกิจ นอกจากนี . บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในด้านความรับผิดชอบของ
เพื%อประกาศและประชาสมัพนัธ์
นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมูล

ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที� 

ภายใต้แนวความคดิดงักล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั .งแต่การสํารวจศกึษาหาข้อมลู 
เพื%อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั .งในส่วนของฟังก์ชั%นการใช้งานที%ตอบโจทย์การอยู่อาศยัของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วสัดกุ่อสร้างที%มี

นอกจากนี . โครงการของบริษัท ยงัอยู่ในทําเลที%มีศกัยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื .นที%ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพิ%มความร่มรื%นแก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัของลูกค้า ทั .งระบบกล้องวงจร

ในการพฒันาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี%ยวกบัสิ%งแวดล้อม แต่ทั .งนี . เพื%อให้สภาพแวดล้อมของโครงการ
อยู่ในสภาพที%ดีและไม่ทําลายสิ%งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื%อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที%อาจจะส่งผล

นอกจากการดําเนินงานภายใต้ วสิยัทศัน์ของบริษัท และหลกัธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแล้วนั .น  ตลอดปี 2559 
ที%ผ่านมา บริษัทให้ความสําคญั ในเรื%องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื%อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สงัคม และสิ%งแวดล้อมทั .งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื%อให้องค์กรเติบโตอย่างยั%งยืน ควบคู่ไปกบัการ

บริษัทจดทะเบียนที%ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ ดีมาก           
2559 และเมื%อเปรียบเทียบกบัคะแนน

บริษัท คะแนนเฉลี%ยของบริษัทสงูกวา่คะแนนเฉลี%ยของบริษัทที%ทําการสํารวจทั .งหมด 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื%อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที%จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต 
ย่างตอ่เนื%องและยั%งยืน โดยยึดหลกัการปฏิบตัิต่อ

ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื%อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี%ยวกับบริษัท ที%ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ดวก ทั%วถงึ และเทา่เทียมกนั 



 

ทั .งนี . ผู้ ถือหุ้นสามารถตดิตอ่สอบถามข้อมลูและเสนอแนะความคิดเห็นได้โดยตรงที% หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร
ตอ่ 106 หรือทางอีเมล์ ir@thanasiri.com 

 

3.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 

บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรที%มีคณุคา่อย่างยิ%งและเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสําคญัใน
การปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอย่างเทา่เทียม นอกเหนือจากการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เกี%ยวกบัพนกังานอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 

ด้านผลตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 

ตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที%การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที%ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกนั ซึ%งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทั .
เดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที%ชัดเจนกับพนกังาน โดยมีตวัชี .วดัการทํางาน 
เครื%องมือในการวดัผลงานของพนกังานทกุคน  

 

อีกทั .งยงัมุ่งเน้นในเรื%องคณุภาพชีวติในการทํางานของพนกังาน โดยกําหนดให้มีสวสัดิการแก่พนกังานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล
พนกังานและครอบครัว การประกนัชีวิตและอุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี%ยง กองทนุสํารองเลี .ยงชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและ
บตุรพนกังาน สวสัดกิารกู้ ยืมเงินกรณีฉกุเฉิน เป็นต้น

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร  บริษัทให้ความสําคญัในเรื%องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื%อง เพื%อเพิ%มศกัยภาพของพนกังานใน
การที%จะดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และเพื%อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการจัดทํา
แผนการฝึกอบรมและแผนการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัพนกังาน เพื%อเพิ%มความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทํางานด้านต่างๆ โดยการ
จดัฝึกอบรมภายใน และส่งบคุลากรไปอบรมภายนอก โดยในปี 
ภายนอก 59 หลกัสตูร ครอบคลมุพนกังานทกุส่วนงาน

 

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์  เพื%อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที%ดีระหวา่งบริษัทกบัพนกังาน ผู้บริหารกบัพนกังาน และระหว่างพนกังาน
กบัพนกังานด้วยกนั เพื%อสร้างวฒันธรรมที%ดีของบริษัท ให้พนกังานเกิดความสขุในการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการเป็นจิตอาสาให้กบัพนกังาน 
บริษัทสนบัสนนุให้จดักิจกรรมสมัพนัธ์ระหวา่งปี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

1. กิจกรรม THANASIRI Commun

เพื%อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื%อนไหวต่างๆ ทั .งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นําเสนอ 
แลกเปลี%ยนความคดิเหน็ ตลอดจน

2. กิจกรรมงานเลี @ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี

สงัสรรค์ หรือ กิจกรรมกีฬา  
3. กิจกรรมทําบุญประจําปี  : เป็นกิจกรรมทําบุญเลี .ยงพระ เพื%อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้

ในช่วงสิ .นเดือนมกราคมของทกุปี
4. กิจกรรม THANA Get together

ทกุทา่นสามารถสื%อสารกบัลกูค้า และผู้ ที%สนใจได้อย่างถกูต้อง
5. กิจกรรมชมรมต่างๆ  : บริษัทสนบัสนุนให้พนักงานทุกท่าน สามารถจัดตั .งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื%อจัด

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนบัสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจําทุกปี ปัจจุบนับริษัทมี
ชมรมตา่งๆ มากมาย อาทเิช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแบดมินตนั ชมรมวา่ยนํ .า
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ทั .งนี . ผู้ ถือหุ้นสามารถตดิตอ่สอบถามข้อมลูและเสนอแนะความคิดเห็นได้โดยตรงที% หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรที%มีคณุคา่อย่างยิ%งและเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสําคญัใน
การปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอย่างเทา่เทียม นอกเหนือจากการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เกี%ยวกบัพนกังานอย่างเคร่งครัดแล้ว 

และสวัสดกิารพนักงาน บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารที%เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกบัอตัรา
ตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที%การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที%ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกนั ซึ%งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทั .งในระยะสั .นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที%พนกังานได้รับเป็นประจําทุก
เดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที%ชัดเจนกับพนกังาน โดยมีตวัชี .วดัการทํางาน (KPIs) 

 

องคณุภาพชีวติในการทํางานของพนกังาน โดยกําหนดให้มีสวสัดิการแก่พนกังานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล
พนกังานและครอบครัว การประกนัชีวิตและอุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี%ยง กองทนุสํารองเลี .ยงชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและ

เป็นต้น 

บริษัทให้ความสําคญัในเรื%องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื%อง เพื%อเพิ%มศกัยภาพของพนกังานใน
การที%จะดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และเพื%อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการจัดทํา

รดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัพนกังาน เพื%อเพิ%มความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทํางานด้านต่างๆ โดยการ
จดัฝึกอบรมภายใน และส่งบคุลากรไปอบรมภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมภายในจํานวน 

หลกัสตูร ครอบคลมุพนกังานทกุส่วนงาน 

เพื%อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที%ดีระหวา่งบริษัทกบัพนกังาน ผู้บริหารกบัพนกังาน และระหว่างพนกังาน
กบัพนกังานด้วยกนั เพื%อสร้างวฒันธรรมที%ดีของบริษัท ให้พนกังานเกิดความสขุในการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการเป็นจิตอาสาให้กบัพนกังาน 

างปี ในหลากหลายรูปแบบ อาท ิ
Communication Day :  เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จดัการใหญ่และพนกังานในทกุไตรมาส 

เพื%อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื%อนไหวต่างๆ ทั .งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นําเสนอ 
แลกเปลี%ยนความคดิเหน็ ตลอดจนซกัถามข้อสงสยัในเรื%องตา่งๆ จากผู้บริหารด้วย 
กิจกรรมงานเลี @ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี  :  เป็นกิจกรรมที%ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานผ่านงานเลี .ยง

เป็นกิจกรรมทําบุญเลี .ยงพระ เพื%อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทกุคน โดยจะจัดขึ .น
ในช่วงสิ .นเดือนมกราคมของทกุปี 

Get together : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โครงการใหม่ๆ ของบริษัทที%กําลงัจะมีการเปิดขาย เพื%อให้พนกังาน
ทกุทา่นสามารถสื%อสารกบัลกูค้า และผู้ ที%สนใจได้อย่างถกูต้อง 

ษัทสนบัสนุนให้พนักงานทุกท่าน สามารถจัดตั .งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื%อจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนบัสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจําทุกปี ปัจจุบนับริษัทมี
ชมรมตา่งๆ มากมาย อาทเิช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแบดมินตนั ชมรมวา่ยนํ .า ชมรมจกัรยาน ชมรมฟตุบอล เป็นต้น
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บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรที%มีคณุคา่อย่างยิ%งและเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสําคญัใน
การปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอย่างเทา่เทียม นอกเหนือจากการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เกี%ยวกบัพนกังานอย่างเคร่งครัดแล้ว  

บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารที%เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกบัอตัรา
ตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที%การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที%ประกอบธุรกิจประเภท

งในระยะสั .นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที%พนกังานได้รับเป็นประจําทุก
(KPIs) และวฒันธรรมองค์กร เป็น

องคณุภาพชีวติในการทํางานของพนกังาน โดยกําหนดให้มีสวสัดิการแก่พนกังานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล
พนกังานและครอบครัว การประกนัชีวิตและอุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี%ยง กองทนุสํารองเลี .ยงชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและ

บริษัทให้ความสําคญัในเรื%องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื%อง เพื%อเพิ%มศกัยภาพของพนกังานใน
การที%จะดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และเพื%อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการจัดทํา

รดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัพนกังาน เพื%อเพิ%มความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทํางานด้านต่างๆ โดยการ
บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมภายในจํานวน 21 หลกัสูตร และการฝึกอบรม

เพื%อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที%ดีระหวา่งบริษัทกบัพนกังาน ผู้บริหารกบัพนกังาน และระหว่างพนกังาน
กบัพนกังานด้วยกนั เพื%อสร้างวฒันธรรมที%ดีของบริษัท ให้พนกังานเกิดความสขุในการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการเป็นจิตอาสาให้กบัพนกังาน 

เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จดัการใหญ่และพนกังานในทกุไตรมาส 
เพื%อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื%อนไหวต่างๆ ทั .งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นําเสนอ 

เป็นกิจกรรมที%ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานผ่านงานเลี .ยง

บริหารและพนักงานทกุคน โดยจะจัดขึ .น

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โครงการใหม่ๆ ของบริษัทที%กําลงัจะมีการเปิดขาย เพื%อให้พนกังาน

ษัทสนบัสนุนให้พนักงานทุกท่าน สามารถจัดตั .งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื%อจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนบัสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจําทุกปี ปัจจุบนับริษัทมี

 ชมรมจกัรยาน ชมรมฟตุบอล เป็นต้น 



 

 
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ที%จะส่งผลตอ่พนกังานทกุคน จงึได้จดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี .
1. ตรวจประเมินการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนงาน 

สภาพเครื%องใช้สํานกังาน อปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยั
2. ดําเนินการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กบัพนกังานใหม่ เพื%อให้ทราบ

กฎระเบียบด้านความปลอดภยัของบริษัทก่อนเริ%มปฏิบตังิาน
3. รวบรวมสถิต ิวเิคราะห์ข้อมลู จดัทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี%ยวกบัการประสบอุบตัิเหต ุการเจ็บป่วย ที%เกิดจากการทํางาน 

โดยในปี 2559 ไม่มีสถิตกิารเกิดเหตใุดๆ
4. จดักิจกรรม Big Cleaning Day 

โดยใช้หลัก 5 ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจํา และมีรางวลัสําหรับหน่วยงานที%ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบตัิ
ตามหลกั 5 ส 

 

3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 

บริษัทกําหนดนโยบายการตั .งราคาขาย การพิจารณาเงื%อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจที%ยุ
เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ  รวมทั .งจัดทําสัญญาที%เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อ
เสียเปรียบทางการค้า รวมทั .งจดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที%เหมาะสม  เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็
ตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง  

 

นอกจากนั .น บริษัทยังให้ความสําคญักบัการรักษาสารสนเทศที%เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ%งสารสนเทศของบริษัท และไม่
นําไปใช้เพื%อประโยชน์ของตนเอง 

 

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทจึง
กําหนดให้หน่วยงานที%เกี%ยวข้องทําการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที%เข้ามาเยี%ยมชมโครงการ รวมทั .งลูกบ้านที%เข้าอยู่อาศัยกับ
โครงการแล้ว เพื%อให้บริษัทได้ทราบข้อมลูและนํามาพฒันาปรับป

 

อีกทั .ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทาง
โทรศพัท์ ไปรษณีย์ อีเมล์ โทรสาร โดยบริษัทจะนําข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิ
เกี%ยวข้อง เพื%อให้ลูกค้ามั%นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นขอลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทําให้การปรับปรุงคณุ
อย่างตอ่เนื%อง 

 

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทได้มีการจดักิจกรรมต่างๆ 
อนัดกีบัลกูค้า ซึ%งลกูบ้านได้มีการพบปะพดูคยุทั .งในครอบครัวและเพื%อสร้างชมุชนคณุภาพของตนเองโดยไม่มีคา่ใช้จ่าย 

 

1. กิจกรรมสําหรับลูกค้าเข้าเยี�ยมชมบ้าน

(1) กิจกรรมวนัตรุษจีน อั%งเปา 
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ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ที%จะส่งผลตอ่พนกังานทกุคน จงึได้จดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี . 

ตรวจประเมินการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามมาตรการเกี%ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน ได้แก่ ตรวจสอบ
สภาพเครื%องใช้สํานกังาน อปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยั 
ดําเนินการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กบัพนกังานใหม่ เพื%อให้ทราบ

ของบริษัทก่อนเริ%มปฏิบตังิาน 
รวบรวมสถิต ิวเิคราะห์ข้อมลู จดัทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี%ยวกบัการประสบอุบตัิเหต ุการเจ็บป่วย ที%เกิดจากการทํางาน 

ไม่มีสถิตกิารเกิดเหตใุดๆ 
Big Cleaning Day เป็นประจําทกุปี โดยผู้บริหารและพนกังานร่วมกนัทําความสะอาดพื .นที%ที%ตนเองปฏิบตัิงาน 
ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจํา และมีรางวลัสําหรับหน่วยงานที%ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบตัิ

บริษัทกําหนดนโยบายการตั .งราคาขาย การพิจารณาเงื%อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจที%ยตุิธรรม และเหมาะสม โดยยึดหลกั
เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ  รวมทั .งจัดทําสัญญาที%เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อ
เสียเปรียบทางการค้า รวมทั .งจดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที%เหมาะสม  เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็
ตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง   

นอกจากนั .น บริษัทยังให้ความสําคญักบัการรักษาสารสนเทศที%เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ%งสารสนเทศของบริษัท และไม่

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทจึง
กําหนดให้หน่วยงานที%เกี%ยวข้องทําการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที%เข้ามาเยี%ยมชมโครงการ รวมทั .งลูกบ้านที%เข้าอยู่อาศัยกับ
โครงการแล้ว เพื%อให้บริษัทได้ทราบข้อมลูและนํามาพฒันาปรับปรุงการให้บริการ รวมทั .งปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่างทนัทว่งที 

อีกทั .ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทาง
บริษัทจะนําข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์หาสาเหต ุเพื%อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนการที%

เกี%ยวข้อง เพื%อให้ลูกค้ามั%นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นขอลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทําให้การปรับปรุงคณุ

บริษัทได้มีการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัลูกค้าอย่างสมํ%าเสมอ เพื%อเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ปะพดูคยุทั .งในครอบครัวและเพื%อสร้างชมุชนคณุภาพของตนเองโดยไม่มีคา่ใช้จ่าย 

กิจกรรมสําหรับลูกค้าเข้าเยี�ยมชมบ้าน อาทเิช่น 
”อั%งเปา Love Day“ แจกส้มมงคล ต้อนรับวนัตรุษจีน 

   

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

และตามมาตรการเกี%ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน ได้แก่ ตรวจสอบ

ดําเนินการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กบัพนกังานใหม่ เพื%อให้ทราบ

รวบรวมสถิต ิวเิคราะห์ข้อมลู จดัทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี%ยวกบัการประสบอุบตัิเหต ุการเจ็บป่วย ที%เกิดจากการทํางาน 

มสะอาดพื .นที%ที%ตนเองปฏิบตัิงาน 
ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจํา และมีรางวลัสําหรับหน่วยงานที%ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบตัิ

ติธรรม และเหมาะสม โดยยึดหลกั
เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ  รวมทั .งจัดทําสัญญาที%เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อ
เสียเปรียบทางการค้า รวมทั .งจดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที%เหมาะสม  เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง

นอกจากนั .น บริษัทยังให้ความสําคญักบัการรักษาสารสนเทศที%เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ%งสารสนเทศของบริษัท และไม่

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทจึง
กําหนดให้หน่วยงานที%เกี%ยวข้องทําการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที%เข้ามาเยี%ยมชมโครงการ รวมทั .งลูกบ้านที%เข้าอยู่อาศัยกับ

รุงการให้บริการ รวมทั .งปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่างทนัทว่งที  

อีกทั .ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทาง
เคราะห์หาสาเหต ุเพื%อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนการที%

เกี%ยวข้อง เพื%อให้ลูกค้ามั%นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นขอลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทําให้การปรับปรุงคณุภาพเป็นไป

ร่วมกบัลูกค้าอย่างสมํ%าเสมอ เพื%อเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ปะพดูคยุทั .งในครอบครัวและเพื%อสร้างชมุชนคณุภาพของตนเองโดยไม่มีคา่ใช้จ่าย  



 

(2) กิจกรรมวนัวาเลนไทน์ แจก

 
 

(3) กิจกรรมวนัแม่ ภายใต้ชื%อ 
Voucher แพ็คเกจตรวจสขุภาพ โรงพยาบาลเกษม

 

2. กิจกรรมสําหรับลูกบ้าน ภายใต้ชื�อ 

(1) กิจกรรมมอบสมดุบนัทกึการออม เพื%อเป็นการสวสัดีปีใหม่แก่ลกูบ้านทกุทา่น

 
 

(2) กิจกรรมทําบญุตกับาตร เนื%องในวนัปีใหม่

 

(3) กิจกรรมการซื .อของออนไลน์ โดยบริษัทร่วมกบั 
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แจกช็อคโกแลต เพื%อฉลองช่วงเวลาวนัแหง่ความรัก 

 
กิจกรรมวนัแม่ ภายใต้ชื%อ “แม่ก็คือแม่ ให้แม่...เป็นคนพิเศษ” เมื%อลูกค้าพาคณุแม่มาเยี%ยมชมโครงการ บริษัทมอบ 

แพ็คเกจตรวจสขุภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 

  

กิจกรรมสําหรับลูกบ้าน ภายใต้ชื�อ THANASIRI Smile Club อาทเิช่น 
กิจกรรมมอบสมดุบนัทกึการออม เพื%อเป็นการสวสัดีปีใหม่แก่ลกูบ้านทกุทา่น 

   
กิจกรรมทําบญุตกับาตร เนื%องในวนัปีใหม ่

  

กิจกรรมการซื .อของออนไลน์ โดยบริษัทร่วมกบั Tops Supermarket ให้ส่วนลด 100 บาท กบัลกูบ้านธนาสิริ

 

          

 

เมื%อลูกค้าพาคณุแม่มาเยี%ยมชมโครงการ บริษัทมอบ Gift 

 

บาท กบัลกูบ้านธนาสิริ 



 

 
(4) กิจกรรม “รวมใจปลกูต้นไม้

 

3.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี @และคู่ค้า
 

เจ้าหนี @ 
บริษัทมีนโยบายและหลกัการปฏิบตัิที%เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี . 

การเงิน ในการชําระหนี .คืนต่อเจ้าหนี .ให้ตรงต่อเวลาตามเงื%อนไขที%กําหนด โดยไม่ให้มีการผิดนดัชําระหนี . เพื%อรักษาความน่าเชื%อถือของ
ตอ่เจ้าหนี .และสถาบนัการเงิน รวมถงึการปฏิบตัติามเงื%อนไขที%เจ้าหนี .หรือสถาบั
ทั .งสองฝ่าย 

 

คู่ค้า 
บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค โดยกําหนดวิธีการจดัซื .อว่าจ้างก่อสร้าง

และบริการที%เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วิธีประมลูงาน วิธีพิเศษ และวิธีจดัซื .อ  
ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที%มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง 

 

นอกจากนั .น บริษัทยังได้กําหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีสาระสําคญั เพื%อให้พ
ปฏิบตัิหน้าที%ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี .ยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเ
การให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตใุห้ผู้ อื%นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้คู่ค้ารายอื%นเกิดความเข้
ทําให้บริษัทเสียภาพพจน์   

 

3.5 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ�งแวดล้อม
 

บริษัทตระหนกัถงึปัญหาสิ%งแวดล้อมในปัจจบุนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื.อนมลพิษทางอากาศ และปัญหา
อื%นๆ ปัญหาเหล่านี .มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ%ง
หนึ%งของสงัคม จงึได้มีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิ%งแวดล้อมร่วมกนั ทั .งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนกังานทกุท่าน คณะกรรมการ
บริษัทจงึได้กําหนดนโยบายที%เกี%ยวกบัชมุชน สงัคม และสิ%งแวดล้อมไว้อย่างชั
กรอบนโยบาย ดงันี . 

 

(1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที%เกี%ยวข้องกบัสิ%งแวดล้อม
(2) บริษัทประสงค์ที%จะให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อ

ลดมลภาวะและผลกระทบตา่ง
(3) บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื%อสารกบัชมุชนในท้องถิ%นและการให้ความร่วมมือที%ดีในกิจกรรมที%เกี%ยวกบัการรักษา

สิ%งแวดล้อมในชมุชน 
 

4.  การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อ CSR
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รวมใจปลกูต้นไม้” เพิ%มพื .นที%สีเขียวในโครงการ เพื%อถวายพ่อหลวง 

 
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี @และคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายและหลกัการปฏิบตัิที%เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี . ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี .ทางการค้า หรือ เจ้าหนี .สถาบนั
การเงิน ในการชําระหนี .คืนต่อเจ้าหนี .ให้ตรงต่อเวลาตามเงื%อนไขที%กําหนด โดยไม่ให้มีการผิดนดัชําระหนี . เพื%อรักษาความน่าเชื%อถือของ
ตอ่เจ้าหนี .และสถาบนัการเงิน รวมถงึการปฏิบตัติามเงื%อนไขที%เจ้าหนี .หรือสถาบนัการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื%อให้เกิดความเป็นธรรมกบั

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค โดยกําหนดวิธีการจดัซื .อว่าจ้างก่อสร้าง
และบริการที%เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วิธีประมลูงาน วิธีพิเศษ และวิธีจดัซื .อ  

ะข้อตกลงที%มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง  

นอกจากนั .น บริษัทยังได้กําหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีสาระสําคญั เพื%อให้พ
ปฏิบตัิหน้าที%ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี .ยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเ
การให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตใุห้ผู้ อื%นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้คู่ค้ารายอื%นเกิดความเข้

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ�งแวดล้อม 

ตระหนกัถงึปัญหาสิ%งแวดล้อมในปัจจบุนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื.อนมลพิษทางอากาศ และปัญหา
อื%นๆ ปัญหาเหล่านี .มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ%ง แต่เป็นความรับผิดชอบของทกุคนในชุมชน สงัคม บริษัทซึ%งเป็นส่วน
หนึ%งของสงัคม จงึได้มีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิ%งแวดล้อมร่วมกนั ทั .งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนกังานทกุท่าน คณะกรรมการ

กําหนดนโยบายที%เกี%ยวกบัชมุชน สงัคม และสิ%งแวดล้อมไว้อย่างชดัเจน เพื%อประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมทั%วไปอย่างต่อเนื%อง ภายใต้

บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที%เกี%ยวข้องกบัสิ%งแวดล้อม
บริษัทประสงค์ที%จะให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั .
ลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ%งแวดล้อม 
บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื%อสารกบัชมุชนในท้องถิ%นและการให้ความร่วมมือที%ดีในกิจกรรมที%เกี%ยวกบัการรักษา

CSR - ไม่มี -  

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี .ทางการค้า หรือ เจ้าหนี .สถาบนั
การเงิน ในการชําระหนี .คืนต่อเจ้าหนี .ให้ตรงต่อเวลาตามเงื%อนไขที%กําหนด โดยไม่ให้มีการผิดนดัชําระหนี . เพื%อรักษาความน่าเชื%อถือของบริษัท 

นการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื%อให้เกิดความเป็นธรรมกบั

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค โดยกําหนดวิธีการจดัซื .อว่าจ้างก่อสร้าง
และบริการที%เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วิธีประมลูงาน วิธีพิเศษ และวิธีจดัซื .อ  โดยจะ

ะข้อตกลงที%มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที%เกี%ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง

นอกจากนั .น บริษัทยังได้กําหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีสาระสําคญั เพื%อให้พนักงานทุกท่าน
ปฏิบตัิหน้าที%ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี .ยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเว้น
การให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตใุห้ผู้ อื%นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทําให้คู่ค้ารายอื%นเกิดความเข้าใจผิด  ซึ%งจะ

ตระหนกัถงึปัญหาสิ%งแวดล้อมในปัจจบุนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื.อนมลพิษทางอากาศ และปัญหา
แต่เป็นความรับผิดชอบของทกุคนในชุมชน สงัคม บริษัทซึ%งเป็นส่วน

หนึ%งของสงัคม จงึได้มีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิ%งแวดล้อมร่วมกนั ทั .งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนกังานทกุท่าน คณะกรรมการ
ดเจน เพื%อประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมทั%วไปอย่างต่อเนื%อง ภายใต้

บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที%เกี%ยวข้องกบัสิ%งแวดล้อม 
ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั .งพยายาม

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื%อสารกบัชมุชนในท้องถิ%นและการให้ความร่วมมือที%ดีในกิจกรรมที%เกี%ยวกบัการรักษา



 

5. กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
 

- กิจกรรมบริจาคเสื @อผ้าและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กผู้ยากไร้

เสื .อผ้าเก่า ของเล่นเดก็ ร่วมทั .ง บริจาคปัจจยัเพื%อนําไปซื .ออปุกรณ์การเรียน ให้แก่เดก็ผู้ยากไร้ 
 

- กิจกรรมบริจาคปฏิทนิตั @งโต๊ะ

คําอักษรเบลล์ สื%อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวมและนําส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินปูถมัภ์ ซึ%งเป็นกิจกรรมที%บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื%อง

 

- กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

พระพทุธศาสนา ทั .งนี . เพื%อให้พนกังานทกุคนปฏิบตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนที%ดี โดยจดักิจกรรมทําบุญเลี .
สวสัดกิารให้พนกังานสามารถลางานเพื%อไปปฏิบตัธิรรมได้
 

6. การดาํเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัในเรื%องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น 
ความซื%อสตัย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี%ยวข้องกบัการทจุริตคอร์ชั%น บริษัทจึงได้จดัให้มีนโยบายและแ
กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั .งการตอ่ต้านการทจุริตภายใ

 

6.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน
 

บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ%งที%กล่าวมาเป็นส่วนหนึ%งในคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัท และยดึมั%นในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที%ดี

 

บริษัทคาดหวงัให้พนักงานทุกคนยึดมั%นในการตดัสินใจและการดําเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดและ
ระเบียบที%เกี%ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั .งประพฤตตินอยู่ในกรอบคณุธรรม

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน เพื%อเป็นแนวทางในการตดัสินใจและการดําเนินงานทาง
ธุรกิจที%อาจมีความเสี%ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั%น ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ และเพื%อให้มั%นใจว่า บริษัทมีนโยบาย
ความรับผดิชอบ แนวปฏิบตัแิละข้อกําหนดในการดําเนินงานที%เหมาะสมเพื%อป้องกนัการคอร์รัปชั%น

 

นโยบายหลกั คือ การห้ามเสนอให้สิ%งใดแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื%อแลกกบัการให้เจ้าหน้าที%ของรัฐปฏิบตัิ
ตอ่ทา่นดีเป็นพิเศษ เนื%องจากกฎหมายได้กําหนดการให้สินบนแ
เหล่านี .รุนแรง ตั .งแตโ่ทษปรับจํานวนมากตอ่บคุคลและบริษัท ไปจนถงึโทษจําคกุ ดงันั .น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐเป็นสิ%งที%กระทํา

 

รวมทั .ง การให้หรือเสนอจะให้สิ%งของที%มีมลูค่าแก่เจ้าหน้
การให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เพื%อคงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื%อให้มีอิทธิพลเหนื
ตรวจสอบของรัฐ หรือเพื%อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื%นๆ 
สินบนได้ 

 

6.2 แนวทางการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน
 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน 
ไม่เข้าไปเกี%ยวข้องกบัเรื%องคอร์รัปชั%น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
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กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

กิจกรรมบริจาคเสื @อผ้าและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กผู้ยากไร้  : บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกท่านร่วมบริจาค
เสื .อผ้าเก่า ของเล่นเดก็ ร่วมทั .ง บริจาคปัจจยัเพื%อนําไปซื .ออปุกรณ์การเรียน ให้แก่เดก็ผู้ยากไร้ ผ่านทางมลูนิธิกระจกเงา

กิจกรรมบริจาคปฏิทนิตั @งโต๊ะ : บริษัทได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานร่วมกนับริจาคปฏิทินตั .
เบลล์ สื%อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวมและนําส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ภ์ ซึ%งเป็นกิจกรรมที%บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื%อง 

พระพุทธศาสนา  : บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทาง
พระพทุธศาสนา ทั .งนี . เพื%อให้พนกังานทกุคนปฏิบตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนที%ดี โดยจดักิจกรรมทําบุญเลี .ยงพระเพลเป็นประจําทกุปี และจดัให้มี
สวสัดกิารให้พนกังานสามารถลางานเพื%อไปปฏิบตัธิรรมได้ 

การดาํเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัในเรื%องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น 
ความซื%อสตัย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี%ยวข้องกบัการทจุริตคอร์ชั%น บริษัทจึงได้จดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื%อป้องกนัการทจุริตคอ

ษัท ทั .งการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร และ การตอ่ต้านการทจุริตภายนอกองค์กร

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน 

บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ%งที%กล่าวมาเป็นส่วนหนึ%งในคู่มือจริยธรรม
และยดึมั%นในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที%ดี

บริษัทคาดหวงัให้พนักงานทุกคนยึดมั%นในการตดัสินใจและการดําเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดและ
ระเบียบที%เกี%ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั .งประพฤตตินอยู่ในกรอบคณุธรรมที%ดีงาม 

บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน เพื%อเป็นแนวทางในการตดัสินใจและการดําเนินงานทาง
ธุรกิจที%อาจมีความเสี%ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั%น ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ และเพื%อให้มั%นใจว่า บริษัทมีนโยบาย

ดชอบ แนวปฏิบตัแิละข้อกําหนดในการดําเนินงานที%เหมาะสมเพื%อป้องกนัการคอร์รัปชั%น 

นโยบายหลกั คือ การห้ามเสนอให้สิ%งใดแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื%อแลกกบัการให้เจ้าหน้าที%ของรัฐปฏิบตัิ
ตอ่ทา่นดีเป็นพิเศษ เนื%องจากกฎหมายได้กําหนดการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เป็นการกระทําที%ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย
เหล่านี .รุนแรง ตั .งแตโ่ทษปรับจํานวนมากตอ่บคุคลและบริษัท ไปจนถงึโทษจําคกุ ดงันั .น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐเป็นสิ%งที%กระทํา

รวมทั .ง การให้หรือเสนอจะให้สิ%งของที%มีมลูค่าแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เพื%อโน้มน้าวอํานาจในการตดัสินใจของเจ้าหน้าที%ผู้นั .น ตวัอย่าง
การให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เพื%อคงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื%อให้มีอิทธิพลเหนื
ตรวจสอบของรัฐ หรือเพื%อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื%นๆ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที%ของรัฐในลกัษณะอื%น นอกจากนี .อาจะถือเป็นการให้

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน 
ไม่เข้าไปเกี%ยวข้องกบัเรื%องคอร์รัปชั%น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

          

 

บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกท่านร่วมบริจาค
ผ่านทางมลูนิธิกระจกเงา 

บริษัทได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานร่วมกนับริจาคปฏิทินตั .งโต๊ะ เพื%อนําไปทําเป็นบตัร
เบลล์ สื%อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวมและนําส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทาง
ยงพระเพลเป็นประจําทกุปี และจดัให้มี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัในเรื%องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น จึงยึดมั%นที%จะดําเนินธุรกิจด้วย
นวปฏิบตัิเพื%อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั%น
ตภายนอกองค์กร 

บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ%งที%กล่าวมาเป็นส่วนหนึ%งในคู่มือจริยธรรม
และยดึมั%นในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที%ดี 

บริษัทคาดหวงัให้พนักงานทุกคนยึดมั%นในการตดัสินใจและการดําเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดและ

บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน เพื%อเป็นแนวทางในการตดัสินใจและการดําเนินงานทาง
ธุรกิจที%อาจมีความเสี%ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั%น ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ และเพื%อให้มั%นใจว่า บริษัทมีนโยบายกําหนด

นโยบายหลกั คือ การห้ามเสนอให้สิ%งใดแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื%อแลกกบัการให้เจ้าหน้าที%ของรัฐปฏิบตัิ
ก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เป็นการกระทําที%ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย

เหล่านี .รุนแรง ตั .งแตโ่ทษปรับจํานวนมากตอ่บคุคลและบริษัท ไปจนถงึโทษจําคกุ ดงันั .น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที%ของรัฐเป็นสิ%งที%กระทําไม่ได้ 

าที%ของรัฐ เพื%อโน้มน้าวอํานาจในการตดัสินใจของเจ้าหน้าที%ผู้นั .น ตวัอย่าง
การให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที%ของรัฐ เพื%อคงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื%อให้มีอิทธิพลเหนือผลการ

การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที%ของรัฐในลกัษณะอื%น นอกจากนี .อาจะถือเป็นการให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั%นและการให้สินบน โดยต้อง



 

 
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั มีหน้าที%และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และไม่นําไปใช้เพื%อประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอื%น
(3) บริษัทกําหนดให้มีหลกัสตูรการอบรมพนกังานใหม่ เพื%อให้ความรู้และความเข้าใจเกี%ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท
(4) พนกังานทุกระดบัไม่เพิกเฉย เมื%อพบเห็นการกระทําที%เข้าข่ายคอร์รัปชั%นที%เกี%ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา

หรือบุคคลที%รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถามให้
ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลทําหน้าที%รับผิดชอบเกี%ยวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ที%กําหนดไว้ 

(5) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกัง
คุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้งเบาะแสในการกระทําความผิดตามที%บริษัทกําหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

(6) ผู้ ที%กระทําคอร์รัปชั%น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รั
กําหนดไว้ นอกจากนี . อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั .นผิดกฎหมาย

(7) บริษัทมุ่งมั%นที%จะสร้างและรักษาวฒันธรรมที%ยดึมั%นวา่ การคอร์รัปชั%นและการให้สินบนเป็นการกระทําที%ยอมรับไม่ได้ไม่ว่า
จะกระทํากบับคุคลใดก็ตาม

 

6.3 กระบวนการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั�น
 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดําเนินการ โดยได้มี
การประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%นแล้ว พบว่าไม่มีความเสี%ยงจากการทจุริตใดอนัจะเป็นความเสี%ยงที%มีสาระสําคญัต่อธุรกิจข
กิจการ และบริษัทเองได้มีการกําหนดแนวปฏิบตัใินระบบการควบคมุภายในตา่งๆ เพื%อให้เกิดการกํากบัดแูลที%ดี 
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั มีหน้าที%และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และไม่นําไปใช้เพื%อประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอื%น 

หนดให้มีหลกัสตูรการอบรมพนกังานใหม่ เพื%อให้ความรู้และความเข้าใจเกี%ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 
พนกังานทุกระดบัไม่เพิกเฉย เมื%อพบเห็นการกระทําที%เข้าข่ายคอร์รัปชั%นที%เกี%ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา

อบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถามให้
ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลทําหน้าที%รับผิดชอบเกี%ยวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่าน

 
บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที%ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื%องคอร์รัปชั%น ที%เกี%ยวข้องกบับริษัท โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้งเบาะแสในการกระทําความผิดตามที%บริษัทกําหนดไว้ในคู่มือ

ผู้ ที%กระทําคอร์รัปชั%น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที%บริษัท
กําหนดไว้ นอกจากนี . อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั .นผิดกฎหมาย 
บริษัทมุ่งมั%นที%จะสร้างและรักษาวฒันธรรมที%ยดึมั%นวา่ การคอร์รัปชั%นและการให้สินบนเป็นการกระทําที%ยอมรับไม่ได้ไม่ว่า
จะกระทํากบับคุคลใดก็ตาม  

กระบวนการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดําเนินการ โดยได้มี
การประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%นแล้ว พบว่าไม่มีความเสี%ยงจากการทจุริตใดอนัจะเป็นความเสี%ยงที%มีสาระสําคญัต่อธุรกิจข

ริษัทเองได้มีการกําหนดแนวปฏิบตัใินระบบการควบคมุภายในตา่งๆ เพื%อให้เกิดการกํากบัดแูลที%ดี 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั มีหน้าที%และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิด

หนดให้มีหลกัสตูรการอบรมพนกังานใหม่ เพื%อให้ความรู้และความเข้าใจเกี%ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

พนกังานทุกระดบัไม่เพิกเฉย เมื%อพบเห็นการกระทําที%เข้าข่ายคอร์รัปชั%นที%เกี%ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา
อบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถามให้

ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลทําหน้าที%รับผิดชอบเกี%ยวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่าน

านที%ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื%องคอร์รัปชั%น ที%เกี%ยวข้องกบับริษัท โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้งเบาะแสในการกระทําความผิดตามที%บริษัทกําหนดไว้ในคู่มือ

บการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที%บริษัท

บริษัทมุ่งมั%นที%จะสร้างและรักษาวฒันธรรมที%ยดึมั%นวา่ การคอร์รัปชั%นและการให้สินบนเป็นการกระทําที%ยอมรับไม่ได้ไม่ว่า

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดําเนินการ โดยได้มี
การประเมินความเสี%ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั%นแล้ว พบว่าไม่มีความเสี%ยงจากการทจุริตใดอนัจะเป็นความเสี%ยงที%มีสาระสําคญัต่อธุรกิจของ

ริษัทเองได้มีการกําหนดแนวปฏิบตัใินระบบการควบคมุภายในตา่งๆ เพื%อให้เกิดการกํากบัดแูลที%ดี  



การควบคุมภายใน
  

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคญัต่อการสร้างระบบควบคมุภายในเป็นอย่างยิ!ง มุ่งเน้นให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ +น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที!ของฝ่ายงานและตําแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั +งมีการกระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจ
ดําเนินการของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื!อถ่วงดุลอํานาจ อีกทั +ง กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
ครอบคลมุถงึ การรายงานทางการเงิน การปฏิบตักิาร การดําเนิ

 

โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ!งปฏิบตัิหน้าที!และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 
ของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที!จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั +งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของ
ผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเพื!อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิ
เพื!อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นบนพื +นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย
 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบ
 

ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั +ง ผู้ สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ!งเป็นผู้
ประจําปี 2559 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดย
บญัชีที!ยอมรับโดยทั!วไป ปฏิบตัิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลา
หลกัทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที!ควรอย่างสมํ!าเสมอ รวมทั +งมีระบบ
การจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุภายในที!เพียงพอ เหมาะสม และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อให้การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามที!กําหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง ทั +งนี + ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที!เป็น
สาระสําคญัซึ!งอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การดําเนินงานของบริษัทแตอ่ย่างใด 
 

สําหรับผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้แต่งตั +ง 
ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน้าที!เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทําการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในของบริษัท รวมทั +งให้คําแนะนําและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามคําแนะนําดังกล่าว โดยที!ผู้ ตรวจสอบภ
ตรวจสอบ ทั +งนี + การกําหนดให้การแต่งตั +ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ทั +งนี + คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ
ดงักล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยแบบประเมินที!บริษัทใช้ประเมินนั +นจะอ้างอิง 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ!งหวัข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงานตามองค์ประกอบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ ดงันี +
 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที!ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจําปี 
งบประมาณประจําปีของบริษัทตามที!ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที!สนบัสนุนให้ระบบการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคญัต่อการสร้างระบบควบคมุภายในเป็นอย่างยิ!ง มุ่งเน้นให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน
มีการแบ่งแยกหน้าที!ของฝ่ายงานและตําแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั +งมีการกระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจ

ดําเนินการของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื!อถ่วงดุลอํานาจ อีกทั +ง กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
ครอบคลมุถงึ การรายงานทางการเงิน การปฏิบตักิาร การดําเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที!เกี!ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ!งปฏิบตัิหน้าที!และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน เพื!อให้มั!นใจว่าระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที!จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั +งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของ
ผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเพื!อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิ
เพื!อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นบนพื +นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ!งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง

บญัชีที!ยอมรับโดยทั!วไป ปฏิบตัิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลา
หลกัทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที!ควรอย่างสมํ!าเสมอ รวมทั +งมีระบบ
การจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุภายในที!เพียงพอ เหมาะสม และมี

สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อให้การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามที!กําหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง ทั +งนี + ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที!เป็น

สียหายตอ่การดําเนินงานของบริษัทแตอ่ย่างใด  

ได้แต่งตั +ง นายอาภากร เทศพนัธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดิท จํากดั
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที!เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทําการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในของบริษัท รวมทั +งให้คําแนะนําและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามคําแนะนําดังกล่าว โดยที!ผู้ ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

ทั +งนี + การกําหนดให้การแต่งตั +ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการ

ทั +งนี + คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 
ดงักล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยแบบประเมินที!บริษัทใช้ประเมินนั +นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ!งหวัข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงานตามองค์ประกอบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ ดงันี + 

Control Environment) 

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที!ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจําปี 
งบประมาณประจําปีของบริษัทตามที!ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที!สนบัสนุนให้ระบบการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และกรรมการ

 

 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคญัต่อการสร้างระบบควบคมุภายในเป็นอย่างยิ!ง มุ่งเน้นให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน
มีการแบ่งแยกหน้าที!ของฝ่ายงานและตําแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั +งมีการกระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจ

ดําเนินการของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื!อถ่วงดุลอํานาจ อีกทั +ง กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
นการตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที!เกี!ยวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ!งปฏิบตัิหน้าที!และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็น
เพื!อให้มั!นใจว่าระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที!จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั +งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของ
ผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเพื!อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ทั +งนี + 

ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
สรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง

บญัชีที!ยอมรับโดยทั!วไป ปฏิบตัิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที!ควรอย่างสมํ!าเสมอ รวมทั +งมีระบบ
การจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุภายในที!เพียงพอ เหมาะสม และมี

สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อให้การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามที!กําหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง ทั +งนี + ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที!เป็น

ษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดิท จํากดั ให้ปฎิบตัิหน้าที!ผู้
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อทํา

หน้าที!เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทําการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในของบริษัท รวมทั +งให้คําแนะนําและติดตามผลการ
ายในจะเป็นผู้ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

ทั +งนี + การกําหนดให้การแต่งตั +ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการ

มภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั +ง ซึ!งในการประเมิน
ดงักล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ!งหวัข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที!ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจําปี 
งบประมาณประจําปีของบริษัทตามที!ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที!สนบัสนุนให้ระบบการควบคุม

ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และกรรมการ



 

 
ผู้จดัการอย่างชดัเจน กําหนดโครงสร้างองค์กร การบงัคบับญัชาแยกตามสายงานที!สอดคล้องกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูล
กิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที!เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั +งไ
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชดัเจน โปร่งใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนกังาน 
ลกูค้า เจ้าหนี +/คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิ!งแวดล้อม เพื!อให้ความสําคญักบัการ
มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเทา่เทียมกนั  

 

นอกจากนี + บริษัทยงัให้ความสําคญัในเรื!องบคุลากร โดยกําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร 
ให้ผลตอบแทนที!ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั +งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ 
มอบหมายอย่างต่อเนื!องสมํ!าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล 
บคุลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

2. การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)
 

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารความเสี!ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจยัที!อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
สมํ!าเสมอทั +งจากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี!ยงจากผู้ รับเหมา ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น 
ถงึแม้วา่ในปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทจะยงัไม่ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี!ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ!ง แต่ได้
มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสี!ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพื!อหามาตรการป้องกนัและจดัการความ
เสี!ยงให้อยู่ในระดบัที!เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที!สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทเป็นสําคญั ทั +งนี + ผู้บริหารได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี!ยงเพื!อให้พนกังานที!เกี!ยวข้องนําไปปฏิบตัิ พร้
จดัให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริห
 

3.  การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั +งคณะกรรมการชุดย่อย 
กําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
อํานาจหน้าที!ที!ได้รับมอบหมายในการควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ดงันี +
 

1) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
กําหนดตําแหน่งผู้ มีอํานาจอนมุตัวิงเงิน การสั!งการ การก่อหนี + และการชําระหนี +ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั +งได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 

2) จดัทําระบบการปฏิบตังิานและอํานาจหน้าที!ในการอนมุตัติามลกัษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
3) กําหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที!เข้าใจอย่าง

ทั!วถงึ และมีผลในแนวทางปฏิบตัิ
4) กําหนดให้มีการจัดทํารายการข้อกฎหมายหรือข้อบงัคับที!เกี!ยวข้องกับบริษัทเพื!อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

นอกจากนี + คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี เพื!อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที!ความเสี!ยงสูง รวมทั +งครอบคลุมถึงความคาดหวงัของผู้ ที!มีส่วนเกี!ยวข้องกับบริษัท ทําให้บริษัทมั!นใจว่าหน่วยงานต่างๆ 
ควบคุมการปฏิบัติงานที!เพียงพอทั +งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั +งนี + 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสําคญัและปัญหาที!ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข
และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิ
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ผู้จดัการอย่างชดัเจน กําหนดโครงสร้างองค์กร การบงัคบับญัชาแยกตามสายงานที!สอดคล้องกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูล
กิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที!เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั +งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชดัเจน โปร่งใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนกังาน 

คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิ!งแวดล้อม เพื!อให้ความสําคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้

นอกจากนี + บริษัทยงัให้ความสําคญัในเรื!องบคุลากร โดยกําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการประเมินผล และการ
ให้ผลตอบแทนที!ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั +งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทกัษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที!ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื!องสมํ!าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื!อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ

Risk Assessment) 

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารความเสี!ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจยัที!อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
สมํ!าเสมอทั +งจากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี!ยงจากผู้ รับเหมา ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น 

ะกรรมการบริษัทจะยงัไม่ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี!ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ!ง แต่ได้
มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสี!ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพื!อหามาตรการป้องกนัและจดัการความ

ทธิภาพและประสิทธิผลที!สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทเป็นสําคญั ทั +งนี + ผู้บริหารได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี!ยงเพื!อให้พนกังานที!เกี!ยวข้องนําไปปฏิบตัิ พร้
จดัให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี!ยงตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี  

(Control Activities) 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั +งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ!งคณะกรรมการทั +ง 4 คณะได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าที!ที!ได้รับมอบหมายในการควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ดงันี + 

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
หน่งผู้ มีอํานาจอนมุตัวิงเงิน การสั!งการ การก่อหนี + และการชําระหนี +ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั +งได้มีการทบทวน

1 ครั +ง 
จดัทําระบบการปฏิบตังิานและอํานาจหน้าที!ในการอนมุตัติามลกัษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร

ผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที!เข้าใจอย่าง
ทั!วถงึ และมีผลในแนวทางปฏิบตั ิ
กําหนดให้มีการจัดทํารายการข้อกฎหมายหรือข้อบงัคับที!เกี!ยวข้องกับบริษัทเพื!อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม

กนี + คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี เพื!อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที!ความเสี!ยงสูง รวมทั +งครอบคลุมถึงความคาดหวงัของผู้ ที!มีส่วนเกี!ยวข้องกับบริษัท ทําให้บริษัทมั!นใจว่าหน่วยงานต่างๆ 

งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั +งนี + 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสําคญัและปัญหาที!ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข
และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดมิขึ +นอีก 

 

ผู้จดัการอย่างชดัเจน กําหนดโครงสร้างองค์กร การบงัคบับญัชาแยกตามสายงานที!สอดคล้องกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูล
ด้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแล

กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชดัเจน โปร่งใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนกังาน 
รักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้

มาตรฐานการประเมินผล และการ
ทกัษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที!ได้รับ

เพื!อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารความเสี!ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจยัที!อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
สมํ!าเสมอทั +งจากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี!ยงจากผู้ รับเหมา ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น 

ะกรรมการบริษัทจะยงัไม่ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี!ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ!ง แต่ได้
มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสี!ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพื!อหามาตรการป้องกนัและจดัการความ

ทธิภาพและประสิทธิผลที!สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทเป็นสําคญั ทั +งนี + ผู้บริหารได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี!ยงเพื!อให้พนกังานที!เกี!ยวข้องนําไปปฏิบตัิ พร้อมทั +ง

คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ
คณะได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
หน่งผู้ มีอํานาจอนมุตัวิงเงิน การสั!งการ การก่อหนี + และการชําระหนี +ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั +งได้มีการทบทวน

จดัทําระบบการปฏิบตังิานและอํานาจหน้าที!ในการอนมุตัติามลกัษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร 
ผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที!เข้าใจอย่าง

กําหนดให้มีการจัดทํารายการข้อกฎหมายหรือข้อบงัคับที!เกี!ยวข้องกับบริษัทเพื!อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม

กนี + คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี เพื!อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที!ความเสี!ยงสูง รวมทั +งครอบคลุมถึงความคาดหวงัของผู้ ที!มีส่วนเกี!ยวข้องกับบริษัท ทําให้บริษัทมั!นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ

งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั +งนี + 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสําคญัและปัญหาที!ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข



กรณีที!มีการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทอนัอาจจะนํามาซึ!งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบั
กิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทนั +น ธุรกรรมที!เกิดขึ +นจะต้องผ่านขั +นตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และ
ผู้ ที!เกี!ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที!พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นราย
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล
 

 บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที!สําคญัต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเรื!องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื!อเป็นข้อมลูสําหรับให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง 
จดัส่งข้อมลูเพื!อประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 
ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั +ง
เป็นหน่วยงานที!เป็นศนูย์กลางในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุ
การประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจ
ความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที!ของกรรมการได้
 

 ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ นั +น บริษัทจะมีการจดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุ
รายการ เพื!อความโปร่งใสและเพื!อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเรื!องนี +
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัททกุ
ไตรมาส เพื!อให้มีความมั!นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบญัชีที!รับรองทั!วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
รวมทั +งการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสม 
 

 บริษัทได้มีการพฒันาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื!อง เพื!อสนบัสนนุการปฏิบตังิานระหว่างหน่วยงานโครงการ
และหน่วยงานที!สํานกังานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ!งในปัจจบุนับริษัทมีระบบสารสนเทศที!ใช้งานอยู่ดงันี +
 

1) โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ ใช้ในการบริหารจั
ข้อมลูที!เกี!ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั +งหมดได้ตลอดเวลา

2) โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมลูลูกค้ามาเยี!ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที!เกิดจากโครงการต่างๆ 
ของบริษัทมายังสํานักงานใหญ่ เพื!อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื!นชอบและสิ!งที!ลูกค้าต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3) โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย

ช่วยให้การตดิตามสถานะการซอ่มแซม ระยะเวลา
นํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ!ใช้ หรือจากการออกแบบ

4) โปรแกรมบริหารงานจัดซื Eอ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื +อแบบ 
Online ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั!งซื +อสินค้าและวสัดุต่างๆ รวมทั +งการตรวจสอบสถานะใบสั!งซื +อได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั +นตอนการทํางานที!ยุ่งยากและซบัซ้อนได้เป็นอย่างดี 

5) โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ

บ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงาน
ผู้ รับเหมา  
 

- 109 - 

กรณีที!มีการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทอนัอาจจะนํามาซึ!งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบั
ธุรกรรมที!เกิดขึ +นจะต้องผ่านขั +นตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และ

ผู้ ที!เกี!ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที!พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที!กระทํากบับคุคลภายนอกและถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึ!ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

ษัทได้จัดให้มีข้อมูลที!สําคญัต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเรื!องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื!อเป็นข้อมลูสําหรับให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง 

รตดัสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 5 วนัทําการ โดยมีเลขานกุารบริษัททําหน้าที!ให้คําแนะนําด้าน
ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั +ง
เป็นหน่วยงานที!เป็นศนูย์กลางในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุ
การประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจ
ความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที!ของกรรมการได้ 

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ นั +น บริษัทจะมีการจดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุ
รายการ เพื!อความโปร่งใสและเพื!อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเรื!องนี +

จารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัททกุ
ไตรมาส เพื!อให้มีความมั!นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบญัชีที!รับรองทั!วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

ได้มีการพฒันาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื!อง เพื!อสนบัสนนุการปฏิบตังิานระหว่างหน่วยงานโครงการ
และหน่วยงานที!สํานกังานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ!งในปัจจบุนับริษัทมีระบบสารสนเทศที!ใช้งานอยู่ดงันี +

ใช้ในการบริหารจดัการข้อมลูของโครงการทั +งหมดของบริษัท ซึ!งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบ
ข้อมลูที!เกี!ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั +งหมดได้ตลอดเวลา 

โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมลูลูกค้ามาเยี!ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที!เกิดจากโครงการต่างๆ 
หญ่ เพื!อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื!นชอบและสิ!งที!ลูกค้าต้องการได้อย่างมี

โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย สามารถช่วยจดัเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั +งหมด ซึ!งสามารถ
ช่วยให้การตดิตามสถานะการซอ่มแซม ระยะเวลา และงบประมาณที!ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงัและ/
นํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ!ใช้ หรือจากการออกแบบ 

เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื +อแบบ Online ช่วยในการจดัทําใบขอซื +อและการอนมุตัิผ่านระบบ 
ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั!งซื +อสินค้าและวสัดุต่างๆ รวมทั +งการตรวจสอบสถานะใบสั!งซื +อได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั +นตอนการทํางานที!ยุ่งยากและซบัซ้อนได้เป็นอย่างดี  
ระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั +งแต่เริ!มต้นโครงการ ทั +งในส่วนของงานก่อสร้าง

บ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงาน

 

 
กรณีที!มีการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทอนัอาจจะนํามาซึ!งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบั

ธุรกรรมที!เกิดขึ +นจะต้องผ่านขั +นตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และ
ผู้ ที!เกี!ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที!พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึง

การที!กระทํากบับคุคลภายนอกและถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึ!ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด 

ษัทได้จัดให้มีข้อมูลที!สําคญัต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเรื!องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื!อเป็นข้อมลูสําหรับให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง 

โดยมีเลขานกุารบริษัททําหน้าที!ให้คําแนะนําด้าน
ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั +ง
เป็นหน่วยงานที!เป็นศนูย์กลางในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ นั +น บริษัทจะมีการจดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุ
รายการ เพื!อความโปร่งใสและเพื!อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเรื!องนี + 

จารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัททกุ
ไตรมาส เพื!อให้มีความมั!นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบญัชีที!รับรองทั!วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

ได้มีการพฒันาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื!อง เพื!อสนบัสนนุการปฏิบตังิานระหว่างหน่วยงานโครงการ
และหน่วยงานที!สํานกังานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ!งในปัจจบุนับริษัทมีระบบสารสนเทศที!ใช้งานอยู่ดงันี + 

ดการข้อมลูของโครงการทั +งหมดของบริษัท ซึ!งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบ

โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมลูลูกค้ามาเยี!ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที!เกิดจากโครงการต่างๆ 
หญ่ เพื!อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื!นชอบและสิ!งที!ลูกค้าต้องการได้อย่างมี

สามารถช่วยจดัเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั +งหมด ซึ!งสามารถ
/หรือในแต่ละหมวดการซ่อมเพื!อ

ช่วยในการจดัทําใบขอซื +อและการอนมุตัิผ่านระบบ 
ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั!งซื +อสินค้าและวสัดุต่างๆ รวมทั +งการตรวจสอบสถานะใบสั!งซื +อได้

ตั +งแต่เริ!มต้นโครงการ ทั +งในส่วนของงานก่อสร้าง
บ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงาน



 

 
 

ทั +งนี + บริษัทมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัสําหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมลู โดยมีโปรแ
บุกรุก โปรแกรมป้องกนัไวรัส มีการจดัทําสัญญาบํารุงรักษาเครื!องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสํารองข้อมูลที!มีประสิทธิภาพและการแยก
จดัเก็บไว้ในที!ที!ปลอดภยั   
 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)
 

บริษัทได้มีการตดิตามผลการปฏิบตังิานวา่เป็นไปตา
4 ครั +ง และมีระบบการตดิตามผลการปฏิบตังิานเป็นลําดบัชั +นตั +งแตค่ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื!อติดตาม
เป้าหมายและกํากับการดําเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที!อยู่ในแผนธุรกิจประจําปีที!ได้รั
บริษัทเป็นประจําทกุเดือน พร้อมทั +งแก้ไขปัญหาที!อาจเกิดขึ +นและปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป และ
เมื!อพบว่าผลการดําเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที!กําหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงานเพื!อทบทวนการปฏิบั
และการวเิคราะห์สาเหต ุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื!ออนมุตัแิผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื!อง
 

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ รับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิงานตาม
ระบบการควบคมุภายใน และมีผู้ตรวจสอบภาย
โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชมุร่วมกั

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ วา่ 
ควบคมุภายในที!มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความเสี!ยงที!รัดกมุเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที!มี
นยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที!เกี!ยวข้องกบัระบบการควบคุมภายในที!เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที!อาจมี
และผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที!เกี!ยวโยงกนัและรายการที!อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษั
ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที!สอดคล้องกับระบบการกํากับดแูลกิจการที!ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื!อถือได้ รวมทั +งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพที!ดีขึ +นและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื!อง
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบ
อย่างเป็นสาระสําคญั 
 

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท
 

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั +งที!  
แห่งบริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดิท จํากัด ให้ปฎิบัติหน้าที!ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั +งแต่วันที! 
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าที!ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท โปรเฟสชั!นแนล จํากดั โดย นายอาภากร เทศพนัธ์ แล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าที!ดงักล่าว เนื!องจาก นายอาภากร เทศพนัธ์ มีความเป็น
การตรวจสอบภายในในธุรกิจที!มีลกัษณะเดียวกบับริษัท อีกทั +งได้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที!เกี!ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอ
ภายใน  ทั +งนี + การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั +ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ ตรวจสอบภายในขอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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ทั +งนี + บริษัทมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัสําหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมลู โดยมีโปรแ
บุกรุก โปรแกรมป้องกนัไวรัส มีการจดัทําสัญญาบํารุงรักษาเครื!องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสํารองข้อมูลที!มีประสิทธิภาพและการแยก

(Monitoring Activities) 

บริษัทได้มีการตดิตามผลการปฏิบตังิานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที!วางไว้ โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั +งสิ +น 
ครั +ง และมีระบบการตดิตามผลการปฏิบตังิานเป็นลําดบัชั +นตั +งแตค่ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื!อติดตาม

เป้าหมายและกํากับการดําเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที!อยู่ในแผนธุรกิจประจําปีที!ได้รั
บริษัทเป็นประจําทกุเดือน พร้อมทั +งแก้ไขปัญหาที!อาจเกิดขึ +นและปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป และ
เมื!อพบว่าผลการดําเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที!กําหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงานเพื!อทบทวนการปฏิบั
และการวเิคราะห์สาเหต ุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื!ออนมุตัแิผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื!อง

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ รับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิงานตาม
ระบบการควบคมุภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ทั +งสิ +น 3 ครั +ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ วา่ บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคมุภายในที!มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความเสี!ยงที!รัดกมุเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที!มี
นยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที!เกี!ยวข้องกบัระบบการควบคุมภายในที!เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที!อาจมี
และผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที!เกี!ยวโยงกนัและรายการที!อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษั
ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที!สอดคล้องกับระบบการกํากับดแูลกิจการที!ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื!อถือได้ รวมทั +งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพที!ดีขึ +นและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื!อง ซึ!งเป็นความเห็นที!ไม่แตกต่างจากความเห็น

ะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่ได้มีข้อสงัเกตเกี!ยวกบัการควบคมุภายใน

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ณะกรรมการตรวจสอบ ครั +งที!  1/2559 เมื!อวันที! 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั +ง 
บริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดิท จํากัด ให้ปฎิบัติหน้าที!ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั +งแต่วันที! 1 มกราคม 

ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าที!ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท โปรเฟสชั!นแนล จํากดั โดย นายอาภากร เทศพนัธ์ แล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าที!ดงักล่าว เนื!องจาก นายอาภากร เทศพนัธ์ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน
การตรวจสอบภายในในธุรกิจที!มีลกัษณะเดียวกบับริษัท อีกทั +งได้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที!เกี!ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอ

ทั +งนี + การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั +ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจาก

 

ทั +งนี + บริษัทมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัสําหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมลู โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลส์ป้องกนัการ
บุกรุก โปรแกรมป้องกนัไวรัส มีการจดัทําสัญญาบํารุงรักษาเครื!องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสํารองข้อมูลที!มีประสิทธิภาพและการแยก

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั +งสิ +น 
ครั +ง และมีระบบการตดิตามผลการปฏิบตังิานเป็นลําดบัชั +นตั +งแตค่ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื!อติดตาม

เป้าหมายและกํากับการดําเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที!อยู่ในแผนธุรกิจประจําปีที!ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทกุเดือน พร้อมทั +งแก้ไขปัญหาที!อาจเกิดขึ +นและปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป และ
เมื!อพบว่าผลการดําเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที!กําหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงานเพื!อทบทวนการปฏิบตัิงาน
และการวเิคราะห์สาเหต ุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื!ออนมุตัแิผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื!อง 

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ รับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิงานตาม
ในทําการตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคมุภายในที!มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความเสี!ยงที!รัดกมุเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที!มี
นยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที!เกี!ยวข้องกบัระบบการควบคุมภายในที!เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที!อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที!เกี!ยวโยงกนัและรายการที!อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที!สอดคล้องกับระบบการกํากับดแูลกิจการที!ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื!อถือได้ รวมทั +งมีการพัฒนาปรับปรุง

ซึ!งเป็นความเห็นที!ไม่แตกต่างจากความเห็น
ไม่ได้มีข้อสงัเกตเกี!ยวกบัการควบคมุภายใน

ได้แต่งตั +ง นายอาภากร เทศพันธ์                 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท โปรเฟสชั!นแนล จํากดั โดย นายอาภากร เทศพนัธ์ แล้ว เห็นว่า มีความ
อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน

การตรวจสอบภายในในธุรกิจที!มีลกัษณะเดียวกบับริษัท อีกทั +งได้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที!เกี!ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
งบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจาก



โดยคณุสมบตัขิองผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
 

บริษัท โปรเฟสชั�นแนล ออดทิ จาํกัด 
 

ก่อตั +งขึ +นเมื!อวนัที! 13 มกราคม 2546 
ด้านการจดัทําบญัชี การตรวจสอบบญัชี วางระบบบญัชี แก้ไขปัญหาด้านบญัชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที!ปรึกษาด้านการบญัชีและภาษี
อากร โดยผู้บริหารที!มีประสบการณ์จากสํานักงานตรวจสอบบญัชีที!มีชื!อเสียงระดบัโลก เพื!อให้บริการแก่ผู้ ที!ต้องการใช้ข้อมลูทางบญัชีและ
ภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึ!งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี!ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และ
ตรวจสอบบญัชี  
 

ประวัตหัิวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

1. ชื!อ – นามสกลุ :   นายอาภากร  เทศพนัธ์
กรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดทิ จํากดั

2. คณุวฒุทิางการศกึษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑติ 
ปริญญาตรีนิตศิาสตร์บณัฑติ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรและการบญัชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศนียบตัรการป้องกนัการทจุริตในองค์กร สภาวชิาชีพบญัชี
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
วฒุบิตัรด้

3. ประสบการณ์การทํางาน ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังานสนั!นเกตทุตัและเพื!อน จํากดั

Assistance manager 
ระดบัโลก 

ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวิชั!น 
ห้างสรรพสินค้าชั +นนําของประเทศ

4. ประสบการณ์การทํางานที!สําคญั 
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โดยคณุสมบตัขิองผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 

จาํกัด  

2546 เป็นบริษัทที!มีความมั!นคง ให้การบริการ ทางด้านการบญัชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ทั +งใน
ด้านการจดัทําบญัชี การตรวจสอบบญัชี วางระบบบญัชี แก้ไขปัญหาด้านบญัชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที!ปรึกษาด้านการบญัชีและภาษี

ารที!มีประสบการณ์จากสํานักงานตรวจสอบบญัชีที!มีชื!อเสียงระดบัโลก เพื!อให้บริการแก่ผู้ ที!ต้องการใช้ข้อมลูทางบญัชีและ
ภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึ!งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี!ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และ

นายอาภากร  เทศพนัธ์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดทิ จํากดั 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี) เกียรตนิิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัรามคําแหง
ปริญญาตรีนิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวทิยาลยัรามคําแหง
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรและการบญัชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศนียบตัรการป้องกนัการทจุริตในองค์กร สภาวชิาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วฒุบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี 

ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังานสนั!นเกตทุตัและเพื!อน จํากดั

Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชี
ระดบัโลก (Big Four) ปัจจบุนั คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั

ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวิชั!น 16 จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทจําหน่ายเครื! องนอนตาม
ห้างสรรพสินค้าชั +นนําของประเทศ 

ตรวจสอบบญัชีบริษัท มินีแบไทย จํากดัและบริษัทในเครือซึ!งเป็นบริษัทผลิตอปุกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ที!ใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ 

ตรวจสอบบัญชี บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
อนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จํากดั ซึ!งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
ใน 5 ของประเทศ 

 

 

เป็นบริษัทที!มีความมั!นคง ให้การบริการ ทางด้านการบญัชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ทั +งใน
ด้านการจดัทําบญัชี การตรวจสอบบญัชี วางระบบบญัชี แก้ไขปัญหาด้านบญัชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที!ปรึกษาด้านการบญัชีและภาษี

ารที!มีประสบการณ์จากสํานักงานตรวจสอบบญัชีที!มีชื!อเสียงระดบัโลก เพื!อให้บริการแก่ผู้ ที!ต้องการใช้ข้อมลูทางบญัชีและ
ภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึ!งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี!ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และ

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรและการบญัชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 

ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังานสนั!นเกตทุตัและเพื!อน จํากดั 

จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชี
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทจําหน่ายเครื! องนอนตาม

ตรวจสอบบญัชีบริษัท มินีแบไทย จํากดัและบริษัทในเครือซึ!งเป็นบริษัทผลิตอปุกรณ์ 

ซึ!งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จํากดั ซึ!งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 



 

 
2) หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท

 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ นายธนิศร นิตสิาโรภาส เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที!หวัหน้างานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
Unit)  เพื!อรับผิดชอบดแูลการจดัประชมุระดบัสงูของบริษัท เช่น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ
การประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที!กํากบัดแูลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดําเนินการที!เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมา
และหน่วยงานที!กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื!อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่ว
เกี!ยวข้อง เช่น สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เกี!ยวข้อง โดยคณุสมบตัขิองผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน ดงันี +

 

ประวัตหัิวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิา
 

ชื!อ – นามสกลุ :   นายธนิศร  นิตสิาโรภาส
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร
 

คณุวฒุทิางการศกึษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี

 

ประสบการณ์การทํางาน : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

   ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซเิดนท์ ไรซ์ โปรดกัส์ จํากดั 
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หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ นายธนิศร นิตสิาโรภาส เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที!หวัหน้างานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
เพื!อรับผิดชอบดแูลการจดัประชมุระดบัสงูของบริษัท เช่น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ

การประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที!กํากบัดแูลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดําเนินการที!เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมา
และหน่วยงานที!กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื!อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่ว
เกี!ยวข้อง เช่น สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เกี!ยวข้อง โดยคณุสมบตัขิองผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน ดงันี + 

ประวัตหัิวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  

นายธนิศร  นิตสิาโรภาส 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร, เลขานกุารบริษัท 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร, เลขานกุารบริษัท   
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซเิดนท์ ไรซ์ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ นายธนิศร นิตสิาโรภาส เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที!หวัหน้างานกํากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance 
เพื!อรับผิดชอบดแูลการจดัประชมุระดบัสงูของบริษัท เช่น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยที!ได้รับมอบหมาย 

การประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที!กํากบัดแูลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดําเนินการที!เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และหน่วยงานที!กํากับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื!อสารระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกํากับดูแลที!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือหน่วยงานอื!นที!

) 



 

  

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นการทํารายการกบับริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง บริษัทเหล่านี !เกี�ยวข้องกนัโด
การมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั
สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทํารายการดงักล่าวว่า
เป็นรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการ
กําหนดราคาให้กบับุคคลหรือกิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
 

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีควา
 

รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ !นระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกนั สําหรับรอบปีบญัชี 
2559 ดงันี ! 
 

1.1 รายการธุรกิจปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 

1. รายชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที�มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี !  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“TPD”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์  
แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั (“TMC”) 

ประกอบธุรกิจที�ปรึกษาและการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานสิริ จํากดั (“PMS”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ

 

2. รายชื�อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสั

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
เสถียรภาพอยทุธ์

นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 

นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นการทํารายการกบับริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง บริษัทเหล่านี !เกี�ยวข้องกนัโด
หรือกรรมการร่วมกนั โดยรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ !นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทํารายการดงักล่าวว่า
เป็นรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการ
กําหนดราคาให้กบับุคคลหรือกิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ !นระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกนั สําหรับรอบปีบญัชี 

รายการธุรกิจปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ

รายชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
หุ้นใน TPD ในอัตราร้อยละ 
ชําระแล้ว เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 

ประกอบธุรกิจที�ปรึกษาและการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั 
หุ้นใน TMC ในอัตราส่วนร้อยละ 
ชําระแล้ว เมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวล
(“บริษัทย่อย”) ได้เข้าถือหุ้นใน 
50.99 ของทุนที� ออกและชําระแ ล้ว เ มื� อวันที�  
ธันวาคม 2557 เมื�อวันที� 
เปลี�ยนแปลงสัดส่วนเข้าถือหุ้นใน 
ร้อยละ 60.75 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว

รายชื�อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที� 31 ธันวาคม 255

ลักษณะความสัมพันธ์ 

เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.74 และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่ม
เสถียรภาพอยทุธ์ 

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 

                      

 

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นการทํารายการกบับริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง บริษัทเหล่านี !เกี�ยวข้องกนัโดย
โดยรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ !นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ/

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทํารายการดงักล่าวว่า
กําหนดราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการ

กําหนดราคาให้กบับุคคลหรือกิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และ

รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ !นระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกนั สําหรับรอบปีบญัชี 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าถือ
ในอัตราร้อยละ 99.60 ของทุนที�ออกและ

ธนัวาคม 2551 
ริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าถือ
ในอัตราส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที�ออก

พฤศจิกายน 2557 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
ได้เข้าถือหุ้นใน PMS ในอตัราส่วนร้อยละ 

ของทุนที� ออกและชําระแ ล้ว เ มื� อวันที�  26 
เมื�อวันที� 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอตัราส่วน
ของทนุที�ออกและชําระแล้ว 

2559) 

และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่ม

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 7.19 

ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 10.79 



 

 

2. รายชื�อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์

นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
เสถียรภาพอยทุธ์ และนายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์

กลุม่เสถียรภาพอยทุธ์ เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยทุธ์
อยทุธ์, นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ และ นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์

กรรมการกลุม่เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิริ
นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยุทธ์
นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์

 

3. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายละเอียดของรายการ 

มูลค่าของรายการ ปี 2558 

มูลค่าของรายการ ปี 2559 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายชื�อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ต่อ) (ณ วันที� 31 ธันวาคม 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.93 และมีความสัมพันธ์เป็นพี�สาวของนายอารีศักดิF เสถียรภาพอยุทธ์ และ
นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 10.15 และมีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศกัดิF 
เสถียรภาพอยทุธ์ และนายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 
เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยทุธ์

นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ และ นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ประกอบด้วย 
นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์, นางสาวกุลพชัรี เสถียรภาพอยุทธ์ และ 
นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ 

รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั หรือ (TPD

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใน TPD 

ที�ออกและชําระแล้วเมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2551 

TPD จา่ยคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านตา่ง ๆ เชน่ งานออกแบบและ

พัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล

ตลอดจนงานด้านจดัซื !อ เป็นต้น โดยบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับ 

เดือนตลุาคม 2551 ในอตัรา 105,000 บาทต่อเดือน (ยกเลิกสญัญา เมื�อวนัที� 

2558) ทั !งนี ! สญัญาใหม ่เริ�ม 1 มกราคม 2559 บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ

กบั TPD ในอตัรา 3% ของมลูคา่ขายสทุธิตามกรมที�ดิน (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ�ม

ธันวาคม 2559 ไมมี่รายได้ค้างรับ 

0.79 ล้านบาท 

0.05 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ บริษัทให้บริการในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ 

ควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการบริหารและดําเนินงานของ 

ให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานของโครงการปัจจบุนัมากขึ !น เริ�มตั !งแต ่วนัที�

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา 

ธันวาคม 2559) 

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
และมีความสัมพันธ์เป็นพี�สาวของนายอารีศักดิF เสถียรภาพอยุทธ์ และ      

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และ
และมีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศกัดิF 

เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิF เสถียรภาพอยทุธ์, นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพ
นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ และ นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ 

พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ประกอบด้วย 
นางสาวกุลพชัรี เสถียรภาพอยุทธ์ และ 

TPD) 

TPD ในอตัราส่วนร้อยละ 99.6 ของทนุ

จา่ยคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านตา่ง ๆ เชน่ งานออกแบบและ

งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนงานด้านจดัซื !อ เป็นต้น โดยบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับ TPD นับตั !งแต่

ยกเลิกสญัญา เมื�อวนัที� 1 มกราคม 

บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ

ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ�ม) ณ วนัที� 31 

บริษัทให้บริการในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ TPD  ทั !งนี ! เพื�อเป็นการ

ควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการบริหารและดําเนินงานของ TPD โดยได้ปรับอตัราค่าบริการ

ให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานของโครงการปัจจบุนัมากขึ !น เริ�มตั !งแต ่วนัที� 1 มกราคม 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ



 

 

3. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายละเอียดของรายการ 

มูลค่าของรายการ ปี 2558 

มูลค่าของรายการ ปี 2559 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ 

บริษัท พิมานสิริ จํากดั (PMS) 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“บริษัทย่อย

ในอตัราสว่นร้อยละ 50.99 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว เมื�อวนัที� 

วนัที� 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเข้าถือหุ้นใน 

ร้อยละ 60.75 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว 

PMS จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ

และพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล

สารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื !อ เป็นต้น โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับ 

PMS เริ�มตั !งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 ดงันี ! 1. เรียกเก็บในอตัรา 

รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) มีการหยุดเรียกเก็บชั�วคราวตั !งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

เก็บค่าธรรมเนียมอีกครั !งเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิFในเดือนแรก คือ เดือนกนัยายน 

2. เรียกเก็บ 3% ของมูลค่าขายสุทธิตามกรมที�ดิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

เดือนที�มีการโอนกรรมสิทธิFบ้าน (กันยายน 2559) 3. 

ประกันเงินกู้  ที�บริษัทเป็นผู้ คํ !าประกันเงินกู้ ดงักล่าว ในอัตรา 

สัญญาเงินกู้ ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน

4. PMS จ่ายค่าดําเนินการขออนุญาตจดัสรรโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มียอดค้างรับ 

ภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

5.85 ล้านบาท 

1.12 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 1.บริษัทให้บริการในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ กบั 

การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการบริหารและดําเนินงานของ 

ผู้บริหารจัดการโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขอกู้ เงินจากสถาบัน

การเงิน เพื�อนํามาพัฒนาโครงการและเป็นผู้ คํ !าประกันเงินกู้ ดังกล่าว ตามบันทึก

ข้อตกลงการร่วมทุน ลว.24 ธันวาคม 2557 และ 3. บริษัทสํารองจ่ายค่าดําเนินการขอ

อนญุาตจดัสรรโครงการสิริวิลเลจ อดุรธานี-แอร์พอร์ต 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะส

และความสมเหตสุมผลของราคา 

                      

 

บริษัทย่อย”) ได้เข้าถือหุ้นใน PMS 

ของทนุที�ออกและชําระแล้ว เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 เมื�อ

ได้มีการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอตัราส่วน

จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื !อ เป็นต้น โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับ 

เรียกเก็บในอตัรา 50,000 บาท/เดือน (ไม่

งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 และเริ�ม

เก็บค่าธรรมเนียมอีกครั !งเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิFในเดือนแรก คือ เดือนกนัยายน 2559  

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) นับตั !งแต่

. PMS จ่ายค่าธรรมเนียมการคํ !า

ประกันเงินกู้  ที�บริษัทเป็นผู้ คํ !าประกันเงินกู้ ดงักล่าว ในอัตรา 1.5% ของวงเงินกู้ ตาม

มหาชน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และ         

จ่ายค่าดําเนินการขออนุญาตจดัสรรโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต 

มียอดค้างรับ 50,000 บาท (ไม่รวม

บริษัทให้บริการในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ กบั PMS  ทั !งนี ! เพื�อเป็น

การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการบริหารและดําเนินงานของ PMS 2. บริษัทในฐานะ

ผู้บริหารจัดการโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขอกู้ เงินจากสถาบัน

งการและเป็นผู้ คํ !าประกันเงินกู้ ดังกล่าว ตามบันทึก

บริษัทสํารองจ่ายค่าดําเนินการขอ

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ



 

 

4. ค่าเช่าที�ดนิพร้อมอาคารสํานักงาน 

บุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายละเอียดรายการ 

มูลค่าของรายการ ปี 2558 

มูลค่าของรายการ ปี 2559 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กลุม่เสถียรภาพอยทุธ์  

กรรมการและผู้ ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคาร โฉนดที�ดินเลขที� 
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื�อใช้เป็นสํานักงาน โดยมีพื !นที�เช่า
ทั !งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั !งแต่วนัที� 
14 พฤศจิกายน 2557 ชําระคา่เช่าทกุๆ 3 เดือน อตัราคา่เช่าตารางเมตรละ 
เป็นอตัราค่าเช่าต่อเดือนรวมเท่ากับ 134,000 บาท (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที�จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยต้องชําระคา่เช่าทั !งหมดเดือนละ 141
เช่าปีละ 1,692,631.56 บาท และมีการต่อสญัญาใหม่เป็นระยะเวลา 
15 พฤศจิกายน 2557 ถึง วนัที� 14 พฤศจิกายน 2560 
เดือนละ 93,800 บาท และบริษัทย่อย อตัราค่าเช่า 40
จ่าย) ดงันั !น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชําระคา่เช่าทั !งหมดเดือนละ 
42,315.79 บาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 
507,789.48 บาท ตามลําดบั (มีการยกเลิกสญัญา เมื�อวนัที� 
สญัญาฉบบัใหม่ ดงันี ! บริษัททําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคาร โฉนดที�ดินเลขที� 
37757 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เพื�อใช้เป็นสํานกังาน โดยมีพื !นที�
เช่าทั !งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั !งแต่วนัที� 
วนัที� 30 มิถนุายน 2560 และต้องชําระค่าเช่าทุกๆ เดือน โดยคิดอตัราค่าเช่าตารางเมตร
ละ 200 บาท โดยแบง่เป็นบริษัท อตัราคา่เช่าเดือนละ 126
อตัราค่าเช่าเดือนละ 14,105.26 บาท (รวมภาษีหกั ณ ที�จ่าย
1,523,368.44 บาท และ 169,263.12 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไมมี่ค่าเช่าค้างจ่าย
ดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.35 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0

1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.52 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ บริษัทและบริษัทย่อยทําการเช่าที�ดินพร้อมอาคารดงักล่าวเพื�อใช้เป็นอาคารสํานักงาน

ของบริษัท ในทางบญัชี บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 

วนัสิ !นงวดแต่ละเดือนและได้ทําการชําระค่าเช่าดงักล่าวในเดือนถัดไป สําหรับราคาค่า

เช่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินและอาคารตามราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

บริษัทและบริษัทย่อยทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคาร โฉนดที�ดินเลขที� 37756-37757  
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื�อใช้เป็นสํานักงาน โดยมีพื !นที�เช่า

ปี นับตั !งแต่วนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 -               
เดือน อตัราคา่เช่าตารางเมตรละ 200 บาท คิด

ไม่รวมภาษีหัก ณ ที�จ่าย) ดงันั !น 
141,052.63 บาท คิดเป็นอตัราค่า

บาท และมีการต่อสญัญาใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั !งแต่วนัที� 
2560 โดยแบ่งเป็นบริษัท อตัราค่าเช่า
40,200 บาท (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที�

ดงันั !น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชําระคา่เช่าทั !งหมดเดือนละ 98,736.84 บาท และ 
บาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,184,842.08 บาท และ 

มีการยกเลิกสญัญา เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2558) และทํา
สญัญาฉบบัใหม่ ดงันี ! บริษัททําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคาร โฉนดที�ดินเลขที� 37756-

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เพื�อใช้เป็นสํานกังาน โดยมีพื !นที�
ปี นับตั !งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 

และต้องชําระค่าเช่าทุกๆ เดือน โดยคิดอตัราค่าเช่าตารางเมตร
126,947.37 บาท และ บริษัทย่อย 

รวมภาษีหกั ณ ที�จ่าย) คิดเป็นอตัราค่าเช่าปีละ 
บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไมมี่ค่าเช่าค้างจ่าย

0.34 ล้านบาท) 

0.17 ล้านบาท) 

บริษัทและบริษัทย่อยทําการเช่าที�ดินพร้อมอาคารดงักล่าวเพื�อใช้เป็นอาคารสํานักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 

วนัสิ !นงวดแต่ละเดือนและได้ทําการชําระค่าเช่าดงักล่าวในเดือนถัดไป สําหรับราคาค่า

เช่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินและอาคารตามราคาตลาด 

าและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ



 

1.2 รายการเงนิกู้ยืม/เงนิให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น
 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 58 

ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 

บริษัท 

 

กลุ่ม 

เสถียรภาพ

อยทุธ์ 

6.8 

TPD 47.2 

บริษัท TPD -0- 
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เงนิให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น  

ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 2558 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 59 

ดอกเบี :ยจ่าย 
งวดปี 2559 ความสมเหตุสมผลของรายการ

0.48 6.8 0.47 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนบัสนนุความ

ช่วยเหลือทางการเงินจาก

อยทุธ์ โดยคิดอตัราดอกเบี !ยในการกู้ ยืมเงินร้อย

ละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่ง

งวดของการผ่อนชําระดอกเบี !ยเป็นทุกๆ 

เดือนสําหรับบริษัท และทุกๆ 

บริษัทย่อย ทั !งนี ! บริ

เงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 

นับตั !งแต่วันที�ทําสัญญากู้ ยืมเงิน 

บริษัทย่อยทําสัญญากู้ ยืมเงินเมื�อวันที�  

พฤศจิกายน 

ระยะเวลากู้ ยืมเงินเมื�อวันที� 

2557) ทั !งนี ! บริษัทและบริษัทย่อย

ชําระคืนภายในวันที� 

โดย ณ วันที� 

บริษัทย่อยมีดอกเบี !ยค้างจ่ายรวม 

บาท  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา

3.49 43.7 3.09 

0.43 -0- -0- บริษัทย่อยให้การสนบัสนนุความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี !ยเงินกู้

ร้อยละ MLR 

กรุงเทพ จํากัด 

6 เดือน  

ทั !งนี ! บริษัทจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยคืน

ให้กับบริษัทย่อยเมื�อทวงถาม 

บริษัทกู้ เพิ�มรวมจํานวน 

ชําระคืนรวม 

                      

 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนบัสนนุความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพ

โดยคิดอตัราดอกเบี !ยในการกู้ ยืมเงินร้อย

ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ 

มหาชน) ซึ�งเป็นอตัราดอกเบี !ยที�ตํ�ากว่า

ต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่ง

งวดของการผ่อนชําระดอกเบี !ยเป็นทุกๆ 6 

เดือนสําหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือนสําหรับ

บริษัทย่อย ทั !งนี ! บริษัทและบริษัทย่อยจะชําระ

เงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปี

นับตั !งแต่วันที�ทําสัญญากู้ ยืมเงิน (บริษัทและ

บริษัทย่อยทําสัญญากู้ ยืมเงินเมื�อวันที�  15 

พฤศจิกายน 2551 และบันทึกข้อตกลงขยาย

ระยะเวลากู้ ยืมเงินเมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน 

ทั !งนี ! บริษัทและบริษัทย่อยมีกําหนด

ภายในวันที� 15 พฤศจิกายน 2560 

โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีดอกเบี !ยค้างจ่ายรวม 3.04 ล้าน

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 
บริษัทย่อยให้การสนบัสนนุความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี !ยเงินกู้

MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผ่อนชําระทุกๆ          

ทั !งนี ! บริษัทจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยคืน

ให้กับบริษัทย่อยเมื�อทวงถาม (ในปี 2558 

บริษัทกู้ เพิ�มรวมจํานวน 18.6 ล้านบาท และ

ชําระคืนรวม 47.8 ล้านบาทในระหว่างปี 



 

 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 58 

ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 

TPD บริษัท 12.0 

PMS TPD -0- 
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ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 2558 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 59 

ดอกเบี :ยจ่าย 
งวดปี 2559 ความสมเหตุสมผลของรายการ

2558)  ณ วัน ที�  

ดอกเบี !ยค้างจ่าย 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา

0.32 31.3 1.59 บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี !ย

เงินกู้ ร้อยละ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

ชําระทกุๆ 6 

ต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนให้กบับริษัทเมื�อทวงถาม 

(ในปี 2559

และชําระคืนรวม 

2559)  ณ วัน ที�  

ดอกเบี !ยค้างจ่าย 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา

-0- 12.2 0.40 ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 

จํากดั รับทราบและอนุมตัิวงเงินกู้จากผู้ ถือหุ้น

ในวงเงิน 50 

ฉกุเฉิน (Standby loan credit) 

บาท จากบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากัด 

โดยเบิกเงินกู้ครั !งที� 

บาท ในวันที� 

จํ านวน เ งินกู้ ต ามสัดส่ วนผู้ ถื อหุ้ น  

60.75% มลูค่า 

ที� 2 เป็นจํานวนเงิน 

มิ.ย. 2559 

สดัส่วนผู้ ถือหุ้น 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ณ วัน ที�  31 ธันวาคม 2559  ไม่มี

ดอกเบี !ยค้างจ่าย  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 
บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี !ย

เงินกู้ ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผ่อน

6 เดือน ทั !งนี ! บริษัทย่อยจะชําระเงิน

ต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนให้กบับริษัทเมื�อทวงถาม 

9 กู้ เพิ�มรวมจํานวน 23.71 ล้านบาท 

และชําระคืนรวม 4.4 ล้านบาทในระหว่างปี 

ณ วัน ที�  31 ธันวาคม 2559  ไม่มี

ดอกเบี !ยค้างจ่าย  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา 

ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 

จํากดั รับทราบและอนุมตัิวงเงินกู้จากผู้ ถือหุ้น

50 ล้านบาท และวงเงินกู้หมุนเวียน

Standby loan credit) จํานวน 5 ล้าน

บาท จากบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากัด (อัตราดอกเบี !ย MLR+0.5%) 

โดยเบิกเงินกู้ครั !งที� 1 เป็นจํานวนเงิน 8 ล้าน

บาท ในวันที� 17 พ.ค. 2559 ซึ�งสามารถแบ่ง

จํ านวน เ งินกู้ ต ามสัดส่ วนผู้ ถื อหุ้ น  ( TPD 

มลูค่า 4.86 ล้านบาท), เบิกเงินกู้ครั !ง

เป็นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท ในวันที� 21 

2559 ซึ�งสามารถแบ่งจํานวนเงินกู้ตาม

สดัส่วนผู้ ถือหุ้น (TPD 60.75% มูลค่า 3.65 



 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 58 

ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 

TPD บริษัท -0- 

PMS TPD -0- 
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ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 2558 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 59 

ดอกเบี :ยจ่าย 
งวดปี 2559 ความสมเหตุสมผลของรายการ

ล้านบาท) , 

ล้านบาท ในวันที� 

แบ่งจํานวนเงินกู้

60.75% มลูค่า 

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนใ ห้กับ

ภายใน 3 ปี ณ วันที� 

ดอกเบี !ยค้างจ่าย

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา

-0- -0- 0.10 บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทย่อยโดยคิดอัตราดอกเบี !ย

เงินกู้ ร้อยละ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

ชําระทกุๆ 6 

ต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนให้กบับริษัทเมื�อทวงถาม 

(ในปี 2559 

บาท และชําระคืนรวม 

ระหว่างปี 2559

ไม่มีดอกเบี !ยค้างจ่าย

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแ

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา

-0- -0- 0.12 ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 

จํากดั รับทราบและอนมุตัิวงเงินกู้จากบริษัทที�

เกี�ยวข้องสัญญาพิเศษ จาก บริษัท ธนาสิ ริ 

พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยคิด

อัตราดอกเบี !ยเงินกู้ ร้อยละ 

ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

ณ วนัที� 31 

                      

 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

, เบิกเงินกู้ครั !งที� 3 เป็นจํานวนเงิน 6 

ล้านบาท ในวันที� 28 ก.ย. 2559 ซึ�งสามารถ

แบ่งจํานวนเงินกู้ ตามสัดส่วนผู้ ถือหุ้ น (TPD 

มลูค่า 3.65 ล้านบาท) โดยที� PMS จะ

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนใ ห้กับTPD

ปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

ดอกเบี !ยค้างจ่าย 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา 

บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทย่อยโดยคิดอัตราดอกเบี !ย

เงินกู้ ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผ่อน

6 เดือน ทั !งนี ! บริษัทย่อยจะชําระเงิน

ต้นพร้อมดอกเบี !ยคืนให้กบับริษัทเมื�อทวงถาม 

2559 ทําสัญญาเงินกู้ พิเศษ 18.0 ล้าน

บาท และชําระคืนรวม 18.0 ล้านบาท ใน

2559) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

ไม่มีดอกเบี !ยค้างจ่าย 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา 

ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 

จํากดั รับทราบและอนมุตัิวงเงินกู้จากบริษัทที�

เกี�ยวข้องสัญญาพิเศษ จาก บริษัท ธนาสิ ริ 

พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยคิด

อัตราดอกเบี !ยเงินกู้ ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี 

ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนัวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี !ยค้างจ่าย 



 

 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 58 

ดอกเบี :ยจ่าย
งวดปี 

หมายเหต ุ: สามารถศกึษาข้อมลูเพิ�มเตมิได้จาก หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ของ บริษัทธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั
 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 

2.1 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ในปีที�ผ่านมาบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวา่งกนัร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที�เกิดขึ !น
ในช่วงเวลาดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

2.2  มาตรการหรือขั :นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน
 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและขั !นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้องจะทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื�อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้
ธุรกรรมดงักล่าวจะเป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปหรือเป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญhูชนจะพึงกระทํา
กบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการ
อนมุตัไิว้ ซึ�งการทํารายการระหวา่งกนัที�สอดคล้องตามเงื�อนไขดงักล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกนัที�เกิ
ระหวา่งบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกนัตามเงื�อนไขการค้าปกติจะต้องมีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 
สามารถอ้างอิงกบัราคาตลาด และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที�
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล
 

สําหรับการทํารายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้า
ปกต ิบริษัทจะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็ถงึความจําเป็น ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการระหว่างกันที�เกิดขึ !นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ !นกับบุคคลภายนอก ทั !งนี ! หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ !น บริษัทจะนําบุคคลที�มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ สอบ
บญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ�งมีความเป็นอิสร
ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติามแตก่รณี
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา

สามารถศกึษาข้อมลูเพิ�มเตมิได้จาก หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ของ บริษัทธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปีที�ผ่านมาบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวา่งกนัร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที�เกิดขึ !น

มีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

มาตรการหรือขั :นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและขั !นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้องจะทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื�อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้

ป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปหรือเป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญhูชนจะพึงกระทํา
กบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการ
อนมุตัไิว้ ซึ�งการทํารายการระหวา่งกนัที�สอดคล้องตามเงื�อนไขดงักล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกนัที�เกิ

อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกนัตามเงื�อนไขการค้าปกติจะต้องมีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 

รถ่ายเทผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที�
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ล.ต.  

ยการระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้า
ปกต ิบริษัทจะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็ถงึความจําเป็น ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของ

ปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ !นกับบุคคลภายนอก ทั !งนี ! หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ !น บริษัทจะนําบุคคลที�มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ สอบ
บญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ�งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที�ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติามแตก่รณี 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา 

และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 

ในปีที�ผ่านมาบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวา่งกนัร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที�เกิดขึ !น

มีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและขั !นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้องจะทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื�อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่

ป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปหรือเป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญhูชนจะพึงกระทํา
กบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการ
อนมุตัไิว้ ซึ�งการทํารายการระหวา่งกนัที�สอดคล้องตามเงื�อนไขดงักล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ !น

อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกนัตามเงื�อนไขการค้าปกติจะต้องมีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 

รถ่ายเทผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที�
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ยการระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้า
ปกต ิบริษัทจะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็ถงึความจําเป็น ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของ

ปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ !นกับบุคคลภายนอก ทั !งนี ! หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ !น บริษัทจะนําบุคคลที�มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ สอบ

ะจากบริษัทและเป็นบุคคลที�ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อที�ประชุม



 

3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต
 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�เกิดขึ !นต่อเนื�องในอนาคต 
ซึ�งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกิจการค้าทั�วไป มีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปก
ธุรกิจของบริษัท เช่น การซื !อขายวตัถดุบิและสินค้าสําเร็จรูป การทําสญัญาเช่าอาคาร
ต้น บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อีกทั !งบริษัทจะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกิดขึ !นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื�อพิจารณาและสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการที�เกิดขึ !นทกุไตรมาส
 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ !นในอนาคต บริษัทมีการกําหนด
มาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้เสียทั !งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั !งนี ! คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก
การปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายกา
ย่อยตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก
ตามมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเท
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รือแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�เกิดขึ !นต่อเนื�องในอนาคต 
ซึ�งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกิจการค้าทั�วไป มีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกต ิและเพื�อความจําเป็นในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การซื !อขายวตัถดุบิและสินค้าสําเร็จรูป การทําสญัญาเช่าอาคาร/สํานกังาน สญัญาว่าจ้างการจดัการ
ต้น บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อีกทั !งบริษัทจะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกิดขึ !นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื�อพิจารณาและสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการที�เกิดขึ !นทกุไตรมาส

รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ !นในอนาคต บริษัทมีการกําหนด
มาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้เสียทั !งทางตรงและ

ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก
การปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี�ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

                      

 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�เกิดขึ !นต่อเนื�องในอนาคต 
ต ิและเพื�อความจําเป็นในการดําเนิน

สํานกังาน สญัญาว่าจ้างการจดัการ/การให้บริการ เป็น
ต้น บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้อง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อีกทั !งบริษัทจะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกิดขึ !นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื�อพิจารณาและสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการที�เกิดขึ !นทกุไตรมาส 

รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ !นในอนาคต บริษัทมีการกําหนด
มาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้เสียทั !งทางตรงและ

ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั !ง

รเกี�ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตัิ



 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน
 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 
ละ 6.8 มีผลกําไรสทุธิ 15.6 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที.อยู่อาศยัเพื.อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 3งสิ 3น
2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบแิทต ปิ. นเกล้า-
รับรู้รายได้ รวมทั 3งสิ 3นประมาณ 2,864.4 ล้านบาท 
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่
โครงการเพื.อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ
ระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์

 

นโยบายการบัญช ี
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื.องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที.ดิน
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั
ทั 3งหมดที.คาดวา่จะเกิดขึ 3นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที.เกิดขึ 3นจริงด้วย
ละโครงการ 
 

1. การวิเคราะห์กาํไรขาดทุน 
 

1.1 การวเิคราะห์รายได้ 
ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝด บริษัท 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝดชั2นเดียว บริษัทย่อย 

รวมรายได้จากการขาย 

รายได้อื�น 2) 

รวมรายได้ 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#
               2)  รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ
                   จากการจําหนา่ยทรัพย์สิน 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ.งมีรายได้รวมเท่ากบั 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมีโครงการ

ขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 3งสิ 3น 9 โครงการ (ระหว่างขาย 7
-สิรินธร และ โครงการธนาซโิอ พลสั) คดิเป็นมลูคา่โครงการคงเหลือซึ.งจะทยอยปิดการขายและ

ล้านบาท ทั 3งนี 3 ปัจจยัที.ทําให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 ลดลง
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายใน

อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ
ระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์ 

และบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื.องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที.ดิน เมื.องานก่อสร้
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั

โดยพิจารณาถึงต้นทนุที.เกิดขึ 3นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที.ดินที.ขายตา

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า 
 

ดาํเนินการ
โดย 

ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

บริษัท 586.0 74.2 517.2 61.0

บริษัท 170.2 21.5 299.1 35.3

บริษัทย่อย 30.9 3.9 26.3 3.1

 787.1 99.6 842.6 99.4

 3.0 0.4 4.8 0.6

 790.1 100.0 847.4 100.0

รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ# 
 รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่าง  ๆกําไรจากการรับโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ซึ.งมีรายได้รวมเท่ากบั 847.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมีโครงการ

7 โครงการ และ ระหว่างก่อสร้าง         
คดิเป็นมลูคา่โครงการคงเหลือซึ.งจะทยอยปิดการขายและ

ลดลง เนื.องมาจากสาเหตหุลกัๆ คือ 
อยู่ระหว่างการพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายใน

อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ

เมื.องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพฒันา

ให้กบับ้านพร้อมที.ดินที.ขายตามอตัราส่วนพื 3นที.ที.ขายของแต่

 

ปี 2557 

สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

61.0 320.3 48.4 

35.3 273.4 41.3 

3.1 66.6 10.1 

99.4 660.3 99.8 

0.6 1.0 0.2 

100.0 661.3 100.0 

กําไรจากการรับโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร 



 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 
แบง่เป็นรายได้จากการขายสทุธิลดลงจํานวน 55.5
 

รายได้จากการขายสทุธิลดลง เนื.องจาก
การพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื.อเปิดขาย 
คืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์
โครงการรวม 2 โครงการ (คือ โครงการธนาคลสัเตอร์ 
ยอดรับรู้รายได้ลดลง สําหรับรายได้อื.นลดลงขึ 3นเนื.องจาก
 

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 
(ตามลําดบั) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 
 

1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 
ซึ.งเป็นอตัราส่วนที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน เนื.องจากสาเหตหุลกัๆ คือ
สงูขึ 3น 

  

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ
 

สําหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 
รายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 27.6 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ทั 3งนี 3 เนื.องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที.เพิ.มขึ 3นเพื.อการกระตุ้นยอด
ทดแทนตําแหน่งที.วา่งลงตามสมควร  

 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 
ร้อยละ 2.2 ทั 3งนี 3 คา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที.ลดลง
ส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบกับปริมาณ
พฤกษ์-ทา่นํ 3านนท์ที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถในการ
 

1.2.4 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 
ร้อยละ 0.9 ลดลงจากปีก่อน 4.4 ล้านบาท เนื.องจาก
ตดัจ่ายลดลงประมาณ 0.9 ล้านบาท ตามที.ได้เริ.มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 

 

1.3 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 40.4 ล้านบาท ลดลง
จากโครงการเดมิซึ.งขายปิดโครงการในระหวา่งปี 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้
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และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.5 ล้านบาท รายได้อื.นๆ ลดลงจํานวน 1.8 ล้านบาท 

เนื.องจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่
การพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื.อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความ
คืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์ และ

คลสัเตอร์ ราชพฤกษ์-สิรินธร และโครงการไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอรี.
ขึ 3นเนื.องจากกําไรจากการประเมินที.ดนิรอพฒันาบางส่วนของบริษัทย่อย

มีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 และปี 2558 จํานวน 756.2 
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 2559 และปี 2558 จํานวน 30.9 ล้านบาท และ 26.3 

การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 531.6 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 
จากปีก่อน เนื.องจากสาเหตหุลกัๆ คือ มลูค่ารวมของต้นทนุในการดูแลบริการหลงัการขายสําหรับบ้านในโครงการ

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 218.1 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ.มขึ 3นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 

มขึ 3นเพื.อการกระตุ้นยอดจองซื 3อ การปรับเงินเดือนประจําปีซึ.งยังดําเนินการตามปกติ และมี

 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 17.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
ลดลงเป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ซึ.งดอกเบี 3ย

ส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบกับปริมาณการจองซื 3อบ้านของผู้สนใจ
ทา่นํ 3านนท์ที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการได้มากขึ 3น

 

และบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
เนื.องจากเนื.องจากรายการปรับปรุงทางภาษีในปี 2558 ประมาณ 17.5 

ล้านบาท ตามที.ได้เริ.มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 12 เมื.อวนัที. 1 มกราคม 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
ลดลงจากปีก่อน 16.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 เนื.องจาก

จากโครงการเดมิซึ.งขายปิดโครงการในระหวา่งปี 2559 ประกอบกบับริษัทเน้นการขายโครงการที.มีสภาพภายในโครงการพร้อมในการเปิดขาย 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้

 
 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 

สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่าง
อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความ

และในระหว่างปีบริษัทได้ขายปิด
เดอะกรีนเนอรี.-บางใหญ่) ทําให้ยอดขายและ

ประเมินที.ดนิรอพฒันาบางส่วนของบริษัทย่อยในปี 2558 

756.2 ล้านบาท และ 816.4 ล้านบาท 
26.3 ล้านบาท (ตามลําดบั) 

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 67.3 
มลูค่ารวมของต้นทนุในการดูแลบริการหลงัการขายสําหรับบ้านในโครงการ

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

จองซื 3อ การปรับเงินเดือนประจําปีซึ.งยังดําเนินการตามปกติ และมีการ

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
กเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ซึ.งดอกเบี 3ย

การจองซื 3อบ้านของผู้สนใจโครงการธนาสิริ ราช
ได้มากขึ 3น 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
17.5 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอ
มกราคม 2556 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เนื.องจากปริมาณการจองซื 3อบ้านที.ลดลง

ที.มีสภาพภายในโครงการพร้อมในการเปิดขาย 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับกลยุทธ์



 
 
ราคาเพื.อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 3บริษัท
การดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ.ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากกา
 

1.4 กําไรสุทธิ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิเท่ากบั 
กับปี 2558 ที.มีผลกําไรสุทธิ เท่ากับ 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
เนื.องจากแม้บริษัทมีอตัรากําไรขั 3นต้นที.ลดลงเล็กน้อย
ปีที.ดีขึ 3น ทําให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลง 
 

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

2.1 สินทรัพย์ 
 

เมื.อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท
บาท และ 1,238.2 ล้านบาท (ตามลําดบั) เพิ.มขึ 3น
271.3 ล้านบาท โดยที.ดนิรอพฒันาส่วนหนึ.งถูกนํามาพฒันาโ
ทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จงึมีผลให้
 

2.2 หนี 2สิน 
 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนี 3สินรวม 
ไม่หมนุเวียน เทา่กบั 79.7 ล้านบาท ซึ.งเพิ.มขึ 3นจากปีก่อน 
การเงินที.เพิ.มสงูขึ 3น เพื.อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่
 

2.3 ส่วนของเจ้าของ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที. 
เป็นร้อยละ 1.0 เนื.องจากผลกําไรสทุธิปี 2559 จํานวน 

 

ทั 3งนี 3 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 3สินรวม
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 3สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

จากงบการเงินรวมสิ 3นสุด ณ วนัที. 31
การดําเนินงานสทุธิ จํานวน (102.6) ล้านบาท และ 
ล้านบาท และ (5.1) ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น
เพื.อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและโครงการก่อสร้าง
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อดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 3บริษัทมีต้นทนุงานก่อสร้างที.สูงขึ 3นแต่ก็มี
การดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ.ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงในปี 2559 

และบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิเท่ากบั 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้รวม สัดส่วนกําไรต่อรายได้

ลดลงเล็กน้อย แตก่ารบริหารเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการเดิมและโครงการที.เริ.มพฒันาใหม่ๆในระหว่าง
 

พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 
เพิ.มขึ 3น 230.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 สาเหตหุลกัมาจาก
ถูกนํามาพฒันาโครงการเพื.อขาย และที.ดินโครงการใหม่ซึ.งอยู่ระหว่าง

ปีข้างหน้า จงึมีผลให้สินค้าคงเหลือเพิ.มขึ 3น 

มีหนี 3สินรวม 1,008.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี 3สินหมนุเวียน เท่ากบั 
จากปีก่อน 235.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 สาเหตหุลกัมาจากการ

การเงินที.เพิ.มสงูขึ 3น เพื.อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในระหวา่งปี ทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิ

และบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 460.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
จํานวน 15.6 ล้านบาท และเงินปันผลที.จ่ายในระหวา่งปี 2559 อีกจํานวน 

บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 3สินรวม 1,008.5 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 3สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 2.2 เทา่ 

31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท และ 117.1 ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน

านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น

นินงานและโครงการก่อสร้างอย่างตอ่เนื.อง 

มีต้นทนุงานก่อสร้างที.สูงขึ 3นแต่ก็มีการดแูลควบคมุค่าใช้จ่ายใน

ของรายได้รวม โดยมีจํานวนใกล้เคียง
สัดส่วนกําไรต่อรายได้รวมเพิ.มขึ 3นร้อยละ 0.2 

แตก่ารบริหารเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการเดิมและโครงการที.เริ.มพฒันาใหม่ๆในระหว่าง

ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1,469.0 ล้าน
สาเหตหุลกัมาจากสินค้าคงเหลือเพิ.มขึ 3นจํานวน 

ซึ.งอยู่ระหว่างพฒันาเพื.อเปิดขายและจะ

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี 3สินหมนุเวียน เท่ากบั 928.7 ล้านบาท และหนี 3สิน
สาเหตหุลกัมาจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั

ในระหวา่งปี ทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิเพิ.มขึ 3น 172.5 ล้านบาท 

จากปีก่อน 4.6 ล้านบาทหรือคิด
อีกจํานวน 20.3 ล้านบาท  

ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 460.5 

มีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ จํานวน (3.9) 

กิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 99.5 ล้านบาท และ (104.4) 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น 



 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 
 

คณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที!ดี ทั "งนี " เพื!อให้รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั "งสารสนเทศทางการเงินที!ปรากฎในรายงาน
ประจําปีมีข้อมลูที!ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน ซึ!งรายงานทางการเงินดั
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั "งมีการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ควา
เป็นอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ!งระบบควบคุมภายในที!มีประสิทธิผล เพื!อให้มั!นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึก
ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดแูลรักษาทรัพย์สิน ป้องกนัการทุ
รายการที!เกี!ยวโยงกนัหรือที!อาจมีความขดัแย้งผลประโยชน์ รวมทั "งมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ!าเสมอ ความเห็นของ
เกี!ยวกบัเรื!องนี "ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ!งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที!น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื!อมั!น
อย่างมีเหตผุลตอ่ความเชื!อถือได้ของงบการเงินของบ
สอบบญัชีที!รับรองทั!วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไป 
 
 

 

        
     

 

 

 

 

    

- 125 - 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความสําคญัต่อการดแูลกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที!ดี ทั "งนี " เพื!อให้รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั "งสารสนเทศทางการเงินที!ปรากฎในรายงาน
ประจําปีมีข้อมลูที!ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน ซึ!งรายงานทางการเงินดงักล่าวจดัทําขึ "นตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั "งมีการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื!อนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที!

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ!งระบบควบคุมภายในที!มีประสิทธิผล เพื!อให้มั!นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึก
ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดแูลรักษาทรัพย์สิน ป้องกนัการทจุริตหรือการดําเนินการที!ผิดปกติ การเปิดเผย
รายการที!เกี!ยวโยงกนัหรือที!อาจมีความขดัแย้งผลประโยชน์ รวมทั "งมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ!าเสมอ ความเห็นของ
เกี!ยวกบัเรื!องนี "ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ!งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที!น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื!อมั!น
อย่างมีเหตผุลตอ่ความเชื!อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2559 ซึ!งผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที!รับรองทั!วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตาม

  ในนามคณะกรรมการบริษัท 
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
   

   (ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์) 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  วนัที! 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความสําคญัต่อการดแูลกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที!ดี ทั "งนี " เพื!อให้รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั "งสารสนเทศทางการเงินที!ปรากฎในรายงาน

งกล่าวจดัทําขึ "นตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั "งมีการเปิดเผยข้อมลู

มเห็นอย่างไม่มีเงื!อนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที!

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ!งระบบควบคุมภายในที!มีประสิทธิผล เพื!อให้มั!นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึก
จริตหรือการดําเนินการที!ผิดปกติ การเปิดเผย

รายการที!เกี!ยวโยงกนัหรือที!อาจมีความขดัแย้งผลประโยชน์ รวมทั "งมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ!าเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที!น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื!อมั!น
ซึ!งผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีที!รับรองทั!วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตาม

 



 

 

รายงาน
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
อิสระ จํานวน 3 ทา่น โดยมีนายโยธิน จ๋วงพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ(งกรรมการทั )ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดย
ทั )ง 3 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้มั(นใจวา่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการ
ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยในปี 
ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทและมีการประชมุร่วมกบั
ตราและกํากบัดแูลกิจการตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ซึ(งสรุป
ได้ดงันี ) 

1. การสอบทานรายการทางการเงินในปี 

บริษัทประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี 
การจดัทํารายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็วา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ )นอย่างถูกต้องเป็นไป
ข้อมลูที(สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

2. การสอบทานรายการที#เกี#ยวโยงกันหรือรายการที#อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลั
เหน็วา่การทํารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีเงื(อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื(อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และมีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุ่มและรายการที(เกี(ยวโยงกั

3. การพจิารณาเสนอแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาํปี 

แต่งตั )งผู้สอบบญัชี รวมทั )งเสนอแนะจํานวนเงินค่าสอบบญัชี
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ดงันั )น คณะกรรมการตรวจสอบ จงึได้เสนอแตง่ตั )ง บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจําปี 2559 และเสนอค่าสอบบญัชี ประจําปี 
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ(งจัดทําขึ )นบนพื )นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื(อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที(มีความเสี(ยงสูง โดยในปี 
ปฏิบตัหิน้าที(ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื(อทําการตรวจสอบการปฏิบตังิาน รวมทั )งให้คําแนะนําและตดิตามผลการปฏิบตัิงานตาม
คําแนะนํา และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตั )งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
ทา่น โดยมีนายโยธิน จ๋วงพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายโกมินทร์ ลิ )นปราชญา และนายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 

ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดย
ทา่น เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้มั(นใจวา่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการ
ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยในปี 
ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  4  ครั )ง และในปี 2560 จนถึงวนัที(รายงาน จํานวน 1 ครั )ง รวมทั )งสิ )น 
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทและมีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเพื(อร่วมหารือและแลกเปลี(ยนข้อคดิเห็น
ตราและกํากบัดแูลกิจการตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ซึ(งสรุป

การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2559 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี ทั )งนี ) ฝ่ายบริหารเป็นผู้ มีหน้าที(รับผิดชอบใน
การจดัทํารายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็วา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ )นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชีที(รับรองโดยทั(วไปและมีการเปิดเผย
ข้อมลูที(สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

การสอบทานรายการที#เกี#ยวโยงกันหรือรายการที#อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
การทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็วา่การทํารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีเงื(อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื(อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และมีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุ่มและรายการที(เกี(ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

การพจิารณาเสนอแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอ
แต่งตั )งผู้สอบบญัชี รวมทั )งเสนอแนะจํานวนเงินค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที(ผ่านมาของ

ชีรับอนญุาต  ดงันั )น คณะกรรมการตรวจสอบ จงึได้เสนอแตง่ตั )ง บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
และเสนอค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื(อพิจารณา

อบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ(งจัดทําขึ )นบนพื )นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื(อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที(มีความเสี(ยงสูง โดยในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั )ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั(นแนล ออดิท จํากัด เพื(อ
ปฏิบตัหิน้าที(ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื(อทําการตรวจสอบการปฏิบตังิาน รวมทั )งให้คําแนะนําและตดิตามผลการปฏิบตัิงานตาม
คําแนะนํา และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

ได้รับการแตง่ตั )งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ
นายโกมินทร์ ลิ )นปราชญา และนายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 

ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ         

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้มั(นใจวา่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยในปี 2559 

ครั )ง รวมทั )งสิ )น 5 ครั )ง ซึ(งเป็นการ
ตรวจสอบภายในเพื(อร่วมหารือและแลกเปลี(ยนข้อคดิเห็น รวมถึงตรวจ

ตราและกํากบัดแูลกิจการตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ซึ(งสรุปสาระสําคญั

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี ทั )งนี ) ฝ่ายบริหารเป็นผู้ มีหน้าที(รับผิดชอบใน

การจดัทํารายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการ
ตามหลกัการบญัชีที(รับรองโดยทั(วไปและมีการเปิดเผย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็วา่การทํารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีเงื(อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื(อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอ
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที(ผ่านมาของ

ชีรับอนญุาต  ดงันั )น คณะกรรมการตรวจสอบ จงึได้เสนอแตง่ตั )ง บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื(อพิจารณานําเสนอให้ที(ประชุมสามญัผู้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ(งจัดทําขึ )นบนพื )นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื(อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั(นแนล ออดิท จํากัด เพื(อ
ปฏิบตัหิน้าที(ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื(อทําการตรวจสอบการปฏิบตังิาน รวมทั )งให้คําแนะนําและตดิตามผลการปฏิบตัิงานตาม



5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที#เกี#ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

6. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

กิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท

7. การทบทวนข้อกําหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลกเปลี(ยนความรู้อย่างตอ่เนื(อง รับทราบการเปลี(ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้
การปฏิบัติหน้าที(เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี(ยนแปลงที(อาจเกิดขึ )น
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั )งที(
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

จากการปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภ
เสี(ยงที(รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที(มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที(เกี(ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที(เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที(อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิน
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที(เกี(ยวโยงกนัและรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
ปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที(เกี(ยวข้
กํากบัดแูลกิจการที(ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื(อถือได้ รวมทั )งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที(ดีขึ )นและเหมา
กบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างตอ่เนื(อง 
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อบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที#เกี#ยวข้องกับธุรกิจ : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การทบทวนข้อกําหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื(อหารือ 
รับทราบการเปลี(ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้

การปฏิบัติหน้าที(เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี(ยนแปลงที(อาจเกิดขึ )น รวมทั )ง 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั )งที(มีการประชุมเพื(อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที(ดีของ

จากการปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภายในที(มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความ
เสี(ยงที(รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที(มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที(เกี(ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที(เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที(อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิน

มีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที(เกี(ยวโยงกนัและรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
และข้อกําหนดที(เกี(ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที(สอดคล้องกับระ

กํากบัดแูลกิจการที(ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื(อถือได้ รวมทั )งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที(ดีขึ )นและเหมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

                                   
(นายโยธิน จ๋วงพานิช) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัที( 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกํากบัดแูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื(อหารือ 
รับทราบการเปลี(ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื(อให้

รวมทั )ง จัดทํารายงานผลการประชุม
มีการประชุมเพื(อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที(ดีของ

จากการปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
ายในที(มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความ

เสี(ยงที(รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที(มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที(เกี(ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที(เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที(อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินของ

มีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที(เกี(ยวโยงกนัและรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที(สอดคล้องกับระบบการ

กํากบัดแูลกิจการที(ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื(อถือได้ รวมทั )งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที(ดีขึ )นและเหมาะสม

  



 

 

รายงานของคณะกรรมการ
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ครั �งที� 2/2558 เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ

 

1. นายโยธิน   จ๋วงพานิช
2. นายโกมินทร์   ลิ �นปราชญา 
3. นายอนพุงษ์  เตชะอํานวยพร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส 
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
รายงาน จํานวน 1 ครั �ง รวมทั �งสิ �น 3 ครั �ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการให้
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ รวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

 

โดยการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ
เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั �งคํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลการดําเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จํานวน 3 ทา่น ดงันี � 

จ๋วงพานิช  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
ลิ �นปราชญา  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
เตชะอํานวยพร  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส 
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2 ครั �ง และในปี 
ในการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ รวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

โดยการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูงนั �น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั �งคํานึงถึงผล

อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว 

                                          ในนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

                                   
(นายโยธิน จ๋วงพานิช) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบริษัท 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส 
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัร

ครั �ง และในปี 2560 จนถึงวันที�
สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ รวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

บริษัทและผู้บริหารระดบัสูงนั �น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั �งคํานึงถึงผล

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 



รายงานของคณะกรรมการ
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 
 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558  ประกอบด้วย กรรมการ
ดแูลกิจการที�ดีของบริษัท  

 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิ
และข้อเสนอแนะ เพื�อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ�งในปี
ที�บริษัทกําหนดไว้ควบคูไ่ปกบัการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ�งแวดล้อมอย่างตอ่เนื�อง เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

 

ด้วยความมุ่งมั�นในการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื�
ได้รับผลการประเมินจากองค์กรตา่งๆ ดงันี : 

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ได้รับคะแนน 95.5 อยู่ในช่วงคะแนน 90
ถือวา่เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

2. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

สําหรับผลการประเมิน CGR ในปี 255
“ ดีมาก (4 ดาว)“ (Very Good CG Scoring) 
เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั :งหมด 
การสํารวจทั :งหมด 

3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (
ทะเบียนที�มีมลูคา่ทางการตลาด (Market Cap.) 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ 

ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตั :งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง จํานวน 5 ท่าน ซึ�งมีความรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการกํากับ

ได้ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิ
และข้อเสนอแนะ เพื�อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ�งในปี 2559 ที�ผ่านมา บริษัทยงัคงมุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที�บริษัทกําหนดไว้ควบคูไ่ปกบัการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ�งแวดล้อมอย่างตอ่เนื�อง เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

ด้วยความมุ่งมั�นในการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื�อประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จดัขึ :นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย โดยในปี 
90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จดัอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี�ยม

ถือวา่เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จดัขึ :นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที�ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั            

Very Good CG Scoring) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 
เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั :งหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี�ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทํา

ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.)

(IOD) โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 
Market Cap.) ตํ�ากวา่ 1,000 ล้านบาท จากจํานวนทั :งสิ :น 86 บริษัท 

                                                   ในนามคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

                                   
(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์) 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

ได้รับการแต่งตั :งจากคณะกรรมการบริษัท ครั :งที� 2/2558 
ท่าน ซึ�งมีความรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการกํากับ

ได้ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิ

ที�ผ่านมา บริษัทยงัคงมุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที�บริษัทกําหนดไว้ควบคูไ่ปกบัการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ�งแวดล้อมอย่างตอ่เนื�อง เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

อประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ส่งผลให้ ในปี 2559 บริษัท

ส่งเสริมผู้ลงทนุไทย โดยในปี 2559 บริษัท
ดีเยี�ยม” ซึ�งการประเมินดงักล่าว

จดัขึ :นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
บริษัทจดทะเบียนที�ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั            

จการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2559 และเมื�อ
บริษัท คะแนนเฉลี�ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทํา

Market Cap.) : จดัขึ :นโดย สมาคม
ใน 22 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจด
 

  



 

 

 

เสนอ ผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 
 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที" 
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ ,นสดุวนัเดียวกนั 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี , แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที" 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ ,นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที"ควรในสาระสําคญัตา
รายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความ
ของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที"กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื"นๆ ซึ"งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี , ข้าพเจ้าเชื"อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที"ข้าพเ
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื"อใช้เป็นเกณฑ์ในก

 

เรื%องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัที"สุดตามดลุยพินิจเยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื"องเหล่านี ,มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทั ,งนี , ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเรื"องเหล่านี ,

 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื%อขาย และการพิจารณาความเพียงพอค่าเผื%อมูลค่าลดลง
 

การพิจารณาการรับรู้ต้นทนุประเภทตา่งๆ เป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมเป็นเรื"องที"ต้องใช้ดลุยพินิจที"มีนยัสําคญั ซึ"งมี
ผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรที"รับรู้เมื"อมีการขายแต่ละแปลง นอกจากนี , มูลค่าสุทธิที"จะได้รับของสินค้า
คงเหลือ ยงัขึ ,นอยู่กบัดลุยพินิจที"สําคญัและประมาณการที"สําคญัของผู้บริหาร การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารในเรื"องดงักล่าว มีนยัสําคญัต่อการ
ตรวจสอบ เนื"องจาก ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 
นบัเป็นสินทรัพย์ที"มีมลูคา่สงูที"สดุในงบแสดงฐานะการเงิน

 

ดงันั ,น วธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทดสอบ
การตรวจสอบกบัหลกัฐานทางบญัชีที"เกี"ยวข้อง เช่น ใบกํากบัภาษี 
ที"เข้าเงื"อนไข การประเมินและทดสอบเกี"ยวกับวิธีการที"ผู้บริหารพิจารณากําหนดราคาขายสินค้าและการให้ส่วนลด ราคาขายสินค้าและ
ส่วนลดที"เกิดขึ ,นจริงหลงัวนัสิ ,นรอบระยะเวลาการรายงาน การเยี"ยมชมโครงก
ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพที"สมบูรณ์ ไม่ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการต่างๆ ไม่ถูกทิ ,งร้างและมีการดําเนินงาน
ก่อสร้างอย่างตอ่เนื"อง 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ"งประกอบด้วย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ

หรับปีสิ ,นสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตุ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี , แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ 
และบริษัทย่อย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและ

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ ,นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที"ควรในสาระสําคญัตา

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความ
ตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ

ดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื"นๆ ซึ"งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี , ข้าพเจ้าเชื"อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที"ข้าพเ
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื"อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัที"สุดตามดลุยพินิจเยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
ข้าพเจ้าได้นําเรื"องเหล่านี ,มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้า ทั ,งนี , ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเรื"องเหล่านี , 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื%อขาย และการพิจารณาความเพียงพอค่าเผื%อมูลค่าลดลง

ต้นทนุประเภทตา่งๆ เป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมเป็นเรื"องที"ต้องใช้ดลุยพินิจที"มีนยัสําคญั ซึ"งมี
ผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรที"รับรู้เมื"อมีการขายแต่ละแปลง นอกจากนี , มูลค่าสุทธิที"จะได้รับของสินค้า

งขึ ,นอยู่กบัดลุยพินิจที"สําคญัและประมาณการที"สําคญัของผู้บริหาร การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารในเรื"องดงักล่าว มีนยัสําคญัต่อการ
2559 สินค้าคงเหลือจํานวนเงินประมาณ 1,277.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

พย์ที"มีมลูคา่สงูที"สดุในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดงันั ,น วธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทดสอบการบนัทกึต้นทนุที"เพิ"มขึ ,นว่า สมควรบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ โดย
การตรวจสอบกบัหลกัฐานทางบญัชีที"เกี"ยวข้อง เช่น ใบกํากบัภาษี การตรวจสอบการบนัทกึดอกเบี ,ยเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือเมื"อเป็นสินทรัพย์
ที"เข้าเงื"อนไข การประเมินและทดสอบเกี"ยวกับวิธีการที"ผู้บริหารพิจารณากําหนดราคาขายสินค้าและการให้ส่วนลด ราคาขายสินค้าและ
ส่วนลดที"เกิดขึ ,นจริงหลงัวนัสิ ,นรอบระยะเวลาการรายงาน การเยี"ยมชมโครงการต่างๆ ของกิจการ เพื"อให้แน่ใจว่าสินค้าที"สร้างเสร็จหรืออยู่
ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพที"สมบูรณ์ ไม่ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการต่างๆ ไม่ถูกทิ ,งร้างและมีการดําเนินงาน

ซึ"งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที"สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี , แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ 
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ ,นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที"ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบ
ตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ

ดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื"นๆ ซึ"งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี , ข้าพเจ้าเชื"อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที"ข้าพเจ้า

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัที"สุดตามดลุยพินิจเยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
ข้าพเจ้าได้นําเรื"องเหล่านี ,มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดง

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื%อขาย และการพิจารณาความเพียงพอค่าเผื%อมูลค่าลดลง 

ต้นทนุประเภทตา่งๆ เป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมเป็นเรื"องที"ต้องใช้ดลุยพินิจที"มีนยัสําคญั ซึ"งมี
ผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรที"รับรู้เมื"อมีการขายแต่ละแปลง นอกจากนี , มูลค่าสุทธิที"จะได้รับของสินค้า

งขึ ,นอยู่กบัดลุยพินิจที"สําคญัและประมาณการที"สําคญัของผู้บริหาร การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารในเรื"องดงักล่าว มีนยัสําคญัต่อการ
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของสินทรัพย์รวม 

การบนัทกึต้นทนุที"เพิ"มขึ ,นว่า สมควรบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ โดย
การตรวจสอบการบนัทกึดอกเบี ,ยเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือเมื"อเป็นสินทรัพย์

ที"เข้าเงื"อนไข การประเมินและทดสอบเกี"ยวกับวิธีการที"ผู้บริหารพิจารณากําหนดราคาขายสินค้าและการให้ส่วนลด ราคาขายสินค้าและ
ารต่างๆ ของกิจการ เพื"อให้แน่ใจว่าสินค้าที"สร้างเสร็จหรืออยู่

ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพที"สมบูรณ์ ไม่ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการต่างๆ ไม่ถูกทิ ,งร้างและมีการดําเนินงาน



 

การด้อยค่าของที%ดินรอพัฒนา 
 

กลุ่มบริษัทต้องแสดงมลูค่าของที"ดินรอการพฒันาด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะตํ"ากว่า ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ"งเป็นเรื"องสําคญัตอ่การตรวจสอบ

 

ดงันั ,น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินความรู้ 
การประเมิน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เรื"อง การใช้ผลงานของผู้ เชี"ยวชาญอื"น และทดสอบการคํานวณในรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ
นั ,น ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มกิจการเกี"ยวกบัข้อ
พฒันา 

 

ข้อมูลที"กลุ่มกิจการเปิดเผยเกี"ยวกับการประเมินมลูค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 
อธิบายรายละเอียดเกี"ยวกบัข้อมลูราคาตลาดเปรียบเทียบของที"ดนิรอการพฒันานั ,น

 

ข้อมูลอื%น 
 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื"น ข้อมลูอื"นประกอบด้วยข้อมลูซึ"งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แตไ่ม่รวมถงึงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีที"อยู่ในรายงานประจําปีนั ,น ข้าพเจ้าคาดวา่ ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ,

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื"นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื"อมั"นตอ่ข้อมลูอื"น
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที"เกี"ยวเนื"องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื"นมีความขัดแย้งที"มี
สาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ที"ได้รับจากการตรวจสอบของ
เป็นสาระสําคญัหรือไม ่

 

เมื"อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื"อสารเรื"องดงักล่าวกบัผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูล เพื"อให้ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไขข้อมลูที"แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที%ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิรวม
 

ผู้บริหารมีหน้าที"รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี , 
การเงินและรับผิดชอบเกี"ยวกับการควบคุมภายในที"ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื"อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที"ปราศจากการแสดง
ข้อมลูที"ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด

 

ในการจดัทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื"อง เปิดเผยเรื"อง
ที"เกี"ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื"อง (ตามความเหมาะสม
ตั ,งใจที"จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานตอ่เนื"องตอ่ไปได้

 

ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลมีหน้าที"ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์ 
ข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ"งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื"อมั"นอย่างสมเหตุสมผล คือ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัที"มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที"ขัดต่อ
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ค่าของที"ดินรอการพฒันาด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะตํ"ากว่า ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ"งเป็นเรื"องสําคญัตอ่การตรวจสอบ 

ดงันั ,น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินความรู้ ความสามารถและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ เชี"ยวชาญด้าน
การประเมิน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เรื"อง การใช้ผลงานของผู้ เชี"ยวชาญอื"น และทดสอบการคํานวณในรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ
นั ,น ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มกิจการเกี"ยวกบัข้อมลูราคาตลาดเปรียบเทียบของที"ดินรอการ

ข้อมูลที"กลุ่มกิจการเปิดเผยเกี"ยวกับการประเมินมลูค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 
อธิบายรายละเอียดเกี"ยวกบัข้อมลูราคาตลาดเปรียบเทียบของที"ดนิรอการพฒันานั ,น 

เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื"น ข้อมลูอื"นประกอบด้วยข้อมลูซึ"งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แตไ่ม่รวมถงึงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีที"อยู่ในรายงานประจําปีนั ,น ข้าพเจ้าคาดวา่ ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ,

าตอ่งบการเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื"นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื"อมั"นตอ่ข้อมลูอื"น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที"เกี"ยวเนื"องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื"นมีความขัดแย้งที"มี
สาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ที"ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฎว่า ข้อมลูอื"นมีการแสดงข้อมลูที"ขดัต่อข้อเท็จจริงอัน

เมื"อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
บดแูล เพื"อให้ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไขข้อมลูที"แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที%ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิรวม 

รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี , โดยถูกต้องตามที"ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี"ยวกับการควบคุมภายในที"ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื"อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที"ปราศจากการแสดง
ข้อมลูที"ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

รเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื"อง เปิดเผยเรื"อง
ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื"อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความ

ดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานตอ่เนื"องตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลมีหน้าที"ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์ เพื"อให้ได้ความเชื"อมั"นอย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ"งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื"อมั"นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื"อมั"นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัที"มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที"ขัดต่อ

 

 

ค่าของที"ดินรอการพฒันาด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะตํ"ากว่า ตาม

ความสามารถและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ เชี"ยวชาญด้าน
การประเมิน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เรื"อง การใช้ผลงานของผู้ เชี"ยวชาญอื"น และทดสอบการคํานวณในรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ

มลูราคาตลาดเปรียบเทียบของที"ดินรอการ

ข้อมูลที"กลุ่มกิจการเปิดเผยเกี"ยวกับการประเมินมลูค่าที"คาดว่าจะขายได้สุทธิแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 ซึ"ง

เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื"น ข้อมลูอื"นประกอบด้วยข้อมลูซึ"งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แตไ่ม่รวมถงึงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีที"อยู่ในรายงานประจําปีนั ,น ข้าพเจ้าคาดวา่ ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี , 

าตอ่งบการเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื"นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื"อมั"นตอ่ข้อมลูอื"น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที"เกี"ยวเนื"องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื"นมีความขัดแย้งที"มี
ข้าพเจ้า หรือปรากฎว่า ข้อมลูอื"นมีการแสดงข้อมลูที"ขดัต่อข้อเท็จจริงอัน

เมื"อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
บดแูล เพื"อให้ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไขข้อมลูที"แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง 

โดยถูกต้องตามที"ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี"ยวกับการควบคุมภายในที"ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื"อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที"ปราศจากการแสดง

รเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื"อง เปิดเผยเรื"อง
และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื"อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความ

ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลมีหน้าที"ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

เพื"อให้ได้ความเชื"อมั"นอย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ"งรวม

ความเชื"อมั"นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัที"มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที"ขัดต่อ



 

 
ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั เมื"อ
แตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี ,

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี"
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ

 

• ระบุและประเมินความเสี"ยงจากการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื"อตอบสนองต่อความเสี"ย
สอบบัญชีที"เพียงพอและเหมาะสม เพื"อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี"ยงที"ไม่พบข้อมูลที"ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั ซึ"งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสี"ยงที"เกิดจากข้อผิดพลาด เนื"องจากการทุจริตอาจ
เกี"ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั ,งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที"ไม่ตรงตาม
ข้อเทจ็จริงหรือการแทรงแซงการควบคมุภายใน

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื"อออกแบบวิธีการตรวจสอบที"เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื"อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที"ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ข้อมลูที"เกี"ยวข้องซึ"งจดัทําขึ ,นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี"ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เก
บญัชีที"ได้รับสรุปวา่ มีความไม่แน่นอนที"มีสาระสําคญัที"เกี"ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที"อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื"องหรือไม่ 
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที"เกี"ยวข้องในงบ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี"ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ,นอยู่กับหลักฐานก
ได้รับจนถงึวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่ม
บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื"อง

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื ,อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
เหตกุารณ์ในรูปแบบที"ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที"ควร

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที"เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี"ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัท เพื"อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้สื"อสารกับผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลเกี"ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที"ได้วางแผนไว้ ประเด็นที"มี
นยัสําคญัที"พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที"มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ"งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที"เกี"ยวข้องกบัความเป็นอิสระ
และได้สื"อสารกบัผู้ มีหน้าที"ในการกํากับดแูลเกี"ยวกับความสมัพนัธ์ทั ,งหมดตลอดจนเรื"องอื"น ซึ"งข้าพเจ้าเชื"อว่ามีเหตุผลที"บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่ กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที"ข้าพเจ้าใช้ เพื"อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื"องที"สื"
กบัผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัมากที"สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกําหนด
เป็นเรื"องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื"องเหล่านี ,ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี"ยวกบัเรื"องดงักล่าวหรือในสถานการณ์ที"ยากที"จะเกิดขึ ,น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื"อสารเรื"องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 
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ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั เมื"อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า รายการที"ขดัต่อข้อเท็จจริง
แตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี ,

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี"
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ 

ระบุและประเมินความเสี"ยงจากการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื"อตอบสนองต่อความเสี"ย
สอบบัญชีที"เพียงพอและเหมาะสม เพื"อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี"ยงที"ไม่พบข้อมูลที"ขัดต่อ

เป็นสาระสําคญั ซึ"งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสี"ยงที"เกิดจากข้อผิดพลาด เนื"องจากการทุจริตอาจ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั ,งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที"ไม่ตรงตาม

ข้อเทจ็จริงหรือการแทรงแซงการควบคมุภายใน 

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื"อออกแบบวิธีการตรวจสอบที"เหมาะสมกับ
ประสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที"ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ข้อมลูที"เกี"ยวข้องซึ"งจดัทําขึ ,นโดยผู้บริหาร 

สรุปเกี"ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื"องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที"ได้รับสรุปวา่ มีความไม่แน่นอนที"มีสาระสําคญัที"เกี"ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที"อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื"องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที"มี
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที"เกี"ยวข้องในงบ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี"ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ,นอยู่กับหลักฐานก
ได้รับจนถงึวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่ม
บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื"อง 

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื ,อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า งบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที"ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที"ควร 

ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที"เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี"ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัท เพื"อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดแูลและการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื"อสารกับผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลเกี"ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที"ได้วางแผนไว้ ประเด็นที"มี
ยสําคญัที"พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที"มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ"งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ที"ในการกํากบัดแูลวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที"เกี"ยวข้องกบัความเป็นอิสระ
สารกบัผู้ มีหน้าที"ในการกํากับดแูลเกี"ยวกับความสมัพนัธ์ทั ,งหมดตลอดจนเรื"องอื"น ซึ"งข้าพเจ้าเชื"อว่ามีเหตุผลที"บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่ กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที"ข้าพเจ้าใช้ เพื"อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื"องที"สื"
มีหน้าที"ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัมากที"สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกําหนด

เป็นเรื"องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื"องเหล่านี ,ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
ยวกบัเรื"องดงักล่าวหรือในสถานการณ์ที"ยากที"จะเกิดขึ ,น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื"อสารเรื"องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า รายการที"ขดัต่อข้อเท็จจริง
แตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี , 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ระบุและประเมินความเสี"ยงจากการแสดงข้อมลูที"ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื"อตอบสนองต่อความเสี"ยงเหล่านั ,นและได้หลกัฐานการ
สอบบัญชีที"เพียงพอและเหมาะสม เพื"อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี"ยงที"ไม่พบข้อมูลที"ขัดต่อ

เป็นสาระสําคญั ซึ"งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสี"ยงที"เกิดจากข้อผิดพลาด เนื"องจากการทุจริตอาจ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั ,งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที"ไม่ตรงตาม

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที"เกี"ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื"อออกแบบวิธีการตรวจสอบที"เหมาะสมกับ
ประสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที"ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื"องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที"ได้รับสรุปวา่ มีความไม่แน่นอนที"มีสาระสําคญัที"เกี"ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที"อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมี

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที"มี
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที"เกี"ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี"ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ,นอยู่กับหลักฐานการสอบบญัชีที"
ได้รับจนถงึวนัที"ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่ม

งบการเงินรวมแสดงรายการและ

ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที"เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี"ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดแูลและการ

ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื"อสารกับผู้ มีหน้าที"ในการกํากบัดแูลเกี"ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที"ได้วางแผนไว้ ประเด็นที"มี
ยสําคญัที"พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที"มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ"งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ที"ในการกํากบัดแูลวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที"เกี"ยวข้องกบัความเป็นอิสระ
สารกบัผู้ มีหน้าที"ในการกํากับดแูลเกี"ยวกับความสมัพนัธ์ทั ,งหมดตลอดจนเรื"องอื"น ซึ"งข้าพเจ้าเชื"อว่ามีเหตุผลที"บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่ กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที"ข้าพเจ้าใช้ เพื"อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื"องที"สื"อสาร
มีหน้าที"ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื"องตา่งๆ ที"มีนยัสําคญัมากที"สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกําหนด

เป็นเรื"องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื"องเหล่านี ,ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
ยวกบัเรื"องดงักล่าวหรือในสถานการณ์ที"ยากที"จะเกิดขึ ,น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื"อสารเรื"องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 



 

เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื"อสารดงักล่าว 

 

ผู้สอบบญัชีที"รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี , คือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์
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เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ

ผู้สอบบญัชีที"รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี , คือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์

      
          (นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์) 
             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที" 7305 

                  บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั กรุงเทพมหานคร 
                   วนัที" 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 
เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ

ผู้สอบบญัชีที"รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี , คือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์ 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ลูกหนี �การค้า - สุทธิ

เงินมัดจําค่าซื �อที�ดิน

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีข้อจํากัดในการใช้

ที�ดินรอการพัฒนา

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

- 134 - 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 

 

 
 
 
 

 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 ณ วันที� 

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 

6 27,067,153       34,148,151       23,660,531       

5.2 -                          -                          31,305,000       

7 -                          -                                                   

-                          30,095,638                                

8 1,277,895,861 1,006,569,682 1,086,901,658 

9 26,883,084       13,476,931       21,031,040       

1,331,846,098 1,084,290,402 1,162,898,229 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีข้อจํากัดในการใช้ 10 20,044,975       19,017,082       19,729,375       

11 86,775,367       113,140,965     26,922,059       

12 -                          -                          40,860,908       

13 17,936,275       12,137,829       15,766,738       

14 5,541                 14,223                               

15 5,005,022         3,877,104                 

7,405,488         5,751,662                 

137,172,668     153,938,865     113,466,532     

1,469,018,766 1,238,229,267 1,276,364,761 

งบการเงินรวม

 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

23,660,531 29,435,954       

31,305,000 12,000,000       

-                          -                          

-                          30,095,638       

1,086,901,658 866,007,858     

21,031,040 11,792,086       

1,162,898,229 949,331,536     

19,729,375 18,274,566       

26,922,059 53,346,417       

40,860,908 40,860,908       

15,766,738 9,217,611         

5,541                 14,223               

3,351,397         2,815,295         

6,830,514         5,167,500         

113,466,532 129,696,520     

1,276,364,761 1,079,028,056 

(หนว่ย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี.สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �น

จากสถาบนัการเงินและบริษัทอื�น

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน

เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี

ส่วนของหนี �สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากลูกค้า

เจ้าหนี �เงินประกันผลงาน

หนี �สินหมุนเวียนอื�น

รวมหนี.สินหมุนเวียน

หนี.สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ

หนี �สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

หนี �สินผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี.สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี.สิน
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 

 

 
 
 

 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 ณ วันที� 

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 

16 200,550,781     191,732,966     200,550,781     

95,492,972       46,092,165       86,295,559       

17.1 550,907,124     384,621,250     448,602,314     

เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 17.2 11,832,000       20,040,000       11,832,000       

18 1,871,860         659,266                     

15,711,158       11,037,715       15,038,079       

26,360,798       23,453,878       23,761,302       

26,000,115       29,285,133       22,110,289       

928,726,808     706,922,373     810,062,184     

เงินกู้ ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5.2 56,340,187       53,995,187               

สุทธิ 17.2 10,079,957       4,500,000         10,079,957       

18 5,710,907         2,307,236                 

19 7,616,659         5,323,807                 

79,747,710       66,126,230       29,033,899       

1,008,474,518 773,048,603     839,096,083     
640,955,343     

งบการเงินรวม

 

 

 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

200,550,781 191,732,966     

86,295,559 41,790,230       

448,602,314 317,197,450     

11,832,000 20,040,000       

1,871,860         659,266             

15,038,079 10,496,956       

23,761,302 22,104,806       

22,110,289 25,681,686       

810,062,184 629,703,360     

6,800,000         6,800,000         

10,079,957 4,500,000         

5,710,907         2,307,236         

6,443,035         4,444,747         

29,033,899 18,051,983       

839,096,083 647,755,343     
640,955,343

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนว่ย : บาท)



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

- ทุนจดทะเบยีน

   หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

- ทุนที�ออกและชําระแล้ว

   หุ้นสามัญ 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

    ทุนสํารองตามกฎหมาย  

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนของส่วนได้เสียที'ไม่มีอํานาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 

 
 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 ณ วันที� 

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 255,000,000     255,000,000     255,000,000     

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 253,212,000     253,212,000     253,212,000     

35,445,539       35,445,539       35,445,539       

13,709,952       12,397,305       13,709,952       

130,556,997     134,581,834     134,901,187     

(908,079)           (908,079)                                

432,016,409     434,728,599     437,268,678     

ส่วนของส่วนได้เสียที'ไม่มีอํานาจควบคุม 28,527,839       30,452,065                                

460,544,248     465,180,664     437,268,678     

1,469,018,766 1,238,229,267 1,276,364,761 

งบการเงินรวม

 

ณ วันที� 31 ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

255,000,000 255,000,000     

253,212,000 253,212,000     

35,445,539 35,445,539       

13,709,952 12,397,305       

134,901,187 130,217,869     

-                      -                      

437,268,678 431,272,713     

-                          -                          

437,268,678 431,272,713     

1,276,364,761 1,079,028,056 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนว่ย : บาท)



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

รายได้จากการขายสุทธิ

ต้นทุนขาย

กําไรขั�นต้น

รายได้อื�น

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

กําไรสุทธิสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื,นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรสําหรับปี

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

กําไรต่อหุ้นขั 'นพื 'นฐาน 
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2559 

 

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558

787,050,000 842,607,600 756,159,000 

531,582,422 562,730,369 511,695,859 

255,467,578 279,877,231 244,463,141 

5.1 3,043,338     4,784,571         

258,510,916 284,661,802 250,163,066 

87,056,282   87,951,836     

5.1 131,008,592 139,994,934 120,316,921 

218,064,874 227,946,770 201,753,754 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 40,446,042   56,715,032     

5.1 17,729,763   29,596,125     

22,716,279   27,118,907     

20 7,095,735     11,533,118       

15,620,544   15,585,789     

สุทธิจากภาษี -                  -                                       

15,620,544   15,585,789     

17,544,770   17,306,785     

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (1,924,226)    (1,720,996)                         

15,620,544   15,585,789     

23 0.069 0.068

 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

756,159,000 816,357,600  

511,695,859 545,465,911  

244,463,141 270,891,689  

5,699,925     9,479,706      

250,163,066 280,371,395  

81,436,833   85,951,755    

120,316,921 131,594,844  

201,753,754 217,546,599  

48,409,312   62,824,796    

14,468,836   26,140,056    

33,940,476   36,684,740    

7,687,551     8,626,375      

26,252,925   28,058,365    

-                  -                       

26,252,925   28,058,365    

26,252,925   28,058,365    

-                      -                       

26,252,925   28,058,365    

0.104 0.111

(หนว่ย : บาท)



 

 
 

  

บริ
ษัท

 ธ
นา

สิริ
 ก
รุ๊ป

 จ
ํากั
ด 
(ม
หา

ชน
) แ

ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย

งบ
แส

ดง
กา
รเ
ปลี

!ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง
ผู้ถื

อหุ้
น

สํา
หรั

บปี
สิ)น

สุด
วัน

ที! 
31
 ธ
ันว

าค
ม 
25
59

 อง
ค์ป

ระ
กอ

บอื
�นข

อง

ส่ว
นข

อง
ผู้ถื

อหุ้
น

ทุน
เรือ

นหุ้
น

 จัด
สร

รเป็
นทุ

น
รว
มส

่วน
ขอ

ง
ส่ว

นข
อง

 ส
่วน

เกิ
นจ

าก
กา

ร

เป
ลี�ย

นแ
ปล

งส
ัดส

่วน

(ห
น่ว

ย :
 บ
าท

)

งบ
กา

รเงิ
นร

วม

 กํ
าไ
รส

ะส
ม

- 138 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุน
เรือ

นหุ้
น

รว
มส

่วน
ขอ

ง
ส่ว

นข
อง

 ที
�ออ

ก
 ส
่วน

เกิ
น

สํา
รอ
ง

ผู้ถื
อหุ้

น
 ส
่วน

ได้
เส
ียที

�
รว
มส

่วน
ขอ

ง

หม
าย

เห
ตุ

 แล
ะชํ

าร
ะแ

ล้ว
 มู
ลค

่าหุ้
น

 ต
าม

กฎ
หม

าย
 ย
ังไ
ม่ไ
ด้จั

ดส
รร

ขอ
งบ

ริษั
ทใ
หญ่

 ไม่
มีอํ

าน
าจ

คว
บค

ุม
ผู้ถื

อหุ้
น

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

57
25

3,2
12

,00
0

    
 

35
,44

5,5
39

 
10

,99
4,3

86
    
 

11
8,6

77
,96

8
    

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

41
8,3

29
,89

3
    
    

9,6
64

,90
7

    
    
    
  

42
7,9

94
,80

0
 

เพ
ิ�มทุ

น
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

-
    
    
    
    
    
    
  

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
  

21
,60

0,0
75

    
    
    

21
,60

0,0
75

   

สํา
รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

-
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

1,4
02

,91
9

    
   

(1
,40

2,9
19

)
    
    

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
  

-
    
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
  

กา
รเป

ลี�ย
นแ

ปล
งใ
นส

่วน
ได้
เส
ียข

อง
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
ซึ�ง
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

ที�มี
อํา

นา
จค

วบ
คุม

 โด
ยอํ

าน
าจ

คว
บค

ุมไ
ม่เ
ปล

ี�ยน
แป

ลง
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

-
    
    
    
    
    
 

(9
08

,07
9)

    
    
    
    
    

(9
08

,07
9)

    
    
    
   

90
8,0

79
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
  

กํา
ไร
เบ
ด็เ
สร็

จร
วม

สํา
หรั

บปี
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

17
,30

6,7
85

    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

17
,30

6,7
85

    
    
   

(1
,72

0,9
96

)
    
    
    
 

15
,58

5,7
89

   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

58
25

3,2
12

,00
0

    
 

35
,44

5,5
39

 
12

,39
7,3

05
    
 

13
4,5

81
,83

4
    

(9
08

,07
9)

    
    
    
    
    

43
4,7

28
,59

9
    
    

30
,45

2,0
65

    
    
    

46
5,1

80
,66

4
 

สํา
รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

-
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

1,3
12

,64
7

    
   

(1
,31

2,6
47

)
    
    

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
  

-
    
    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
  

เงิน
ปัน

ผล
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

(2
0,2

56
,96

0)
    
 

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

(2
0,2

56
,96

0)
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
    
   

(2
0,2

56
,96

0)
  

กํา
ไร
เบ
ด็เ
สร็

จร
วม

สํา
หรั

บปี
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

17
,54

4,7
70

    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

17
,54

4,7
70

    
    
   

(1
,92

4,2
26

)
    
    
    
 

15
,62

0,5
44

   

เป
ลี�ย

นแ
ปล

งส
ัดส

่วน

กา
รถื

อหุ้
นใ
นบ

ริษั
ท

ย่อ
ย

กํา
ไร
เบ
ด็เ
สร็

จร
วม

สํา
หรั

บปี
-

    
    
    
    
    
    
   

-
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    

17
,54

4,7
70

    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
    
   

17
,54

4,7
70

    
    
   

(1
,92

4,2
26

)
    
    
    
 

15
,62

0,5
44

   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

59
25

3,2
12

,00
0

    
 

35
,44

5,5
39

 
13

,70
9,9

52
    
 

13
0,5

56
,99

7
    

(9
08

,07
9)

    
    
    
    
    

43
2,0

16
,40

9
    
    

28
,52

7,8
39

    
    
    

46
0,5

44
,24

8
 



 
บริ

ษัท
 ธ
นา

สิริ
 ก
รุ๊ป

 จ
ํากั
ด 
(ม
หา

ชน
) แ

ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย

งบ
แส

ดง
กา
รเ
ปลี

!ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง
ผู้ถื

อหุ้
น

สํา
หรั

บปี
สิ)น

สุด
วัน

ที! 
31
 ธ
ันว

าค
ม 
25
59

(ห
นว่

ย 
: บ

าท
)

ทุน
เรือ

นหุ้
น

 จัด
สร

รเป็
นทุ

น
รว
มส

่วน
ขอ

ง

 ที
�ออ

ก
 ส
่วน

เกิ
น

สํา
รอ
ง

ผู้ถื
อหุ้

น

งบ
กา

รเง
ินเ
ฉพ

าะ
กิจ

กา
ร

 กํ
าไ
รส

ะส
ม

    

- 139 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที
�ออ

ก
 ส
่วน

เกิ
น

สํา
รอ
ง

ผู้ถื
อหุ้

น

หม
าย

เห
ตุ

 แล
ะชํ

าร
ะแ

ล้ว
 มู
ลค

่าหุ้
น

 ต
าม

กฎ
หม

าย
 ย
ังไ
ม่ไ
ด้จั

ดส
รร

ขอ
งบ

ริษั
ท

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

57
25

3,2
12

,00
0

    
    

35
,44

5,5
39

    
    
  

10
,99

4,3
86

    
    
  

10
3,5

62
,42

3
    
    

40
3,2

14
,34

8
    
    
    
 

สํา
รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

-
    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

1,4
02

,91
9

    
    
    

(1
,40

2,9
19

)
    
    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
  

กํา
ไร
เบ
ด็เ
สร็

จร
วม

สํา
หรั

บปี
-

    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
    
 

28
,05

8,3
65

    
    
  

28
,05

8,3
65

    
    
    
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

58
25

3,2
12

,00
0

    
    

35
,44

5,5
39

    
    
  

12
,39

7,3
05

    
    
  

13
0,2

17
,86

9
    
    

43
1,2

72
,71

3
    
    
    
 

สํา
รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

-
    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

1,3
12

,64
7

    
    
    

(1
,31

2,6
47

)
    
    
   

-
    
    
    
    
    
    
    
  

เงิน
ปัน

ผล
จ่า

ย
-

    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

(2
0,2

56
,96

0)
    
    
 

(2
0,2

56
,96

0)
    
    
    
  

กํา
ไร
เบ
ด็เ
สร็

จร
วม

สํา
หรั

บปี
-

    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

-
    
    
    
    
    
    
 

26
,25

2,9
25

    
    
  

26
,25

2,9
25

    
    
    
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที� 
31

 ธัน
วา

คม
 25

59
25

3,2
12

,00
0

    
    

35
,44

5,5
39

    
    
  

13
,70

9,9
52

    
    
  

13
4,9

01
,18

7
    
    

43
7,2

68
,67

8
    
    
    
 

 

 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หนี "สงสัยจะสูญ

ค่าเสื'อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

กําไรจากการแลกเปลี'ยนทรัพย์สิน

ขาดทุนจากการด้อยค่าที'ดินรอพัฒนา

ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที'จ่าย

ผลประโยชน์พนักงาน

ดอกเบี "ยรับ

ดอกเบี "ยจ่าย

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

          ในสินทรัพย์และหนี#สินดําเนินงาน

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ#น)ลดลง

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื'น

ที'ดินรอการพัฒนา

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น

หนี#สินดําเนินงานเพิ�มขึ #น(ลดลง)

เจ้าหนี "การค้า

เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากลูกค้า

เจ้าหนี "เงินประกันผลงาน

หนี "สินหมุนเวียนอื'น

จ่ายภาษีเงินได้

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

หมายเหตุ  2559  2558

22,716,279        27,118,907        

จากกิจกรรมดําเนินงาน

-                      380,630 

5,430,706          5,174,495          

(1,207,005)         (400,372)            

-                      6,327,387          

-                      (7,200,000)         

-                      107,698             

-                      6,908,094          

2,292,852          2,113,632          

(211,556)            (110,197)            

17,192,912        31,594,721        

46,214,188        72,014,995        

(179,788,787)    84,995,617        

(5,509,351)         (873,337)            

(58,760)              5,848,755          

(1,653,826)         (34,147,967)      

49,400,807        3,785,261          

4,673,443          (3,421,909)         

2,906,920          (2,700,893)         

(10,589,140)      2,401,282          

(8,238,144)         (6,625,948)         

-                      (4,230,960)         

(102,642,650)    117,044,896     

งบการเงินรวม

 

 2559  2558

33,940,476        36,684,740        

-                      380,630             

4,589,215          4,133,256          

(1,207,005)         (239,872)            

-                      6,327,387          

-                      -                      

-                      -                      

-                      5,112,242          

1,998,288          1,878,732          

(1,786,915)         (414,832)            

14,017,710        25,360,765        

51,551,769        79,223,048        

(136,703,200)    193,102,432     

(1,660,438)         (854,420)            

-                      5,611,741          

(1,663,014)         (33,771,049)      

44,505,329        8,474,888          

4,541,123          (3,427,652)         

1,656,496          (2,637,767)         

(11,016,975)      2,354,614          

(7,578,515)         (6,358,619)         

-                      (4,230,960)         

(56,367,425)      237,486,256     

(หนว่ย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด 

รับดอกเบี "ย

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมจากบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบนัการเงินที'มีข้อจํากัดในการใช้(เพิ'มขึ "น)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

เงินสดจ่ายซื "อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี "ย

จ่ายเงินปันผล

จ่ายชําระหนี "สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมจากบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมจากบุคคลที'เกี'ยวข้องกัน

เงินสดรับเงินกู้ ยืมจากบุคคลที'เกี'ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลอื'น

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ'มขึ "น (ลดลง)

 เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ ถือหุ้นที'ไม่มีอํานาจควบคุม

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ #น(ลดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ#นปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

  1. รายการที'ไม่ใช่เงินสด

โอนที'ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ

โอนเงินค่ามัดจําค่าที'ดินเป็นสินค้าคงเหลือ

  2. ในระหว่างปีมีการซื "อสินทรัพย์โดยการก่อหนี "

หนี "สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
 

หมายเหตุ  2559  2558

211,556             110,197             

-                      -                      

) ลดลง (1,027,893)         (2,828,982)         

1,207,008          400,200             

(4,294,473)         (2,767,008)         

(3,903,802)         (5,085,593)         

(52,788,497)      (45,912,438)      

(20,256,960)      -                      

(2,309,735)         (918,799)            

-                      -                      

(3,450,000)         (3,050,000)         

5,795,000          -                      

-                      (4,500,000)         

172,475,646     (71,589,772)      

-                      21,600,075        

99,465,454        (104,370,934)    

ลดลง)สุทธิ (7,080,998)         7,588,369          

6 34,148,151        26,559,782        

6 27,067,153        34,148,151        

26,424,358        50,496,875        

30,095,638        23,000,000        

6,926,000          -                      

งบการเงินรวม

 

 

 

 2559  2558

1,786,915          414,832             

(19,305,000)      (12,000,000)      

(1,454,809)         (2,430,439)         

1,207,008          239,700             

(4,203,664)         (2,417,867)         

(21,969,550)      (16,193,774)      

(42,466,389)      (42,065,245)      

(20,256,960)      -                      

(2,309,735)         (795,143)            

-                      (29,200,000)      

-                      -                      

-                      -                      

-                      -                      

137,594,636     (133,364,805)    

-                      -                      

72,561,552        (205,425,193)    

(5,775,423)         15,867,289        

29,435,954        13,568,665        

23,660,531        29,435,954        

26,424,358        50,496,875        

30,095,638        5,000,000          

6,926,000          -                      

(หนว่ย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั&วไป 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด  )มหาชน (  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั (งขึ (นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียนตั (งอยู่เลขที� 
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื�อวนัที� 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการพฒันาอสงัหาริ

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

งบการเงินนี (จดัทําขึ (นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ (นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ( ซึ�งได้นําเสนอเพื�อ
วตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื�อใช้ในประเทศ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า 

งบการเงินนี (จดัทําขึ (นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม 

2.3 สกุลเงนิที&นําเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนี (จดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท 
หลกัพนัหรือหลกัล้านบาท ยกเว้นที�ระบไุว้เป็นอยา่งอื�น

2.4 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี (สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที�
เกิดขึ (นจริงอาจแตกตา่งจากที�ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง กา
เปลี�ยนทนัทีเป็นต้นไป 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

กลุม่บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีคว
ได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่บริษัท จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวและขาดทนุนั (น ในการนี (ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องประมาณการวา่กลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเว

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี (สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ในการประมาณการนั (น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ (นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัร
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และ บริษัทย่อย 

 

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั (งขึ (นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียนตั (งอยู่เลขที� 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2552 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย 

งบการเงินนี (จดัทําขึ (นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ (นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ( ซึ�งได้นําเสนอเพื�อ
วตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื�อใช้ในประเทศ 

งบการเงินนี (จดัทําขึ (นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม (เว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี) 

งบการเงินนี (จดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมลูทางการเงินทั (งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็น
หลกัพนัหรือหลกัล้านบาท ยกเว้นที�ระบไุว้เป็นอยา่งอื�น 

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี (สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที�
เกิดขึ (นจริงอาจแตกตา่งจากที�ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธี

กลุม่บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีคว
ะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวและขาดทนุนั (น ในการนี (ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องประมาณการวา่กลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี (สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ (นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ�งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ
ในการประมาณการนั (น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ (นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั (งขึ (นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียนตั (งอยู่เลขที� 650  ,652 ถนนบรมราชชนนี 

งบการเงินนี (จดัทําขึ (นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง  

เพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ (นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ( ซึ�งได้นําเสนอเพื�อ

ข้อมลูทางการเงินทั (งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็น

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี (สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที�

รปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธี

กลุม่บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไป
ะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวและขาดทนุนั (น ในการนี (ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องประมาณการวา่กลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง

ประมาณขึ (นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ�งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ
าการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 
 

ประมาณการหนี (สินและหนี (สินที�อาจจะเกิดขึ (น

กลุม่บริษัทมีหนี (สินที�อาจจะเกิดขึ (นจากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย 
และเชื�อมั�นวา่จะไมมี่ความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัเกิดขึ (น โดยไมมี่การบนัทกึประมาณการหนี (สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน

3. หลักเกณฑ์การทาํงบการเงนิรวม 

3.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 

  
  
  
  

ชื�อบริษัท  
บริษัทย่อยทางตรง  
บริษัท  ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี (  
         ดีเวลลอปเม้นท์  จํากดั  
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอน 
         ซลัติ (ง จํากดั 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม  
บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
(ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี (  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั)  

ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ย ครั (งที� 
โดยลดสัดส่วนหุ้ นที�ยังไม่ได้รับชําระ ของบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากัดและบุคคลอื�นๆ จํานวน 
พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ทั (งจํานวน โดยมีสดัสว่นการ

3.2 ในการจดัทํางบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ�งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด 
ตดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัแล้ว

4. นโยบายการบัญชีที&สาํคัญ 

4.1 มาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ�งมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรื
ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี
การเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินี (ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท
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และ บริษัทย่อย 

ประมาณการหนี (สินและหนี (สินที�อาจจะเกิดขึ (น 

กลุม่บริษัทมีหนี (สินที�อาจจะเกิดขึ (นจากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย ซึ�งฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถกูฟ้องร้องแล้ว 
และเชื�อมั�นวา่จะไมมี่ความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัเกิดขึ (น โดยไมมี่การบนัทกึประมาณการหนี (สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั )มหาชน(  และบริษัทยอ่ย ดงันี ( 

     
   
  ทนุชําระแล้ว (พนับาท) 
  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

ประเภทธรุกิจ  2559  2558 
     

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อ
ขาย 

 50,000  50,000 

ที�ปรึกษา ,  
บริหารจดัการ ,  
ขายซอฟแวร์ 

 500  500 

     
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อ

ขาย 
 80,000  80,000 

ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ย ครั (งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทยอ่ยเปลี�ยนแปลงสดัส่วนผู้ ถือหุ้น 
โดยลดสัดส่วนหุ้ นที�ยังไม่ได้รับชําระ ของบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากัดและบุคคลอื�นๆ จํานวน 78,000 
พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ทั (งจํานวน โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60.75 

ในการจดัทํางบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ�งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด  )มหาชน (  มีอํานาจในการควบคมุหลงัจากได้
ตดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัแล้ว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี ที�ออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ�งมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินี (ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 

 

ซึ�งฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถกูฟ้องร้องแล้ว 
และเชื�อมั�นวา่จะไมมี่ความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัเกิดขึ (น โดยไมมี่การบนัทกึประมาณการหนี (สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน 

  สดัส่วนการถือหุ้น 
 ทั (งทางตรงและทางอ้อม 
 ของบริษัท (ร้อยละ) 

ธนัวาคม  31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

     
  99.60  99.60 

  99.99  99.99 

     
  60.75  60.75 

ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทยอ่ยเปลี�ยนแปลงสดัส่วนผู้ ถือหุ้น 
78,000 หุ้ นเปลี�ยนเป็นบริษัท ธนาสิริ           

มีอํานาจในการควบคมุหลงัจากได้

และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี ที�ออก
มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่น
กับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลั
1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลง
หลกัการสําคญั สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ( 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 27 (ปรับปรุง 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี (กําหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินลงทนุในการร่วมค้า และเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลื
เรื�อง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั (งนี ( 
เลือกบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดงักลา่วโดยวิธีปรับย้อนหลงั

มาตรฐานฉบบัดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษั
ดงักลา่วตามวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ

4.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมประกอบด้วย งบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

บริษัทยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั (น เพื�อได้มาซึ�งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัที�มีการควบคมุจนถึงวนัที�การควบคุ
แตกตา่งจากนโยบายที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที�เหมือนกันและเหตกุารณ์ในสถานการณ์ที�คล้ายคลึงกัน งบการเงินของ
บริษัทยอ่ยนั (นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษั

ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ยจะถกูปันสว่นไปยงัสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุแม้วา่การปันสว่นดงักลา่วจะทําให้สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบ
ยอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุม่ ร

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที�ดิน 
กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที�ดิน เมื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
นยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื (อแล้ว
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ทางการเงนิที&จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลง

ปรับปรุง 2559) เรื&อง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี (กําหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินลงทนุในการร่วมค้า และเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลอืกบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย ตามที�อธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
เรื�อง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั (งนี ( กิจการต้องใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกันสําหรับเงินลงทนุแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดงักลา่วโดยวิธีปรับย้อนหลงั

มาตรฐานฉบบัดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื�องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุน
ดงักลา่วตามวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวมประกอบด้วย งบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษัทยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท การควบคมุเกิดขึ (นเมื�อกลุม่บริษัทมีอํานาจควบคมุทั (งทางตรงหรือทางอ้อมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั (น เพื�อได้มาซึ�งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัที�มีการควบคมุจนถึงวนัที�การควบคมุสิ (นสดุลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบญัชีที�
แตกตา่งจากนโยบายที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที�เหมือนกันและเหตกุารณ์ในสถานการณ์ที�คล้ายคลึงกัน งบการเงินของ
บริษัทยอ่ยนั (นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษัทใหญ่เพื�อการจดัทํางบการเงินรวม

ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ยจะถกูปันสว่นไปยงัสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุแม้วา่การปันสว่นดงักลา่วจะทําให้สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบ

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุม่ รวมทั (งรายได้และคา่ใช้จา่ยจะถกูตดัรายการทั (งจํานวนในการจดัทํางบการเงินรวม

 
รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที�ดิน เมื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิQและผลประโยชน์ที�มี

นยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื (อแล้ว 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที�                

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ (นเพื�อให้มีเนื (อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลง

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี (กําหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินลงทนุในการร่วมค้า และเงินลงทนุใน
อกบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย ตามที�อธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) 

กิจการต้องใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกันสําหรับเงินลงทนุแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดงักลา่วโดยวิธีปรับย้อนหลงั 

ท เนื�องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุน

การควบคมุเกิดขึ (นเมื�อกลุม่บริษัทมีอํานาจควบคมุทั (งทางตรงหรือทางอ้อมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั (น เพื�อได้มาซึ�งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้

มสิ (นสดุลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบญัชีที�
แตกตา่งจากนโยบายที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที�เหมือนกันและเหตกุารณ์ในสถานการณ์ที�คล้ายคลึงกัน งบการเงินของ

ทใหญ่เพื�อการจดัทํางบการเงินรวม 

ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ยจะถกูปันสว่นไปยงัสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุแม้วา่การปันสว่นดงักลา่วจะทําให้สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุมี

วมทั (งรายได้และคา่ใช้จา่ยจะถกูตดัรายการทั (งจํานวนในการจดัทํางบการเงินรวม 

การโอนกรรมสิทธิQและผลประโยชน์ที�มี



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ข) รายได้อื�นและคา่ใช้จา่ย 
รายได้อื�นและคา่ใช้จา่ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.4 การรับรู้ต้นทุนขาย 

กลุ่มบริษัทรับ รู้ ต้นทุนขายบ้านพร้อมที�ดิน  โดยกลุ่มบริษัทได้ทําการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั (งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ (นของ
แต่ละโครงการ  (โดยคํานึงถึงต้นทนุที�เกิดขึ (นจริงด้วย
ต้นทนุขายตามอตัราสว่นพื (นที�ที�ขายของแตล่ะโครงการ

4.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ที�ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพฒันาโครงการที�ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื
ขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกวา่สินท
หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื�นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี (ยและต้นทนุอื�นที�เกิดขึ (นจากการกู้ยืมนั (

4.6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั (นที�มีสภาพคลอ่งสงู ซึ�งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ได้มา และไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้

4.7 ลูกหนี ?การค้าและค่าเผื&อหนี ?สงสัยจะสูญ

ลูกหนี (การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ และค่าเผื�อหนี (สงสัยจะสูญประมาณขึ (นจากจํานวนหนี (ที�อาจเรียกเก็บจากลูกหนี (ไม่ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจบุนัของลกูหนี (คงค้าง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี (สญูจะถกูตดัจําหน่าย
เมื�อไมส่ามารถเรียกเก็บได้ 

4.8 สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์เพื�อขายแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที�จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากว่าราคาทนุประกอบด้วย ต้
ในการได้มาซึ�งที�ดิน คา่พฒันาที�ดิน คา่ก่อสร้าง ดอกเบี (ยเงินกู้ยืมที�เกี�ยวข้อง 

4.9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุ และปรับลดด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุ
โดยมลูคา่ที�ลดลงดงักลา่วแสดงเป็นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวม บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย

4.10 ที&ดินรอการพัฒนา 

ที�ดินรอการพฒันา แสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่เผื�อการด้อยคา่ 
ที�ดิน และคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องโดยตรง 

4.11 ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสื�อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่
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และ บริษัทย่อย 

 

รายได้อื�นและคา่ใช้จา่ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

กลุ่มบริษัทรับ รู้ ต้นทุนขายบ้านพร้อมที�ดิน  โดยกลุ่มบริษัทได้ทําการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั (งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ (นของ
โดยคํานึงถึงต้นทนุที�เกิดขึ (นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที�ดินที�ขายตามอตัราส่วนพื (นที�ที�ขายของแต่ละโครงการ 

ต้นทนุขายตามอตัราสว่นพื (นที�ที�ขายของแตล่ะโครงการ 

ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ที�ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพฒันาโครงการที�ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื
ขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกวา่สินทรัพย์นั (นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื�อการก่อสร้างเสร็จสิ (นหรือ
หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื�นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี (ยและต้นทนุอื�นที�เกิดขึ (นจากการกู้ยืมนั (น 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั (นที�มีสภาพคลอ่งสงู ซึ�งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน
เดือนนบัจากวนัที�ได้มา และไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี (การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ และค่าเผื�อหนี (สงสัยจะสูญประมาณขึ (นจากจํานวนหนี (ที�อาจเรียกเก็บจากลูกหนี (ไม่ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจบุนัของลกูหนี (คงค้าง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี (สญูจะถกูตดัจําหน่าย

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์เพื�อขายแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที�จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากว่าราคาทนุประกอบด้วย ต้
ในการได้มาซึ�งที�ดิน คา่พฒันาที�ดิน คา่ก่อสร้าง ดอกเบี (ยเงินกู้ยืมที�เกี�ยวข้อง และคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัโครงการ

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุ และปรับลดด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุ
ถ้ามี (โดยมลูคา่ที�ลดลงดงักลา่วแสดงเป็นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของ

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวม บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย 

ที�ดินรอการพฒันา แสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่เผื�อการด้อยคา่ (ถ้ามี) ราคาทนุประกอบด้วย ต้นทนุที�ดิน ต้นทนุในการได้มาซึ�งที�ดิน ค่าพฒันา

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสื�อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 

กลุ่มบริษัทรับ รู้ ต้นทุนขายบ้านพร้อมที�ดิน  โดยกลุ่มบริษัทได้ทําการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั (งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ (นของ 
ให้กับบ้านพร้อมที�ดินที�ขายตามอตัราส่วนพื (นที�ที�ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็น

ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ที�ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพฒันาโครงการที�ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ
รัพย์นั (นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื�อการก่อสร้างเสร็จสิ (นหรือ

หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื�นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั (นที�มีสภาพคลอ่งสงู ซึ�งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน

ลูกหนี (การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ และค่าเผื�อหนี (สงสัยจะสูญประมาณขึ (นจากจํานวนหนี (ที�อาจเรียกเก็บจากลูกหนี (ไม่ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจบุนัของลกูหนี (คงค้าง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี (สญูจะถกูตดัจําหน่าย

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์เพื�อขายแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที�จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากว่าราคาทนุประกอบด้วย ต้นทนุ
และคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัโครงการ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุ และปรับลดด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทนุ 
)ถ้ามี  

ราคาทนุประกอบด้วย ต้นทนุที�ดิน ต้นทนุในการได้มาซึ�งที�ดิน ค่าพฒันา



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ราคาทนุรวมถึงต้นทนุทางตรง ที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรัพย์ที�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทนุของวสัดุ
แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื�อให้สินทรัพย์นั (นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์ ต้นทนุในการรื (อถอน การขนย้าย
จากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสดจากการซื (อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
สําหรับเครื�องมือที�ควบคมุโดยลิขสิทธิQซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิQซอฟแวร์นั (นให้ถือว่าลิขสิทธิQซอฟแวร์ดงักล่
สว่นหนึ�งของอปุกรณ์และถือเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

สว่นประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอปุ
แยกตา่งหากจากกนั 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธิที�ได้รับจากการจําหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของ
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อื�นในกําไรหรือขาดทนุ 

สินทรพัย์ที�เช่า 

การเชา่ซึ�งบริษัทได้รับความเสี�ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที�เชา่นั (นๆ จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน ที�ดิ
อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาโดยทําสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั (นตํ�าที�ต้
จ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชําระจะแยกเป็นส่วนที�เป็น
คา่ใช้จา่ยทางการเงินและส่วนที�จะหกัจากหนี (ตามสญัญา เพื�อทําให้อตัราดอกเบี (ยเมื�อเทียบกับยอดหนี (ที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงที� 
คา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ

ต้นทนุที�เกิดขึ!นในภายหลงั 

ต้นทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึ�งขอ
ที�บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั (น และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนั (นได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ (นส่วนที�
แทนจะถกูตดัจําหน่ายตามมลูคา่ตามบญัชี ต้นทนุที�
เมื�อเกิดขึ (น 

ค่าเสื�อมราคา 

คา่เสื�อมราคาคํานวณจากมลูคา่เสื�อมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึ�งประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลี�ยนแทน
อื�น หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์ 
ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพย์แตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี ( 

สว่นปรับปรุงอาคาร
เครื�องตกแตง่และเครื�องใช้สํานกังาน
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ 
สํานกังานขายชั�วคราว
ป้ายโฆษณา 
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และ บริษัทย่อย 

 

ที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรัพย์ที�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทนุของวสัดุ
แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื�อให้สินทรัพย์นั (นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความ

การขนย้าย การบรูณะสถานที�ตั (งของสินทรัพย์และต้นทนุการกู้ยืม นอกจากนี (ต้นทนุอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทนุ
จากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสดจากการซื (อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ�งถกูโอนจากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรับเครื�องมือที�ควบคมุโดยลิขสิทธิQซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิQซอฟแวร์นั (นให้ถือว่าลิขสิทธิQซอฟแวร์ดงักล่

อาคารและอปุกรณ์  

อาคารและอปุกรณ์แตล่ะรายการที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนัยสําคญั

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธิที�ได้รับจากการจําหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของ
สทุธิเป็นรายได้อื�นในกําไรหรือขาดทนุ  

การเชา่ซึ�งบริษัทได้รับความเสี�ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที�เชา่นั (นๆ จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน ที�ดิ
อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาโดยทําสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั (นตํ�าที�ต้
จ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชําระจะแยกเป็นส่วนที�เป็น

ายทางการเงินและส่วนที�จะหกัจากหนี (ตามสญัญา เพื�อทําให้อตัราดอกเบี (ยเมื�อเทียบกับยอดหนี (ที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงที� 
คา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 

ต้นทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึ�งของมลูคา่ตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที�บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั (น และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนั (นได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ (นส่วนที�
แทนจะถกูตดัจําหน่ายตามมลูคา่ตามบญัชี ต้นทนุที�เกิดขึ (นในการซอ่มบํารุงที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�เกิดขึ (นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ

คา่เสื�อมราคาคํานวณจากมลูคา่เสื�อมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึ�งประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลี�ยนแทน

ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของ

สว่นปรับปรุงอาคาร 3,5 ปี
เครื�องตกแตง่และเครื�องใช้สํานกังาน 3,5 ปี
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,5 ปี

5 ปี
สํานกังานขายชั�วคราว 3 ปี

5 ปี

ที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรัพย์ที�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทนุของวสัด ุ
แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื�อให้สินทรัพย์นั (นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความ

นอกจากนี (ต้นทนุอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทนุ
ซึ�งถกูโอนจากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับเครื�องมือที�ควบคมุโดยลิขสิทธิQซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิQซอฟแวร์นั (นให้ถือว่าลิขสิทธิQซอฟแวร์ดงักลา่วเป็น

กรณ์แตล่ะรายการที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนัยสําคญั

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธิที�ได้รับจากการจําหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของ

การเชา่ซึ�งบริษัทได้รับความเสี�ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที�เชา่นั (นๆ จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน ที�ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาโดยทําสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั (นตํ�าที�ต้อง
จ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชําระจะแยกเป็นส่วนที�เป็น

ายทางการเงินและส่วนที�จะหกัจากหนี (ตามสญัญา เพื�อทําให้อตัราดอกเบี (ยเมื�อเทียบกับยอดหนี (ที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงที� 

อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที�บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั (น และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนั (นได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ (นส่วนที�ถกูเปลี�ยน

อาคารและอปุกรณ์ที�เกิดขึ (นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ

คา่เสื�อมราคาคํานวณจากมลูคา่เสื�อมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึ�งประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลี�ยนแทน

ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของ

ปี 
ปี 
ปี 
ปี 
ปี 
ปี 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนประกอบด้วยต้นทนุพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�บริษัทซื (อมาแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผื�อการด้อย
คา่ (ถ้ามี) และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 

รายจ่ายที�เกิดขึ (นภายหลงัซึ�งเกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จะถกูบนัทึกเพิ�มในบญัชีของสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องต่อเมื�อก่อให้เ
เศรษฐกิจเพิ�มเติมในอนาคตเกินกวา่ที�ได้จากสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องนั (น รายจา่ยที�เกิดขึ (นในภายหลงัอื�น ๆ จะบนัทกึเป็นค่

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีข้อบ่งชี (เรื�องการด้อยค่าหรือไม่
ประมาณมลูคา่สินทรัพย์ที�คาดวา่จะได้รับคืน
ไมพ่ร้อมใช้งานจะประมาณมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในชว่งเวลาเดียวกนั  

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื�อมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่  
คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทนุ
เดียวกนักบัที�เคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มาในกรณีนี (รับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น

การคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน 

มลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสิ
ต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงิ
คิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมลูคา่ที�อาจ  ประเมินได้ในตลาดปัจจบุนั ซึ�งแปรไปตามเ
ความเสี�ยงที�มีตอ่สินทรัพย์  สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะ
รวมกบัหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์นั (นเกี�ยวข้องด้วย

การกลบัรายการด้อยค่า 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีข้อ
การด้อยคา่หรือไม ่ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับ
คืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ที�มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาห
คา่ตดัจําหน่าย เสมือนหนึ�งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัของกลุม่บริษัทเกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจบุนัและ
งวดก่อนได้บนัทกึในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื�อให้เป็

บริษัทรับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั (งหมดที�เกิดขึ (นในรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้
คา่ใช้จา่ยของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ใน

ผลประโยชน์ระยะสั!นของพนกังาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั (นของพนกังานวดัมลูคา่โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยเมื�อพนกังานทํางานให้
หนี (สินรับรู้ด้วยมลูคา่ที�คาดวา่จะจา่ยชําระสําหรับการจา่ยโบนสัเป็นเงินสดระยะสั (น หากบริษัทมีภาระผูก
อนมุานที�จะต้องจา่ยอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผกูพนันี (สามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล
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และ บริษัทย่อย 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนประกอบด้วยต้นทนุพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�บริษัทซื (อมาแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผื�อการด้อย
และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 

รายจ่ายที�เกิดขึ (นภายหลงัซึ�งเกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จะถกูบนัทึกเพิ�มในบญัชีของสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องต่อเมื�อก่อให้เ
เศรษฐกิจเพิ�มเติมในอนาคตเกินกวา่ที�ได้จากสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องนั (น รายจา่ยที�เกิดขึ (นในภายหลงัอื�น ๆ จะบนัทกึเป็นค่

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีข้อบ่งชี (เรื�องการด้อยค่าหรือไม่
ประมาณมลูคา่สินทรัพย์ที�คาดวา่จะได้รับคืน มลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไมท่ราบแน่นอนหรือยงั
ไมพ่ร้อมใช้งานจะประมาณมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในชว่งเวลาเดียวกนั   

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื�อมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่  
คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์เพิ�มขึ (นของสินทรัพย์ชิ (น
เดียวกนักบัที�เคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มาในกรณีนี (รับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

มลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสิ
ต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงิ
คิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมลูคา่ที�อาจ  ประเมินได้ในตลาดปัจจบุนั ซึ�งแปรไปตามเ
ความเสี�ยงที�มีตอ่สินทรัพย์  สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะพิจารณามลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์นั (นเกี�ยวข้องด้วย 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีข้อ
การด้อยคา่หรือไม ่ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับ
คืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ที�มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาห

ตดัจําหน่าย เสมือนหนึ�งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 

ภาระผกูพนัของกลุม่บริษัทเกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจบุนัและ
งวดก่อนได้บนัทกึในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื�อให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัแตล่ะหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึ�งคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

บริษัทรับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั (งหมดที�เกิดขึ (นในรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้
โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ในกําไรหรือขาดทนุ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั (นของพนกังานวดัมลูคา่โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยเมื�อพนกังานทํางานให้
หนี (สินรับรู้ด้วยมลูคา่ที�คาดวา่จะจา่ยชําระสําหรับการจา่ยโบนสัเป็นเงินสดระยะสั (น หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนมุานที�จะต้องจา่ยอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผกูพนันี (สามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล

 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนประกอบด้วยต้นทนุพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�บริษัทซื (อมาแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผื�อการด้อย
และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี 

รายจ่ายที�เกิดขึ (นภายหลงัซึ�งเกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จะถกูบนัทึกเพิ�มในบญัชีของสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องต่อเมื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพิ�มเติมในอนาคตเกินกวา่ที�ได้จากสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องนั (น รายจา่ยที�เกิดขึ (นในภายหลงัอื�น ๆ จะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดที�เกิดขึ (น 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีข้อบ่งชี (เรื�องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีข้อบ่งชี (จะทําการ
มมี่ตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไมท่ราบแน่นอนหรือยงั

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื�อมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่  มลูคา่ที�จะได้รับ
เว้นแต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์เพิ�มขึ (นของสินทรัพย์ชิ (น

มลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์หกั
ต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมลูคา่ที�อาจ  ประเมินได้ในตลาดปัจจบุนั ซึ�งแปรไปตามเวลาและ

พิจารณามลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที�ไมใ่ชส่ินทรัพย์ทางการเงิน ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี (เรื�อง
การด้อยคา่หรือไม ่ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับ
คืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ที�มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือ

ภาระผกูพนัของกลุม่บริษัทเกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจบุนัและ
นมลูคา่ปัจจบุนัแตล่ะหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึ�งคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

บริษัทรับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั (งหมดที�เกิดขึ (นในรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั (นของพนกังานวดัมลูคา่โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยเมื�อพนกังานทํางานให้ 
พนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย

อนมุานที�จะต้องจา่ยอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผกูพนันี (สามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั (งกองทุนสํารองเลี (ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริษัทย่อยจ่
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลี (ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที�บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุสํารอง
เลี (ยงชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยเมื�อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

หนี (สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ (นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ�งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ 
ในการประมาณการนั (น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ (

4.15 การประมาณการหนี ?สิน 

ประมาณการหนี (สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื�อกลุม่บริษัทมีภาระหนี (สินเกิดขึ (นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ�งเป็
ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็
ภาระหนี (สินดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิด
ปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่หนี (สิน

4.16 สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเชา่ทรัพย์สินที�ได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท 
สิทธิในการซื (อทรัพย์สินเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนดของสญัญาเชา่ ถกูบนัทกึเป็นสญัญาเชา่การเงิน
ณ วนัเริ�มต้นสญัญาเชา่ทางการเงิน ต้นทนุของทรัพย์สินถกูบนัทกึไว้พร้อมกบัภาระผูกพนัสําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย   ไม่รวมจํานวน
ดอกเบี (ย คา่ใช้จา่ยทางการเงินบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดปีปัจจบุนัตามวิธีอตัราดอกเบี (ยที�แท้จริง

4.17 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

กลุม่บริษัทประมาณมลูคา่ยตุิธรรมสําหรับเงินลงทนุเผื�อขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมลูค่ายตุิธรรมสาม
จําแนกตามวิธีประมาณมลูคา่ความแตกตา่งของระดบัข้อมลูได้ดงันี (

- ราคาเสนอซื (อขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคลอ่งสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนี (สินอยา่งเดียวกนั 
-  ข้อมลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื (อขายซึ�งรวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 
ข้อมลูที�คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นั (นหรือหนี (สินนั (น 

-  ข้อมลูสําหรับสินทรัพย์หรือหนี (สินซึ�งไมไ่ด้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด 
  กลุม่บริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของรายการที�กลา่วข้างต้นไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�เกี�ยวข้อง
 

4.18 การบัญชีเกี&ยวกับภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเว้นแต่ในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษีที�คาดวา่จะจา่ยชําระหรือได้รั
ประกาศใช้หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ
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และ บริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั (งกองทุนสํารองเลี (ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริษัทย่อยจ่
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลี (ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที�บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุสํารอง

ชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี (สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ (นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ�งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ 
ในการประมาณการนั (น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ (นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น

ประมาณการหนี (สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื�อกลุม่บริษัทมีภาระหนี (สินเกิดขึ (นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ�งเป็
ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจา่ยไปเพื�อชําระภาระหนี (สินดงักลา่ว โดย
ภาระหนี (สินดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนมลูค่าที�อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่หนี (สิน 

สญัญาเชา่ทรัพย์สินที�ได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความตั (งใจที�จะใช้
สิทธิในการซื (อทรัพย์สินเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนดของสญัญาเชา่ ถกูบนัทกึเป็นสญัญาเชา่การเงิน 
ณ วนัเริ�มต้นสญัญาเชา่ทางการเงิน ต้นทนุของทรัพย์สินถกูบนัทกึไว้พร้อมกบัภาระผูกพนัสําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย   ไม่รวมจํานวน

คา่ใช้จา่ยทางการเงินบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดปีปัจจบุนัตามวิธีอตัราดอกเบี (ยที�แท้จริง 

กลุม่บริษัทประมาณมลูคา่ยตุิธรรมสําหรับเงินลงทนุเผื�อขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมลูค่ายตุิธรรมสาม
มลูคา่ความแตกตา่งของระดบัข้อมลูได้ดงันี ( 

ในตลาดที�มีสภาพคลอ่งสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนี (สินอยา่งเดียวกนั (ข้อมลูระดบั 
ข้อมลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื (อขายซึ�งรวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1 ทั (งที�สามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคา

สําหรับสินทรัพย์นั (นหรือหนี (สินนั (น (ข้อมลูระดบัที� 2) 
ข้อมลูสําหรับสินทรัพย์หรือหนี (สินซึ�งไมไ่ด้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได้

มบริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของรายการที�กลา่วข้างต้นไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�เกี�ยวข้อง

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเว้นแต่ในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษีที�คาดวา่จะจา่ยชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที�ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�
ประกาศใช้หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั (งกองทุนสํารองเลี (ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริษัทย่อยจา่ย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลี (ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที�บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุสํารอง

หนี (สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ (นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ�งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ 
นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

ประมาณการหนี (สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื�อกลุม่บริษัทมีภาระหนี (สินเกิดขึ (นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ�งเป็น
นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจา่ยไปเพื�อชําระภาระหนี (สินดงักลา่ว โดย

ภาระหนี (สินดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายใน
ลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนมลูค่าที�อาจประเมินได้ในตลาด

และกลุ่มบริษัทมีความตั (งใจที�จะใช้

ณ วนัเริ�มต้นสญัญาเชา่ทางการเงิน ต้นทนุของทรัพย์สินถกูบนัทกึไว้พร้อมกบัภาระผูกพนัสําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย   ไม่รวมจํานวน

กลุม่บริษัทประมาณมลูคา่ยตุิธรรมสําหรับเงินลงทนุเผื�อขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมลูค่ายตุิธรรมสามารถ

ข้อมลูระดบั 1) 
ได้แก่ ข้อมลูราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ 

ข้อมลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได้) (ข้อมลูระดบัที� 3) 
มบริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของรายการที�กลา่วข้างต้นไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�เกี�ยวข้อง 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเว้นแต่ในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือกําไร

บชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที�ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�
ประกาศใช้หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ (นระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี (สินและจํานวนที�ใช้
เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี ( การรับรู้
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี (สินในครั (งแรก ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั (น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทนุทางบญัชีหรื
ภาษีและผลแตกตา่งที�เกี�ยวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้วา่จะไมมี่การกลบัรายการ

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่จะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที�ประกา
หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน

ในการกําหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
และอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจา่ยเพิ�มขึ (น และมีดอกเบี (ยที�ต้องชําระบริษัทเชื�อวา่ได้ตั (งภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพียงพอสําหรับภาษีเงิ
ในอนาคต ซึ�งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตี
นี (อยูบ่นพื (นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทําให้ 
บริษัทเปลี�ยนการตัดสินใจโดยขึ (นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที�มีอยู่ 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี (สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
เงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกับหนี (สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี (ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกั
สําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั สําหรับหน่วยภาษีตา่งกันนั (นกิจการมีความตั (งใจจะจ่ายชําระหนี (สินและสิ
ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั (งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี (สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนั
ตอ่เมื�อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง
 

4.19 กาํไรต่อหุ้นขั ?นพื ?นฐาน / กาํไรต่อหุ้นปรับลด
 

(ก) กําไรตอ่หุ้นขั (นพื (นฐานคํานวณโดยการหารกําไร
(ข) กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร

ระหวา่งปีกบัจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัที�บริษัทอาจต้องออกเพื�อแปลง หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทั (งสิ (นให้เป็นหุ้นสามั

5. รายการที&เกิดขึ ?นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที&เกี&ยวข้องกัน

บคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความเกี�ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่
ร่วมกนั 
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และ บริษัทย่อย 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ (นระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี (สินและจํานวนที�ใช้
เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี ( การรับรู้
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี (สินในครั (งแรก ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั (น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทนุทางบญัชีหรื
ภาษีและผลแตกตา่งที�เกี�ยวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้วา่จะไมมี่การกลบัรายการ

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่จะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที�ประกา
หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน 

ในการกําหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอน
และอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจา่ยเพิ�มขึ (น และมีดอกเบี (ยที�ต้องชําระบริษัทเชื�อวา่ได้ตั (งภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพียงพอสําหรับภาษีเงิ
ในอนาคต ซึ�งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี (อยูบ่นพื (นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทําให้ 
บริษัทเปลี�ยนการตัดสินใจโดยขึ (นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี (สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
เงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกับหนี (สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี (ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกั
สําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั สําหรับหน่วยภาษีตา่งกันนั (นกิจการมีความตั (งใจจะจ่ายชําระหนี (สินและสิ
ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั (งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี (สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนั
ตอ่เมื�อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรตอ่หุ้นขั (นพื (นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทนุ)สําหรับปีด้วยจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกในระหวา่งปี
กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปีด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ใน
ระหวา่งปีกบัจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัที�บริษัทอาจต้องออกเพื�อแปลง หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทั (งสิ (นให้เป็นหุ้นสามั

นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที&เกี&ยวข้องกัน 

บคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความเกี�ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ (นระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี (สินและจํานวนที�ใช้
เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี ( การรับรู้ค่าความนิยมในครั (งแรก 
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี (สินในครั (งแรก ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั (น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทนุทางบญัชีหรือทาง
ภาษีและผลแตกตา่งที�เกี�ยวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้วา่จะไมมี่การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่จะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้

บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอน
และอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจา่ยเพิ�มขึ (น และมีดอกเบี (ยที�ต้องชําระบริษัทเชื�อวา่ได้ตั (งภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่าย

ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี (อยูบ่นพื (นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทําให้ 

การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี (สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกับหนี (สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี (ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
สําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั สําหรับหน่วยภาษีตา่งกันนั (นกิจการมีความตั (งใจจะจ่ายชําระหนี (สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั (งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี (สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึก
ตอ่เมื�อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวดงักล่าว 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

สําหรับปีด้วยจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกในระหวา่งปี 
สําหรับปีด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ใน

ระหวา่งปีกบัจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัที�บริษัทอาจต้องออกเพื�อแปลง หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทั (งสิ (นให้เป็นหุ้นสามญั 

บคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความเกี�ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ของบริษัทที�มีกบับคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีการควบคมุ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดงัต่

ชื�อบริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี (  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากดั
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ (ง จํากดั
บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
นายอารีศกัดิQ  เสถียรภาพอยทุธ์ 
นายสทุธิรักษ์  เสถียรภาพอยทุธ์ 
นางสาวกลุพชัรี  เสถียรภาพอยทุธ์
นางสาวทกัขวดี  เสถียรภาพอยทุธ์
นายธัชกร แต้ศิริเวช 
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป  จํากดั 
นายศภุชยั  บริุสตระกลู 
นายวีรชยั  พิพฒัน์พวงทอง 
นางสาววิภาพร  บริุสตระกลู 
ผู้บริหารที�สําคญั 

5.1 รายการกบับริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนัที�แสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 
ดงันี ( 

 
 

 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั
บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
               รวม 

 
รายได้ค่าบริการระหว่างกัน 

บริษัท พิมานสิริ จํากดั 

 
รายได้ดอกเบี ?ยรับ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

 รายได้ค่าคํ ?าประกันวงเงนิกู้ 

บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
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และ บริษัทย่อย 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ของบริษัทที�มีกบับคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีการควบคมุ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดงัต่

ชื�อบริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์
พร๊อพเพอร์ตี (  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากดั  บริษัทยอ่ย 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ (ง จํากดั  บริษัทยอ่ย 
 บริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 กรรมการและผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการและผู้ ถือหุ้น 

นางสาวกลุพชัรี  เสถียรภาพอยทุธ์  ผู้ ถือหุ้น 
นางสาวทกัขวดี  เสถียรภาพอยทุธ์  ผู้ ถือหุ้น 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทางอ้อม
 ผู้ ถือหุ้นบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 ผู้ ถือหุ้นบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 ผู้ ถือหุ้นบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 ผู้ ถือหุ้นบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 บุคคลที�มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ทั (งนี ( รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท 
ระดบับริหารหรือไม)่ 

รายการกบับริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนัที�แสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม  

2559  2558  

     
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  

-  -  
-  -  

    
    

-  -  

    
    

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  

        

-  -  

    

รายละเอียดความสมัพนัธ์ของบริษัทที�มีกบับคุคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีการควบคมุ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดงัตอ่ไปนี ( 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 
 
 
 

บุคคลที�มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�งการและ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั (งนี ( รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ใน

ธันวาคม 2559 และ 2558 ที�มีสาระสําคญั 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559  2558 

  
55  788 

1,122  600 
1,177  1,388 

   
   

-  250 

   
   

1,587  325 

      

-  4,997 

   



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
 

 

ค่าเช่าที&ดินพร้อมอาคารสาํนักงาน 

กรรมการกลุม่เสถียรภาพอยทุธ์ 

 
ดอกเบี ?ยจ่าย 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

นายอารีศกัดิQ   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 

นายธัชกร แต้ศิริเวช 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 

               รวม 

 
ผู้บริหารที&สําคัญ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ผลประโยชน์ระยะสั (น 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

รวมคา่ตอบแทนผู้บริหารที�สําคญั 

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญัสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 

 

 

 

แสดงอยูใ่นต้นทนุขาย 

แสดงอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

               รวม 
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม  

2559  2558  

     

1,692  1,692  

    
    

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 401  -  

888  992  

888  992  

889  993  

889  993  

86  -  

28  -  

34  -  

36  -  

18  -  

4,157  3,970  

    
    

    

13,806  13,805  

624  540  

14,430  14,345  

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญัสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกแสดงดงันี ( 

งบการเงินรวม  

2559  2558  2559

-  -  

แสดงอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 14,430  14,345  

14,430  14,345  

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559  2558 

   

1,523  1,354 

   
   

-  433 

116  119 

116  119 

117  120 

117  120 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

466  911 

   
   

   

13,806  13,229 

624  512 

14,430  13,741 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559  2558 

-  - 

14,430  13,741 

14,430  13,741 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

5.2 รายการกบับริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนัที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 

เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

 
รายได้ค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

บริษัท พิมานสิริ จํากดั 

               รวม 

  
ดอกเบี ?ยค้างจ่าย 

นายอารีศกัดิQ   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 

            รวม 

 

เงนิกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที&เกี&ยวข้องกัน
นายอารีศกัดิQ   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 

นายธัชกร แต้ศิริเวช 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 
              รวม 
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และ บริษัทย่อย 

รายการกบับริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนัที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

งบการเงินรวม  

2559  2558  2559

      

พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  

     
     

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  

-  -  

-  -  

         

    

1,022  673  

1,022  673  

1,021  672  

1,021  672  

75  -  

31  -  

16  -  

4,208  2,690  

 
 

  

เงนิกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที&เกี&ยวข้องกัน     

12,636  13,499  

12,636  13,499  

12,636  13,499  

12,637  13,498  

2,520  -  

700  -  

1,000  -  

1,050  -  

525  -  

56,340  53,995  

2558 มีดงันี ( 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559  2558 

  

31,305  12,000 

  
  

-  50 

50  300 

50  350 

     

   

249  133 

249  133 

249  132 

249  132 

-  - 

-  - 

-  - 

996  530 

   

 

1,700  1,700 

1,700  1,700 

1,700  1,700 

1,700  1,700 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

6,800  6,800 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

เงินให้กู้ยืมแก่บคุคลที�เกี�ยวข้องกนัมีรายการเคลื�อนไหวที�

 

 

 

 
เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกันโดยไมมี่หลกัประกันคิดอตัราดอกเบี (ย

เงินกู้ยืมจากบคุคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีรายการเคลื�อนไหวที�

 

 

 

 
เงนิกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที&เกี&ยวข้องกัน

นายอารีศกัดิQ   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 

นายธัชกร แต้ศิริเวช 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 

              รวม 
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และ บริษัทย่อย 

กู้ยืมแก่บคุคลที�เกี�ยวข้องกนัมีรายการเคลื�อนไหวที�เป็นสาระสําคญัในระหวา่งปีดงันี ( 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม   
2559 เพิ�มขึ (น ลดลง

    

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ( ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 12,000 41,705 (22,400)

12,000 41,705 (22,400)

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกันโดยไมมี่หลกัประกันคิดอตัราดอกเบี (ย  MLR + 0.50% ตอ่ปี 

กู้ยืมจากบคุคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีรายการเคลื�อนไหวที�เป็นสาระสําคญัในระหวา่งปีดงันี ( 

งบการเงินรวม 

1 มกราคม   
2559 เพิ�มขึ (น ลดลง

เงนิกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที&เกี&ยวข้องกัน    

13,499 - (863)

13,499 - (863)

13,499 - (863)

13,498 - (861)

- 2,520 

- 700 

- 1,000 

- 1,050 

- 525 

53,995 5,795 (3,450)

 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
ลดลง 2559 

 

(22,400) 31,305 

(22,400) 31,305 

(หน่วย : พนับาท) 

 

31 ธันวาคม 
ลดลง 2559 

 

(863) 12,636 

(863) 12,636 

(863) 12,636 

(861) 12,637 

- 2,520 

- 700 

- 1,000 

- 1,050 

- 525 

(3,450) 56,340 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 
เงนิกู้ยืมจากบุคคลที&เกี&ยวข้องกัน 

นายอารีศกัดิQ   เสถียรภาพอยทุธ์ 
นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  เงินกู้ ยืมจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน เริ�มคิดดอกเบี (ยในอัตรา 
15 พฤศจิกายน 2560 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่หนึ�งมีเงินกู้ยืมจากบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั คิดอตัราดอกเบี (ย 
ชําระคืนภายในเดือน พฤษภาคม ถึง มิถนุายน 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจดัการจากบริษัทย่อยแห่งหนึ�งในอตัราร้อยละ
31 ธันวาคม 2558 ตามสญัญาและตอ่สญัญาอีก 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจดัการจากบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ�งในอตัราเดือนละ 
วนัที� 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม

เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคารสํานักง
เดือนละ 93,800 บาท และเมื�อวนัที� 15 
93,800 บาท ทั (งนี (บริษัทได้รับสว่นลดคา่เชา่กึ�งหนึ�งสําหรับปี 

เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคารสํานักงานจากกรรมการโดยมีกําหนดระยะเวลา
เช่าเดือนละ 40,200 บาทและเมื�อวนัที� 15 
40,200 บาท ทั (งนี (บริษัทได้รับสว่นลดคา่เชา่กึ�งหนึ�งสําหรับปี 

ตอ่มาเมื�อวนัที� 20 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําข้อตกลงเปลี�ยนแปลงระยะเวลาสญัญาเช่าตามสญัญาเดิมเป็นสิ (นสดุ 
สญัญาเชา่ที�ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการฉบบัใหม่ โดยมีกําหนดระยะเวลา 
120,600 บาท 

5.3 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2559 วงเงินสินเชื�อระยะสั (นและวงเงินสินเชื�อระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทจํานวน 
ที�ดินรอพฒันาของบริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ11

5.4 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ได้รับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งจํานวน
และของกรรมการ การคํ (าประกนันี (ไมมี่การคิดคา่ตอบแทนระหวา่งกนั
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม   
2559 เพิ�มขึ (น ลดลง

  

1,700 - 

1,700 - 

1,700 - 

1,700 - 

6,800 - 

เงินกู้ ยืมจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน เริ�มคิดดอกเบี (ยในอัตรา MLR ต่อปี 

บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่หนึ�งมีเงินกู้ยืมจากบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั คิดอตัราดอกเบี (ย 
ชําระคืนภายในเดือน พฤษภาคม ถึง มิถนุายน 2562 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจดัการจากบริษัทย่อยแห่งหนึ�งในอตัราร้อยละ 3 ของมลูค่าขายสุทธินับตั (งแต่วนัที�
ตามสญัญาและตอ่สญัญาอีก 1 ปีจนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจดัการจากบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ�งในอตัราเดือนละ 50,000 บาทและอีกร้อยละ 
ธันวาคม 2559 ตามสญัญา 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคารสํานักงานจากกรรมการ โดยมีกําหนดระยะเวลา
15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 

บาท ทั (งนี (บริษัทได้รับสว่นลดคา่เชา่กึ�งหนึ�งสําหรับปี 2557 

บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคารสํานักงานจากกรรมการโดยมีกําหนดระยะเวลา
15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสญัญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 

ด้รับสว่นลดคา่เชา่กึ�งหนึ�งสําหรับปี 2557 

บริษัทได้ทําข้อตกลงเปลี�ยนแปลงระยะเวลาสญัญาเช่าตามสญัญาเดิมเป็นสิ (นสดุ 
สญัญาเชา่ที�ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการฉบบัใหม่ โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี สิ (นสดุ 30 มิถนุายน 

วงเงินสินเชื�อระยะสั (นและวงเงินสินเชื�อระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทจํานวน 
11) การคํ (าประกนันี (ไมมี่การคิดคา่ตอบแทนระหวา่งกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ได้รับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งจํานวน 25 ล้านบาทคํ (าประกันโดยที�ดินรอพฒันาของบริษัทย่อย
และของกรรมการ การคํ (าประกนันี (ไมมี่การคิดคา่ตอบแทนระหวา่งกนั 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
ลดลง 2559 

  

- 1,700 

- 1,700 

- 1,700 

- 1,700 

- 6,800 

 จะต้องจ่ายชําระคืนภายในวันที�                   

บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่หนึ�งมีเงินกู้ยืมจากบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั คิดอตัราดอกเบี (ย MLR+0.50% ต่อปี และต้องจ่าย   

ของมลูค่าขายสุทธินับตั (งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัที�           

บาทและอีกร้อยละ 3 ของมลูค่าขายสทุธินับตั (งแต่

านจากกรรมการ โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปีในอตัราค่าเช่า
บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี อตัราเช่าเดือนละ 

บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคารสํานักงานจากกรรมการโดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ในอตัราค่า
บริษัทได้ต่อสญัญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี อตัราเช่าเดือนละ 

บริษัทได้ทําข้อตกลงเปลี�ยนแปลงระยะเวลาสญัญาเช่าตามสญัญาเดิมเป็นสิ (นสดุ 30 มิถนุายน 2558 และทํา
นายน 2560 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 

วงเงินสินเชื�อระยะสั (นและวงเงินสินเชื�อระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทจํานวน 1,068.80 ล้านบาทคํ (าประกันโดย

ล้านบาทคํ (าประกันโดยที�ดินรอพฒันาของบริษัทย่อย



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 
 

5.5 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  บริษัทได้คํ (าประกนัวงเงินหนงัสือคํ (าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้แก่บริษัทย่อยจํานวน
คํ (าประกนันี (ไมมี่การคิดคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั

5.6 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้คํ (าประกนั
การให้การคํ (าประกนัครั (งนี (มีคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนัจํานวน

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ประกอบด้วย 

 
 

 

เงินสดในมือ 

เงินฝากกระแสรายวนั 

เงินฝากออมทรัพย์ 

     รวม 

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบี (ยลอยตวั ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด

7. ลูกหนี ?การค้า - สุทธิ 

ยอดลกูหนี (การค้าแยกตามอายหุนี (ที�ค้างชําระได้ดงันี (
 
 
 

ไมเ่กิน 3 เดือน 

มากกวา่ 3 - 6 เดือน 
มากกวา่ 6 - 12 เดือน 
มากกวา่ 12 เดือน ขึ (นไป 

รวม 

หกั: คา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู 
ลกูหนี (การค้า – สทุธิ 

ในปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงหนี (จากลกูหนี (บางรายอยา่งใกล้ชิด และได้ดําเนินการตามกฎหมายเพื�อเรียกชําระคืน
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บริษัทได้คํ (าประกนัวงเงินหนงัสือคํ (าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้แก่บริษัทย่อยจํานวน
คํ (าประกนันี (ไมมี่การคิดคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั 

บริษัทได้คํ (าประกนัวงเงินสินเชื�อระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้บริษัทย่อยทางอ้อมจํานวน 
การให้การคํ (าประกนัครั (งนี (มีคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนัจํานวน 3.73 ล้านบาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 

2559  
31 ธันวาคม 

2558  
31 ธันวาคม 

2559
435  466  

2,144  2,908  2,026

24,488  30,774  21,260

27,067  34,148  23,661

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบี (ยลอยตวั ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด 

ยอดลกูหนี (การค้าแยกตามอายหุนี (ที�ค้างชําระได้ดงันี ( 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 
2559  

31 ธันวาคม 
2558  

31 ธันวาคม 
2559

- -  

- - 
-  - 

207  207 

207 207 

(207)  (207) (207)
-  - 

ในปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงหนี (จากลกูหนี (บางรายอยา่งใกล้ชิด และได้ดําเนินการตามกฎหมายเพื�อเรียกชําระคืน

 

บริษัทได้คํ (าประกนัวงเงินหนงัสือคํ (าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้แก่บริษัทย่อยจํานวน 0.26 ล้านบาท การให้การ

ให้บริษัทย่อยทางอ้อมจํานวน 396.10 ล้านบาท 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม 
2559  

31 ธันวาคม 
2558 

375  372 

2,026  2,882 

21,260  26,182 

23,661  29,436 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม 
2559  

31 ธันวาคม 
2558 

- - 

- - 
-  - 

207  207 

207 207 

(207)  (207) 
-  - 

ในปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงหนี (จากลกูหนี (บางรายอยา่งใกล้ชิด และได้ดําเนินการตามกฎหมายเพื�อเรียกชําระคืนหนี (ที�มีอยู ่



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ประกอบด้วย 

 

 

ต้นทนุที�ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันา
สาธารณปูโภคสว่นกลาง 

ต้นทนุการกู้ยืม 

รวม 
)หกั (จํานวนสะสมที�โอนเป็น  

              ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์

สทุธิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินบางสว่นพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยูบ่นที�ดินไปจดจํานองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
16) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ
และบริษัทยอ่ยซึ�งมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ( 

 
 
 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของที�ดินพร้อม
สิ�งปลกูสร้างที�ติดภาระคํ (าประกนั 

 

บริษัทมีข้อมลูเกี�ยวกบัโครงการ ดงันี ( 

 
 

จํานวนโครงการที�ดําเนินการอยูต้่นปี
จํานวนโครงการที�เปิดใหม ่
จํานวนโครงการที�ปิดระหวา่งปี 
จํานวนโครงการที�ดําเนินการอยูป่ลายปี

มลูคา่ซื (อขายที�ได้ทําสญัญาแล้วทั (งสิ (น 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที�
เปิดดําเนินการอยู ่
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และ บริษัทย่อย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 
2559  

31 ธันวาคม 
2558  

31 ธันวาคม 
2559

ต้นทนุที�ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันา
3,319,084 2,753,907 

 
3,068,134

149,165 122,138  142,737

3,468,249 2,876,045  3,210,871

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (2,190,353) (1,869,475) 
 

(2,123,969)

1,277,896 1,006,570  1,086,902

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินบางสว่นพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยูบ่นที�ดินไปจดจํานองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
หมายเหต ุ17) และวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกหนังสือคํ (าประกัน 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2559 

 31 ธันวาคม
2558 

 31 ธันวาคม
2559

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของที�ดินพร้อม      
880,888  930,024  538,798

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2559 
 31 ธันวาคม

2558 
 31 ธันวาคม

2559

จํานวนโครงการที�ดําเนินการอยูต้่นปี 11  9  9
2  3  2
(4)  (1)  (3)

จํานวนโครงการที�ดําเนินการอยูป่ลายปี 9  11  8

มลูคา่ซื (อขายที�ได้ทําสญัญาแล้วทั (งสิ (น )ล้านบาท(  1,579.85 
 

6,654.76  1,524.29

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที�
55% 

 
77%  41%

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม 
2559  

31 ธันวาคม 
2558 

3,068,134 2,570,731 
142,737 118,029 

3,210,871 2,688,760 

(2,123,969) (1,822,752) 

1,086,902 866,008 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินบางสว่นพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยูบ่นที�ดินไปจดจํานองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั (น (หมายเหต ุ
และวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกหนังสือคํ (าประกัน (หมายเหต ุ28.2) ของบริษัท

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม
2559 

 31 ธันวาคม
2558 

  
538,798  785,446 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ธันวาคม
2559 

 31 ธันวาคม
2558 

9  8 
2  2 
(3)  (1) 
8  9 

1,524.29 
 

6,032.16 

41%  75% 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
28.66 ล้านบาท ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 
บาท ตามลําดบั) 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษัทเริ�มพฒันาโครงการแหง่หนึ�งในที�ดินรอพฒันาจงึโอนที�ดินรอพฒันาเป็นสินค้าคงเหลือจํานวน 
และ 50.50 ล้านบาทตามลําดบั (หมายเหต ุ11

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื&น  

 

 

 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 

ภาษีนิตบิคุคลจา่ยลว่งหน้า 

อื�น ๆ 

รวม 
 

10. เงนิฝากสถาบันการเงนิที&มีข้อจาํกัดในการใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 
2558 : 19.02 ล้านบาท และ 18.27 ล้านบาท ตามลําดบั
ประกนักบัหนงัสือคํ (าประกนัสาธารณปูโภคให้กบัหนว่ยงานราชการ

11. ที&ดินรอการพัฒนา 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินรอการพฒันาบางสว่นไปจดจํานองคํ (าประกนัเงินกู้ยืมระยะสั (นในรูปตั\วสญัญา
ใช้เงิน (หมายเหต ุ16) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
28.2) ซึ�งมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ( 

 

 

 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของที�ดินรอการพฒันา
       ที�ติดภาระคํ (าประกนั 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ดินรอพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย มีมลูค่าที�คาดว่าจะขายได้สุทธิจํานวน
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ�งเป็นมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัที� 

  

- 157 - 

และ บริษัทย่อย 

2558 ตามงบการเงินรวมบนัทกึดอกเบี (ยเป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลือจํานวนเงิน 
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 

บริษัทเริ�มพฒันาโครงการแหง่หนึ�งในที�ดินรอพฒันาจงึโอนที�ดินรอพฒันาเป็นสินค้าคงเหลือจํานวน 
11) 

งบการเงินรวม  

31 ธันวาคม 
2559 

 
31 ธันวาคม 

2558 
 

31 ธันวาคม 
2559

9,761  5,927  

319  154  

16,803  7,396  

26,883  13,477  

เงนิฝากสถาบันการเงนิที&มีข้อจาํกัดในการใช้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  เงินฝากธนาคารจํานวน 20.04 ล้านบาท และ 
ล้านบาท ตามลําดบั) ติดภาระคํ (าประกนัการจา่ยเงินคืนให้กบันิติบคุคลสว่นกลางของแตล่ะโครงการและคํ (า

บหนงัสือคํ (าประกนัสาธารณปูโภคให้กบัหนว่ยงานราชการ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินรอการพฒันาบางสว่นไปจดจํานองคํ (าประกนัเงินกู้ยืมระยะสั (นในรูปตั\วสญัญา
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท (หมายเหต ุ17) และการออกหนังสือคํ (าประกันของบริษัท 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของที�ดินรอการพฒันา 
86,775 113,141 

ที�ดินรอพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย มีมลูค่าที�คาดว่าจะขายได้สุทธิจํานวน 781.36
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ�งเป็นมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 ของลําดบัชั (นมลูคา่ยตุิธรรม 

 

ตามงบการเงินรวมบนัทกึดอกเบี (ยเป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลือจํานวนเงิน 35.00 ล้านบาท และ 
จํานวน 27.67 ล้านบาท และ 23.86 ล้าน

บริษัทเริ�มพฒันาโครงการแหง่หนึ�งในที�ดินรอพฒันาจงึโอนที�ดินรอพฒันาเป็นสินค้าคงเหลือจํานวน 26.42 ล้านบาท

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม 
2559 

 
31 ธันวาคม 

2558 

8,244  5,170 

-  154 

12,787  6,468 

21,031  11,792 

ล้านบาท และ 19.73 ล้านบาท ตามลําดบั (ปี 
ติดภาระคํ (าประกนัการจา่ยเงินคืนให้กบันิติบคุคลสว่นกลางของแตล่ะโครงการและคํ (า

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําที�ดินรอการพฒันาบางสว่นไปจดจํานองคํ (าประกนัเงินกู้ยืมระยะสั (นในรูปตั\วสญัญา
และการออกหนังสือคํ (าประกันของบริษัท (หมายเหต ุ

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

26,922 53,346 

781.36 ล้านบาทตามรายงานการ



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  

  

  

  

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ
 บริษัท ธนาสริิ พร๊อพเพอร์ตี (  
       ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อ

ขาย 

บริษัท ธนาสริิ แมเนจเม้นท์
แอนด์คอนซลัติ (ง จํากดั 

ที�ปรึกษา, บริหาร
จดัการ, ขาย
ซอฟแวร์

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย  
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และ บริษัทย่อย 

สดัสว่นการถือหุ้น 

ทั (งทางตรงและทางอ้อม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท (ร้อยละ) วิธีราคาทนุ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

ลกัษณะธุรกิจ 2559 2558 2559 2558
พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อ
 

99.60 99.60 40,361 40,361

บริหาร
ขาย

ซอฟแวร์ 

99.99 99.99 500 500

  40,861 40,861

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินปันผลรับ 

ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

2558 2559 2558 
40,361 - - 

500 - - 

40,861 - - 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

13. ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 
 

 ที�ดนิ

ราคาทนุ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 7,824
ซื (อเพิ�ม/โอนเข้า 
จําหน่าย/โอนออก 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 7,824
ซื (อเพิ�ม/โอนเข้า 
จําหน่าย/โอนออก 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 7,824
คา่เสื�อมราคาสะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
คา่เสื�อมราคาสําหรับปี 
คา่เสื�อมราคาสําหรับสนิทรัพย์ที�ขาย/โอนออก 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
คา่เสื�อมราคาสําหรับปี 
คา่เสื�อมราคาสําหรับสนิทรัพย์ที�ขาย/โอนออก 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
คา่เผื�อขาดทนุจากการด้อยคา่ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (6,327)

)เพิ�มขึ (น (ลดลง  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (6,327)

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,497

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,497

คา่เสื�อมราคาซึ�งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี

2558 

2559 

สนิทรัพย์ที�คดิคา่เสื�อมราคาเตม็มลูคา่แล้ว 

2558 

2559 
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม 

ที�ดนิ 

อาคาร
สํานกังาน

ขาย 

สว่น
ปรับปรุง
อาคารและ
สํานกังาน

ช่าง 

เครื�อง
ตกแตง่และ
เครื�องใช้
สํานกังาน 

เครื�องจกัร
และ

อปุกรณ์ ยานพาหนะ

     
7,824 449 7,032 20,404 2,638 

- - 300 1,287 334 
- - - (18) - 

7,824 449 7,332 21,673 2,972 
- - 11 3,643 9 
- - - - - 

7,824 449 7,343 25,316 2,981 

- (449) (3,740) (17,390) (2,308) 
- - (700) (1,484) (258) 
- - - 18 - 
- (449) (4,440) (18,856) (2,566) 
- - (743) (1,651) (141) 
- - - - - 
- (449) (5,183) (20,507) (2,707) 

(6,327) - - - - 
- - - - - 

(6,327) - - - - 

1,497 - 2,892 2,817 406 

1,497 - 2,160 4,809 274 

คา่เสื�อมราคาซึ�งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี     
     

 

 

 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 

ยานพาหนะ ป้ายโฆษณา รวม 

   
13,084 5,221 56,652 

- 846 2,767 
- (1,770) (1,788) 

13,084 4,297 57,631 
7,556 - 11,219 

(4,427) - (4,427) 
16,213 4,297 64,423 

   

(7,779) (4,200) (35,866) 
(1,813) (833) (5,088) 

- 1,770 1,788 
(9,592) (3,263) (39,166) 
(2,386) (500) (5,421) 
4,427 - 4,427 

(7,551) (3,763) (40,160) 
 

- - (6,327) 
- - - 

- - (6,327) 

 
3,492 1,034 12,138 

8,662 534 17,936 

   
  5,088 

5,422 

 

25,034 

30,614 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 
 

ที�ดนิ

ราคาทนุ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 7,824
ซื (อเพิ�ม/โอนเข้า 
จําหน่าย/โอนออก 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 7,824
ซื (อเพิ�ม/โอนเข้า 
จําหน่าย/โอนออก 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 7,824

คา่เสื�อมราคาสะสม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
คา่เสื�อมราคาสําหรับปี 
คา่เสื�อมราคาสําหรับสนิทรัพย์ที�ขาย/โอนออก 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
คา่เสื�อมราคาสําหรับปี 
คา่เสื�อมราคาสําหรับสนิทรัพย์ที�ขาย/โอนออก 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
คา่เผื�อขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (6,327)

)เพิ�มขึ (น (ลดลง  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (6,327)

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,497

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,497

คา่เสื�อมราคาซึ�งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี

2558 
2559 

สนิทรัพย์ที�คดิคา่เสื�อมราคาเตม็มลูคา่แล้ว 

2558 
2559 
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที�ดนิ 

อาคาร
สํานกังาน

ขาย 

สว่น
ปรับปรุง
อาคารและ
สํานกังาน

ช่าง 

เครื�อง
ตกแตง่และ
เครื�องใช้
สํานกังาน 

เครื�องจกัร
และ

อปุกรณ์ ยานพาหนะ

     
7,824 449 3,973 19,531 2,124 

- - - 1,238 334 
- - - (18) - 

7,824 449 3,973 20,751 2,458 
- - 11 3,562 - 
- - - - - 

7,824 449 3,984 24,313 2,458 
 

- (449) (3,732) (16,594) (1,896) 
- - (44) (1,441) (181) 
- - - 18 - 
- (449) (3,776) (18,017) (2,077) 
- - (72) (1,619) (119) 
- - - - - 
- (449) (3,848) (19,636) (2,196) 

  
(6,327) - - - - 

- - - - - 

(6,327) - - - - 

  
1,497 - 197 2,734 381 

1,497 - 136 4,677 262 

คา่เสื�อมราคาซึ�งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี     
     
   
   
   
   

 

(หน่วย : พนับาท) 

ยานพาหนะ ป้ายโฆษณา รวม 

   
11,759 5,221 50,881 

- 846 2,418 
- (1,770) (1,788) 

11,759 4,297 51,511 
7,556 - 11,129 

(4,427) - (4,427) 
14,888 4,297 58,213 

(6,836) (4,200) (33,707) 
(1,548) (833) (4,047) 

- 1,770 1,788 
(8,384) (3,263) (35,966) 
(2,270) (500) (4,580) 
4,427 - 4,427 

(6,227) (3,763) (36,119) 

 
- - (6,327) 
- - - 

- - (6,327) 

 
3,375 1,034 9,218 

8,661 534 15,767 

   
  4,047 

4,581 

 
25,034 
29,290 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  

ราคาทนุ :-  
 ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 
 ซื (อเพิ�ม / โอนเข้า 
 จําหน่าย / โอนออก 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 ซื (อเพิ�ม / โอนเข้า 
 จําหน่าย / โอนออก 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

  คา่เสื�อมราคาสะสม :- 
 ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 
 คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปี 
 จําหน่าย / โอนออก 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปี 
 จําหน่าย / โอนออก 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

  มลูคา่สทุธิตามบญัชี :- 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

  คา่ตดัจําหนา่ยที�อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี
 2558 

 
2559 
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คา่ตดัจําหนา่ยที�อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1,419 
- 
- 

1,419 
- 
- 

1,419 
  

(1,318) 
(87) 

- 
(1,405) 

(9) 
- 

(1,414) 
  

14 

5 

  
87 

9 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที� 31 

 
 

 

 

รวม 
การหกักลบรายการของภาษี 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี (สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ (นในระหวา่งปีมีดงันี (

 

 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
ขาดทนุสะสม 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 
หนี (สินผลประโยชน์พนกังาน 
ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

รวม 
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และ บริษัทย่อย 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ( 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

5,005 3,877 
- - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 5,005 3,877 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี (สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ (นในระหวา่งปีมีดงันี ( 

งบการเงินรวม 

 บนัทกึเป็น )รายจา่ย ( / รายได้ใน

ณ วนัที� 1 
มกราคม 
2559 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 

สว่นของผู้ ถือ

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
879 775 - 
157 130 - 

1,065 223 - 
 1,776 - - 

3,877 1,128 - 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

3,351 2,815 
- - 

3,351 2,815 

(หน่วย : พนับาท) 

รายได้ใน  

สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 
2559 

  
- 1,654 
- 287 
- 1,288 
- 1,776 
- 5,005 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
ขาดทนุสะสม 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 
หนี (สินผลประโยชน์พนกังาน 
ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

รวม 
 

 

 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 
หนี (สินผลประโยชน์พนกังาน 
ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือ 

รวม 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 
หนี (สินผลประโยชน์พนกังาน 
ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

รวม 
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และ บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม 

 บนัทกึเป็น )รายจา่ย ( / รายได้ใน

ณ วนัที� 31 
มกราคม 
2558 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 

สว่นของผู้ ถือ

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
3,616 (2,737) - 
418 (261) - 

- 1,065 - 
 - 1,776 - 

4,034 (157) - 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บนัทกึเป็น )รายจา่ย ( / รายได้ใน

ณ วนัที� 1 
มกราคม 
2559 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 

สว่นของผู้ ถือ

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
150 137 - 
889 399 - 

 1,776 - - 
2,815 536 - 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บนัทกึเป็น )รายจา่ย ( / รายได้ใน

ณ วนัที� 1 
มกราคม 
2558 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 

สว่นของผู้ ถือ

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
406 (256) - 

- 889 - 
 - 1,776 - 

406 2,409 - 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 

รายได้ใน  

สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 
2558 

  
- 879 
- 157 
- 1,065 
- 1,776 
- 3,877 

(หน่วย : พนับาท) 

 

รายได้ใน  

สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 
2559 

  
- 287 
- 1,288 
- 1,776 
- 3,351 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้ใน  

สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 
2558 

  
- 150 
- 889 
- 1,776 
- 2,815 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ (หนี (สิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี (
 

 

 

ขาดทนุสะสม 

หนี (สินผลประโยชน์พนกังาน 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมไมไ่ด้บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษี
ของบริษัทยอ่ยบางแหง่ จํานวน 1.67 ล้านบาท และ 
บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัมีความไมแ่น่นอนวา่บริษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากรายการดงักล่าว แ
หรือวา่อาจไมไ่ด้ใช้เป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต

16. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั ?นจากสถาบันการเงนิและบริษัทอื&น

ประกอบด้วย 
 

 อตัราดอกเบี (ย 

 31 ธันวาคม
2559 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 

ตั\วสญัญาใช้เงินธนาคาร MLR - 1 

ตั\วแลกเงิน 4.50 – 4.80

ตั\วแลกเงิน 4.50 – 4.80
รวม  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 
จํานวน 51 ล้านบาท และจํานวน 41 ล้านบาท ตามลําดบั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 
สญัญาใช้เงิน) คํ (าประกนั โดยที�ดินและสิ�งปลกูสร้างของโครงการ 
สิ�งปลกูสร้างของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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และ บริษัทย่อย 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี (

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

31 

1,436 - 

235 1,065 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 1,671 1,065 

งบการเงินรวมไมไ่ด้บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษี
ล้านบาท และ 1.07 ล้านบาท ตามลําดบั (งบเฉพาะของบริษัทปี 2558 จํานวน 

บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัมีความไมแ่น่นอนวา่บริษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากรายการดงักล่าว แ
หรือวา่อาจไมไ่ด้ใช้เป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั ?นจากสถาบันการเงนิและบริษัทอื&น 

 

อตัราดอกเบี (ย )ร้อยละตอ่ปี(  งบการเงินรวม 

ธันวาคม 31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2559 

MOR 551 1,733 

 MOR - 1 100,000 90,000 

4.80 - 40,000 - 

4.80 4.50 – 5.30 60,000 100,000 
 200,551 191,733 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง 
ล้านบาท ตามลําดบั  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงิน 
คํ (าประกนั โดยที�ดินและสิ�งปลกูสร้างของโครงการ (หมายเหต ุ8) ที�ดินรอพฒันาของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี ( 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

- - 

- 889 

- 889 

งบการเงินรวมไมไ่ด้บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกัภาษี
จํานวน 0.89 ล้านบาท) เนื�องจากฝ่าย

บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัมีความไมแ่น่นอนวา่บริษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากรายการดงักล่าว และ

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

551 1,733 

100,000 90,000 

40,000 - 

60,000 100,000 
200,551 191,733 

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง  

และเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงิน (ตั\ว
ที�ดินรอพฒันาของบริษัทและบริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ11) ที�ดินพร้อม



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

17. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี (

17.1 เงินกู้ยืมที�มีข้อกําหนดชําระคืนเป็นไปตามสดัสว่นของกา
 

 

 

 

   

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
)ล้านบาท(  

อตัราดอกเบี (ยตอ่
ปี )ร้อยละ(  

1. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�หนึ�ง
 277.08 MLR+1.00% 

 202.72 MLR 

 391.10 MLR-1.00% 

2. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�สอง
 169 MLR-1.50% 

 147.88 MLR-1% 
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บริษัทย่อย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี (

เงินกู้ยืมที�มีข้อกําหนดชําระคืนเป็นไปตามสดัสว่นของการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

  จํานวนเงิน 

อตัราดอกเบี (ยตอ่  
เงื�อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั (งหมด
ภายใน 

งบการเงินรวม
31 

ธันวาคม
2559 

ธันวาคม
2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�หนึ�ง   
 กําหนดชําระคืนเงินต้นตาม

อตัราที�ตกลงร่วมกัน ซึ�งขั (นตํ�า
ที�ต้องชําระ 36.50 ล้านบาท 
ภายใน 18 เดือนนับจากวันที�
ทําสญัญา 

พฤษภาคม 
2562 

56,580 43,730

กําหนดชําระเงินต้นตามอตัรา
ที�ตกลงร่วมกัน  ซึ�งขั (นตํ�าที�
ต้องชําระ 35.40 ล้านบาท 
ภายใน 18 เดือน นบัจากวนัที�
ทําสญัญา 

มีนาคม 
2563 

56,255 79,561

 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัรา
ที�ตกลงร่วมกัน  ซึ�งขั (นตํ�าที�
ต้องชําระ 26.90 ล้านบาท 
ภายใน 18 เดือน นบัจากวนัที�
ทําสญัญา 

สิงหาคม 
2564 

102,305 67,424

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�สอง   
 กําหนดชําระคืนเงินต้นตาม

อตัราที�ตกลงร่วมกนั 
มกราคม 
2562 

80,750 

กําหนดชําระเงินต้นตามอตัรา
ที�ตกลงร่วมกนั  ซึ�งขั (นตํ�าที�
ต้องชําระ 18.00 ล้านบาท 

ภายใน 6 เดือน นบัจากวนัที�
ทําสญัญา 

สิงหาคม 
2561 

- 51,092

 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

จํานวนเงิน )พนับาท(  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
31 

ธันวาคม
2558 

31 
ธันวาคม
2559 

31 
ธันวาคม
2558 

   
43,730 56,580 43,730 

79,561 56,255 79,561 

67,424 - - 

   
- 80,750 - 

51,092 - 51,092 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

17.2  เงินกู้ยืมที�มีข้อกําหนดการชําระคืนตามระยะเวลา

   

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
)ล้านบาท(  

อตัราดอกเบี (ย
ตอ่ปี )ร้อยละ(  

1. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�ห้า
 40 MLR-1.00% 

 

 

   

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
)ล้านบาท(  

อตัราดอกเบี (ยตอ่
ปี )ร้อยละ(  

3. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�สาม
 175 MLR-1.00% 

 30 MRL- 1.00% 

4. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
แหง่ที�สี� 

 155.65 MRL-1.5% 

 357 MLR-1.5% 
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และ บริษัทย่อย 

เงินกู้ยืมที�มีข้อกําหนดการชําระคืนตามระยะเวลา 

  จํานวนเงิน 

 
เงื�อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั (งหมด
ภายใน 

 
งบการเงินรวม

31 
ธันวาคม
2559 

ธันวาคม
2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�ห้า   
ชําระเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 
36 งวด โดยงวดที� 1-35 ชําระคืน
เดือนละ 1.25 ล้านบาท และงวด
ที� 36 ชําระคืนหนี (ส่วนที�เหลืออยู่
ทั (งหมด เริ� มชําระตั (งแต่เ ดือน
พฤษภาคม 2557 

กมุภาพนัธ์ 
2560 

- 15,000

  จํานวนเงิน 

อตัราดอกเบี (ยตอ่  
เงื�อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั (งหมด
ภายใน 

งบการเงินรวม
31 

ธันวาคม
2559 

ธันวาคม
2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�สาม   
 กําหนดชําระคืนเงินต้นตาม

อตัราที�ตกลงร่วมกนั 
กมุภาพนัธ์ 
2560 

3,502 74,924

 กําหนดชําระคืนเงินต้นตาม
อัตราที�ตกลง ร่วมกัน และ
ชําระตั\วสญัญาใช้เงินเมื�อครบ
กําหนด 

กมุภาพนัธ์ 
2560 

30,000 30,000

    

กําหนดชําระเงินต้นตามอตัรา
ที�ตกลงร่วมกนั 

มิถนุายน 
2561 

71,515 37

 มิถนุายน 
2562 150,000 

  550,907 384,621

จํานวนเงิน (พนับาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

31 
ธันวาคม
2558 

31 
ธันวาคม
2559 

31 
ธันวาคม
2558 

   
15,000 - 15,000 

จํานวนเงิน )พนับาท(  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
31 

ธันวาคม
2558 

31 
ธันวาคม
2559 

31 
ธันวาคม
2558 

   
74,924 3,502 74,924 

30,000 30,000 30,000 

  

37,890 71,515 37,890 

- 150,000 - 

384,621 448,602 317,197 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

   

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
)ล้านบาท(  

อตัราดอกเบี (ย
ตอ่ปี )ร้อยละ(  

2. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�หก 
 20 MLR – 2.77 

  รวม 

 (หกั) เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

  สทุธิ 

เนื�องจากข้อกําหนดการชําระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 
ดงันั (นบริษัทและบริษัทยอ่ยจงึแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี (สินหมนุเวียนทั (งจํานวน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทแ
การจดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย 
และผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการบางทา่นของบริษัท

18. หนี ?สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 
 
 

หนี (สินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 
หกั ดอกเบี (ยจา่ยรอตดับญัชี 
รวม 
สว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สทุธิ 
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และ บริษัทย่อย 

  จํานวนเงิน 

 
เงื�อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั (งหมด
ภายใน 

 
งบการเงินรวม

31 
ธันวาคม
2559 

ธันวาคม
2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที�หก (วงเงินกู้ รวมไมเ่กิน 20 ล้านบาท)  
ชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 
เดือนละ 0.61 ล้านบาทเริ�มชําระ
ตั (งแตเ่ดือนสงิหาคม 2559 

ไมมี่กําหนด
ชําระ 

17,412 

  21,912 24,540
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (11,832) (20,040)

  10,080 

เนื�องจากข้อกําหนดการชําระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 17.1 เป็นไปตามสดัส่วนของการขายอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชําระคืนได้ 
ดงันั (นบริษัทและบริษัทยอ่ยจงึแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี (สินหมนุเวียนทั (งจํานวน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว มีอตัราดอกเบี (ยร้อยละ MLR-0.50 ถึง 1 
การจดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหต ุ8) ที�ดินรอพฒันา (หมายเหต ุ
และผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการบางทา่นของบริษัท 

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558 
 31 ธันวาคม

2559
 8,501  3,319  

(918)  (353)  
7,583  2,966  

สว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (1,872)  (659)  
5,711  2,307  

 

 

จํานวนเงิน (พนับาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

31 
ธันวาคม
2558 

31 
ธันวาคม
2559 

31 
ธันวาคม
2558 

   
- 17,412 - 

24,540 21,912 24,540 
(20,040) (11,832) (20,040) 

4,500 10,080 4,500 

เป็นไปตามสดัส่วนของการขายอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชําระคืนได้ 

1 และ MLR+1 ต่อปี คํ (าประกันโดย
หมายเหต ุ11) ที�ดินเปล่าของกรรมการ

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ธันวาคม
2559 

 31 ธันวาคม
2558 

8,501  3,319 
(918)  (353) 
7,583  2,966 

(1,872)  (659) 
5,711  2,307 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

19. ประมาณการหนี ?สินผลประโยชน์พนักงาน

ผู้ เชี�ยวชาญอิสระรายหนึ�งได้ทําการประเมินภาระหนี (สินที�ต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ 
credit ซึ�งบริษัทได้ตั (งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ ของพนกังานดงันี (

 
 

 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
ที�ไม่ได้จดัให้มีกองทนุ 

 
การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

 
 

 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบี (ย

หนี (สินลดลงจากการชําระพนกังานที�เกษียณ

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 
คา่ใช้จา่ยที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ  

 
 

 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 

ดอกเบี (ยของภาระผกูพนั 

รวม 
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บริษัทย่อย 

ประมาณการหนี ?สินผลประโยชน์พนักงาน 

ผู้ เชี�ยวชาญอิสระรายหนึ�งได้ทําการประเมินภาระหนี (สินที�ต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ 
ซึ�งบริษัทได้ตั (งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ ของพนกังานดงันี ( 

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558  

31 ธันวาคม 
2559

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
7,617  5,324  

    
การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558  

31 ธันวาคม 
2559

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี 5,324  7,441  

ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบี (ย 2,293  2,114  

หนี (สินลดลงจากการชําระพนกังานที�เกษียณ -  (4,231)  

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์  ณ สิ ?นปี 7,617 
 

5,324  

    

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558  

31 ธันวาคม 
2559

1,990  1,873  

303  241  

2,293  2,114  

ผู้ เชี�ยวชาญอิสระรายหนึ�งได้ทําการประเมินภาระหนี (สินที�ต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ธันวาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

6,443  4,445 

  

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ธันวาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

4,445  6,797 
1,998 1,879 

-  (4,231) 

6,443 4,445 

   

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ธันวาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

1,733  1,665 

265  214 

1,998 1,879 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

คา่ใช้จา่ยที�รับรู้ในรายการตอ่ไปนี (ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

 
 

 
ต้นทนุขาย 

คา่ใช้จา่ยขาย 

คา่ใช้จา่ยบริหาร 

รวม 

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 
อตัราคิดลด )ร้อยละ(  
อตัราการขึ (นเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ(
อายคุรบเกษียณ )ปี(  
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน ร้อยละ(

ข้อสมมตุิฐานเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ

20. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

 

 

 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเกิดผลแตกตา่งชั�วคราวและการกลบัรายการผล
แตกตา่งชั�วคราว 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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และ บริษัทย่อย 

คา่ใช้จา่ยที�รับรู้ในรายการตอ่ไปนี (ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558  

31 ธันวาคม 
2559

-  -  

-  -  

2,293  2,114  

2,293  2,114  

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

3.73-4.29 3.73-4.29 
)ร้อยละ  5 5 

55 55 
)ร้อยละ  0-26 0-26 

ข้อสมมตุิฐานเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 

ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดงันี ( 

งบการเงินรวม 

2559 2558 2559

  
8,224 11,377 

  
 )รายได้ (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก

การเกิดผลแตกตา่งชั�วคราวและการกลบัรายการผล
(1,128) 156 

 )รายได้ (ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไร
7,096 11,533 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ธันวาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

-  - 

-  - 

1,998  1,879 

1,998 1,879 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

3.73-4.29 3.73-4.29 
5 5 
55 55 

0-26 0-26 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

  
8,224 11,036 

  

(536) (2,410) 

7,688 8,626 



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

21. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ

ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา 

สํารองนี (จะนําไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะที�แสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 

 

 

 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย 

ต้นทนุที�ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภค

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายโฆษณาและสง่เสริมการขาย

คา่ธรรมเนียมการโอนและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

23. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั (นพื (นฐานสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 
และ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกจําหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะปี โดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัแสดงการคํานวณดงันี (

 

 
 

กําไร(ขาดทนุ) ที�เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
    (ขั (นพื (นฐาน) 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกั 
    )ขั (นพื (นฐาน(  

กําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (ขั (นพื (นฐาน)  (บาท 
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และ บริษัทย่อย 

ตามบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทนุสํารอง (

ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่สํารองดงักลา่วมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

รายการคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะที�แสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงินรวม 

2559 2558 

  

ต้นทนุที�ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภค 784,160 618,426 

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา 271,035 (8,314) 

   

คา่ใช้จ่ายโฆษณาและสง่เสริมการขาย 57,718 56,388 

คา่ธรรมเนียมการโอนและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,882 31,286 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 91,983 90,107 

5,431 5,174 

ตอ่หุ้นขั (นพื (นฐานสําหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปีที�เป็นสว่นของ   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จํานวนหุ้นสามญัที�ออกจําหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะปี โดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัแสดงการคํานวณดงันี ( 

งบการเงินรวม  
2559  2558  

ที�เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท   
17,545 

 
17,307 

 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกั  
253,212  253,212  

บาท : หุ้น) 0.069  0.068  

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อย

จนกวา่สํารองดงักลา่วมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงิน

2558 ที�มีสาระสําคญั ได้แก ่

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

  

714,357 424,128 

(220,894) (120,803) 

  

53,467 55,390 

27,771 30,328 

  

85,991 82,537 

4,589 4,133 

คํานวณจากกําไรสําหรับปีที�เป็นสว่นของ   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
 

(พนับาท / พนัหุ้น) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2559  2558 

 
26,253 

 
28,058 

253,212  253,212 

0.104  0.111 



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

24. เงนิปันผล 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 

อนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
หุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 20,256,960

25. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน 
การดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างของทนุที�เหมาะสม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี (สินต่อทุนเป็น 

1.92 : 1) 

26. ข้อมูลทางการเงินแยกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที�นําเสนอนี (สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทที�ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่
สมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน

บริษัทและบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดําเนินงานที�รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจในเขต
ภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานซึ�งวดัมลูค่าโด
ใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
แสดงอยูใ่นงบการเงินจงึถือเป็นการรายงาน ตามสว่นงานดําเนินงานและเขตภมิูศาสตร์แล้ว

27. เครื&องมือทางการเงนิ 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี (ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตาม
สญัญาของคูส่ญัญา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การถือหรือออกเครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์ เพื�อการเก็งกําไร

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี!ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี (ยนี (เกิดขึ (นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี (ยในตลาดในอนาคต ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี (ยเนื�องจากมีเงินฝากธนา
อยา่งไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี (ยปรับขึ (นลงตาม อตัราตลาด บริษัทและบริษัทยอ่ยจงึมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทาง
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว (หมายเหต ุ5.2 

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากไม่มีธุร
ตา่งประเทศ 
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และ บริษัทย่อย 

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติที�สําคญัดงันี (  

อนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 โดยอนมุตัิสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติม จํานวน 1,402,919
20,256,960 บาท และบริษัทได้จา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559

ประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง

งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี (สินต่อทุนเป็น 2.19 : 1.00 (งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที�นําเสนอนี (สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทที�ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่
สมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน

ลกัในสว่นงานดําเนินงานที�รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจในเขต
ภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานซึ�งวดัมลูค่าโด

ไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดงันั (น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทั (งหมดที�
จงึถือเป็นการรายงาน ตามสว่นงานดําเนินงานและเขตภมิูศาสตร์แล้ว ในระหวา่งปีสิ (นสดุวนัที�

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี (ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตาม
สญัญาของคูส่ญัญา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การถือหรือออกเครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์ เพื�อการเก็งกําไร

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี (ยนี (เกิดขึ (นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี (ยในตลาดในอนาคต ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี (ยเนื�องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสญัญาเชา่ทางการเงิน 
อยา่งไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี (ยปรับขึ (นลงตาม อตัราตลาด บริษัทและบริษัทยอ่ยจงึมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทาง

2 , 6 , 16 และ 17) 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากไม่มีธุร

 

 

1,402,919 บาท และอนมุตัิการจ่ายปันผล
2559 

คือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี (สินต่อทุนเป็น            

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที�นําเสนอนี (สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทที�ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอยา่ง
สมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน 

ลกัในสว่นงานดําเนินงานที�รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจในเขต
ภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานซึ�งวดัมลูค่าโดย

ดงันั (น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทั (งหมดที�
ในระหวา่งปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี (ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตาม
สญัญาของคูส่ญัญา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การถือหรือออกเครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์ เพื�อการเก็งกําไรหรือการค้า 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี (ยนี (เกิดขึ (นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี (ยในตลาดในอนาคต ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
คาร เงินกู้ยืม และสญัญาเชา่ทางการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี (ยปรับขึ (นลงตาม อตัราตลาด บริษัทและบริษัทยอ่ยจงึมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากไม่มีธุรกรรมทางการค้าที�เป็นเงินตรา



 

 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี!สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนี (และเจ้าหนี ( และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั (น
กบัมลูคา่ยตุิธรรม เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินเห

เงินกู้ยืมระยะสั (นและระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี (ยลอยตวัซึ�งเป็นอตัราท้องตลาด มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

28. ภาระผกูพันและหนี ?สินที&อาจเกิดขึ ?น 

28.1 สญัญาวา่จ้างก่อสร้าง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการตา่งๆ ที�ได้ทําสญัญากบัผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน
ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสญัญาก่อสร้างโครงการที�ได้ทําสญัญากับผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 
ล้านบาท  

28.2 ภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ (าประกนัที�ออก

ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2559 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ให้กบัหน่วยงานราชการเป็นจํานวนเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ (าประกันเพื�อคํ (าประกันการซื (อวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงาน ภายนอก เป็น
จํานวนเงิน 10.36 ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ (าประกัน เพื�อคํ (าประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เป็น
จํานวนเงิน 30.63 ล้านบาท  

28.3 วงเงินที�ยงัไมไ่ด้เบิกใช้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที�ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอ่ยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที�ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 

28.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดําเนินงาน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ดําเนินงานคงเหลือเป็นจํานวนเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ดําเนินงานคงเหลือเป็นจํานวนเงิน 

29. คดีความที&ถกูฟ้องร้อง 

29.1   ในปี 2548 ที�ดินและสิ�งปลกูสร้างในโครงการหนึ�งของบริษัทถกูเวนคืนจากกรมทางหลวงชนบท ตอ่มาในปี
การถกูเวนคืนดงักลา่วคดิเป็นจํานวนเงิน 
เมื�อวนัที�  25 มิถนุายน 2551 บริษัทได้ยื�นฟ้องหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้จ่ายค่าทดแทนอนัเป็นค่าเสียหายจํานวน 
70.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี (ยในอตัราร้อยละ 
ต่อมาเมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทจ่ายเงินค่าทดแทนที�ดินให้แก่บริษัท เพิ�มอีก
จํานวนประมาณ 4.50  ล้านบาท พร้อมดอกเบี (ยนบัตั (งแตว่นัที� 
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และ บริษัทย่อย 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี!สินทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนี (และเจ้าหนี ( และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงิน มีราคาตามบญัชีใกล้เคียง
กบัมลูคา่ยตุิธรรม เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินเหลา่นี (จะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั (น 

เงินกู้ยืมระยะสั (นและระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี (ยลอยตวัซึ�งเป็นอตัราท้องตลาด มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

ทมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการตา่งๆ ที�ได้ทําสญัญากบัผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน

ทย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสญัญาก่อสร้างโครงการที�ได้ทําสญัญากับผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 

ประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ (าประกัน เพื�อคํ (าประกันระบบสาธารณูปโภค
ให้กบัหน่วยงานราชการเป็นจํานวนเงิน 100.28 ล้านบาท และ 69.66 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ (าประกันเพื�อคํ (าประกันการซื (อวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงาน ภายนอก เป็น

บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ (าประกัน เพื�อคํ (าประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เป็น

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที�ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 938.90 ล้านบาท  

บริษัทยอ่ยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที�ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 235.00 ล้านบาท

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดําเนินงาน 

บริษัทมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ดําเนินงานคงเหลือเป็นจํานวนเงินประมาณ 

บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ดําเนินงานคงเหลือเป็นจํานวนเงิน ประมาณ

ที�ดินและสิ�งปลกูสร้างในโครงการหนึ�งของบริษัทถกูเวนคืนจากกรมทางหลวงชนบท ตอ่มาในปี 
การถกูเวนคืนดงักลา่วคดิเป็นจํานวนเงิน 19.32 ล้านบาท  

บริษัทได้ยื�นฟ้องหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้จ่ายค่าทดแทนอนัเป็นค่าเสียหายจํานวน 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี (ยในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปีของเงินต้น 50.25 ล้านบาท  

ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทจ่ายเงินค่าทดแทนที�ดินให้แก่บริษัท เพิ�มอีก
ล้านบาท พร้อมดอกเบี (ยนบัตั (งแตว่นัที� 7  มีนาคม 2550 เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จ

จากสถาบนัการเงิน มีราคาตามบญัชีใกล้เคียง

เงินกู้ยืมระยะสั (นและระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี (ยลอยตวัซึ�งเป็นอตัราท้องตลาด มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม (หมายเหต ุ16 และ 17) 

ทมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการตา่งๆ ที�ได้ทําสญัญากบัผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 73.01 

ทย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสญัญาก่อสร้างโครงการที�ได้ทําสญัญากับผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 17.91 

มีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ (าประกัน เพื�อคํ (าประกันระบบสาธารณูปโภค

บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ (าประกันเพื�อคํ (าประกันการซื (อวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงาน ภายนอก เป็น

บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ (าประกัน เพื�อคํ (าประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เป็น

ล้านบาท 

ประมาณ 0.76 ล้านบาท  

ประมาณ 0.09 ล้านบาท 

 2550  คา่ชดเชยที�บริษัทได้รับจาก

บริษัทได้ยื�นฟ้องหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้จ่ายค่าทดแทนอนัเป็นค่าเสียหายจํานวน 

ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทจ่ายเงินค่าทดแทนที�ดินให้แก่บริษัท เพิ�มอีก
เสร็จโดยเมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2555  



 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทได้ยื�นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชําระเงินตามฟ้องแก่บริษัทปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

29.2   เมื�อวันที� 18 สิงหาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ�งในจําเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื�องฉ้อโกงและผิดสัญญา โดยขอให้บริ
กรรมสิทธิQในที�ดินจํานวน 1 แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ�ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิQในที�ดินดังกล่าว 
ให้บริษัทร่วมชดใช้เงินคา่เสียหายจํานวนหนึ�ง  
อทุธรณ์พิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานฉ้อโกงตามลําดบั และเมื�อวนัที� 
พิจารณาของศาลฎีกา  
เมื�อวนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ในสว่นคดีแพง่ศาลชั (นต้นมีคําพิพากษายกฟ้องบริษัทในคว
กรรมสิทธิQในที�ดินให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรโครงการแตอ่ยา่งใด

30. การจัดประเภทรายการใหม่ 

กลุม่บริษัทได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินงวดปี 
ซึ�งไมมี่ผลกระทบตอ่ กําไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที�ได้รายงานไปแล้ว

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทแล้วเมื�อวนัที� 
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และ บริษัทย่อย 

บริษัทได้ยื�นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชําระเงินตามฟ้องแก่บริษัทปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่

บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ�งในจําเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื�องฉ้อโกงและผิดสัญญา โดยขอให้บริ
แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ�ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิQในที�ดินดังกล่าว 

ให้บริษัทร่วมชดใช้เงินคา่เสียหายจํานวนหนึ�งซึ�งในวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2558 และวนัที� 23 มีนาคม 2559 ในส่วนคดีอาญาศาลชั (นต้นและชั (น
อทุธรณ์พิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานฉ้อโกงตามลําดบั และเมื�อวนัที� 19 สิงหาคม 2559 โจทย์ยื�นคําแก้ฎีกา ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการ

ในสว่นคดีแพง่ศาลชั (นต้นมีคําพิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานผิดสญัญา โดยบริษัทไมต้่องโอน
กรรมสิทธิQในที�ดินให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรโครงการแตอ่ยา่งใด 

กลุม่บริษัทได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินงวดปี 2558 ใหม ่เพื�อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั 
งไมมี่ผลกระทบตอ่ กําไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที�ได้รายงานไปแล้ว 

คณะกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทแล้วเมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

บริษัทได้ยื�นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คําพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชําระเงินตามฟ้องแก่บริษัทปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่

บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ�งในจําเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื�องฉ้อโกงและผิดสัญญา โดยขอให้บริษัทโอน
แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ�ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิQในที�ดินดังกล่าว  

ในส่วนคดีอาญาศาลชั (นต้นและชั (น
โจทย์ยื�นคําแก้ฎีกา ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการ

ามผิดฐานผิดสญัญา โดยบริษัทไมต้่องโอน

ใหม ่เพื�อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั 



 

 

 

ข้อมูลทั
วไป 
 

เกี
ยวกับบริษัท  
ชื�อย่อ   : THANA
ชื�อบริษัท   : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั 
ชื�อภาษาองักฤษ  :       Thanasiri Group Public Company 
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 650, 652
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0107552000073 
ทนุจดทะเบียน  :  255,000
ทนุชําระแล้ว  :  253,212
จํานวนหุ้นสามญั  : 253,212
โทรศพัท์   : 0-2886
โทรสาร   : 0-2886
Home Page  : www.thanasiri.com
 

สํานักเลขานุการบริษัท  
เลขานกุารบริษัท  : คณุธนิศร นิตสิาโรภาส
โทรศพัท์   :  0-2886
E-mail Address   : cs@thanasiri.com
 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
นกัลงทนุสมัพนัธ์  : คณุวภิานนัท์ แย้มคุ้ม
โทรศพัท์   :  0-2886
E-mail Address   : ir@thanasiri.com
 

บริษัทย่อย 
ชื�อบริษัท   : บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี 4 ดีเวลลอปเม้นท์ 
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 650, 652
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105533073026
โทรศพัท์    : 0-2886
โทรสาร   : 0-2886
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ข้อมูลพื "นฐานสาํหรับนักลงทุน 

THANA 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
Thanasiri Group Public Company Limited 
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย  
0107552000073  

000,000 บาท 
212,000 บาท 
212,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 1 บาท) 

2886-4888 
2886-4878   

www.thanasiri.com 

คณุธนิศร นิตสิาโรภาส 
2886-4888 ตอ่ 201  

cs@thanasiri.com 

คณุวภิานนัท์ แย้มคุ้ม 
2886-4888 ตอ่ 106  

ir@thanasiri.com 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย  
0105533073026 
2886-4888  
2886-4878   

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
 



 

บริษัทย่อย (ต่อ) 
ชื�อบริษัท   : บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ 4ง จํากดั
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 650, 652
ประเภทธุรกิจ  : เพื�อประกอบธุรกิจด้านที�ปรึกษา
เลขทะเบียนบริษัท  :  01055
โทรศพัท์    : 0-2886
โทรสาร   : 0-2886
 

ชื�อบริษัท   : บริษัท พิมานสิริ จํากดั
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 650, 652
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105557188320
โทรศพัท์    : 0-2886
โทรสาร   : 0-2886
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื�อบริษัท   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
โทรศพัท์   : 0-200
โทรสาร   : 0-200
Home Page  : www.set.or.th/tsd
 

ผู้สอบบัญชี 
ชื�อบริษัท   : บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : 138 อาคารบญุมิตร ชั 4น 
ผู้สอบบญัชี  : นายเจษฎา

นางสาวกรรณิการ์
    นายจิโรจ
    นางสาวนงลกัษณ์
โทรศพัท์   : 0-2634
โทรสาร   : 0-2634
Home Page  : www.karinaudit.co.th
 

ที
ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
ชื�อบริษัท   : บริษัท สํานกังานกฎหมายธรรมนิต ิจํากดั
ที�ตั 4งสํานกังานใหญ่  : ชั 4น 4 
โทรศพัท์    : 0-2680
โทรสาร   : 0-2680
Home Page  : www.dlo.co.th
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บริษัทที� www.thanasiri.com ภายใต้หมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์
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บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ 4ง จํากดั 
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
เพื�อประกอบธุรกิจด้านที�ปรึกษา, ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ
0105557176402 
2886-4888  
2886-4878   

บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหาน
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย 
0105557188320 
2886-4888  
2886-4878   

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง
009-9000 และ TSD Call Center 0-2009-9999 
009-9991   

www.set.or.th/tsd  

บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
อาคารบญุมิตร ชั 4น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
นายจิโรจ  ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
2634-2484-6 
2634-2668   

www.karinaudit.co.th  

บริษัท สํานกังานกฎหมายธรรมนิต ิจํากดั 
4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ 2/4 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

2680-9777 / 0-2655-0711 
2680-9711 / 0-2655-0708  

www.dlo.co.th 
ทั 4งนี 4 ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์เพิ�มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที�แสดงไว้ใน 

นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมลูทางการเงิน” หวัข้อยอ่ย “แบบ 56-1” 

 

 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3759 หรือ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7305 หรือ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5113 หรือ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4713 

ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ของบริษัทที�แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือ เว็บไซต์ของ






