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ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ฐานะทางการเงิน     

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 982.2 1,179.3 1,469.0 

หนี �สินรวม ล้านบาท 510.8 686.8 1,008.5 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 471.4 492.5 460.5 

ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว ล้านบาท 253.2 253.2 253.2 

ผลการดาํเนินงาน     

รายได้จากการขายสุทธิ ล้านบาท 554.9 828.3 787.1 

ต้นทนุขาย ล้านบาท 385.7 562.5 531.6 

กําไรขั �นต้น ล้านบาท 169.2 265.8 255.5 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี – สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (17.5) 33.8 17.5 

อัตราส่วนทางการเงนิ     

อตัรากําไรขั �นต้น ร้อยละ 30.5 32.1 32.5 

อตัรากําไรสทุธิ – สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ (3.2) 4.0 2.2 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (0.6) 4.8 3.0 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (3.9) 7.6 4.1 

อตัราส่วนหนี �สินตอ่ทนุ เทา่ 1.1 1.5 2.3 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน บาท (0.07) 0.13 0.07 
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คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
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1. ร้อยเอกปราศรัย  ทรงสุรเวทย์ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายโยธิน  จ๋วงพานิช 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายโกมินทร์  ลิน้ปราชญา 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นายอนุพงษ์  เตชะอ านวยพร 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นางสาวจุไรรัตน์  ร่มล าดวน 
กรรมการ 

6. นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. นายสุทธิรักษ์  เสถียรภาพอยุทธ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / 
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
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1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์  

ต าแหน่ง   : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 

อายุ    : 85  ปี  
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)  

 

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2551 – 2554 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพทัยา  

- 2543 – 2544 ท่ีปรึกษา บริษัท สยามฟาร์มาซูตคิอล จ ากดั  

- 2539 – 2542 ประธานท่ีปรึกษาผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร  

- 2535 – 2537 ผู้วา่การ การเคหะแหง่ชาต ิ 
กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

- 2522 – 2523 ผู้บรรยายพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ผู้บรรยายพิเศษ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ผู้บรรยายพิเศษ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

- 2501 – 2511 รับราชการทหาร กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารผ่านศกึสงครามเกาหลี  
 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  10 ปี ตัง้แตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  : - ไม่มี - 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561) :  200,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - 
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2. นายโยธิน จ๋วงพานิช 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ    : 69  ปี  

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. 
    บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

กจิกรรมพเิศษ   อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2557 – 2560 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกลัน่กรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ  

หน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
- 2557 – 2559 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 – 2557  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
- 2554 – 2557  อนกุรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วฒิุสภา  
- 2549 – 2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 – 2552 หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร กรมสรรพากร 
- 2544 – 2547 สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  10 ปี ตัง้แตปี่ 2552 จนถึง ปัจจบุนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 
- กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 
- กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง : - ไมม่ี - 

ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561) :   200,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี – 
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3. นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ    : 54  ปี 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)  

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2556 – 2561 กรรมการ บริษัท แอล เมดคิลั โซลชูัน่ จ ากดั 

- 2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

- 2549 – 2561 ผู้อ านวยการสายงานการเงิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค็ เทคโนโลยี จ ากดั  

- 2542 – 2548 ผู้อ านวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  10 ปี ตัง้แตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  : - ไม่มี - 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561) :   56,100 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 0.02 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี - 
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4. นายอนุพงษ์ เตชะอ านวยพร 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ    : 55  ปี 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด  : ปริญญาโท มหาบณัฑติทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)  

 

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อ านวยพรการบญัชี จ ากดั  
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2553 – 2554 อนกุรรมการควบคมุคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสภาวชิาชีพบญัชี  

- 2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮัว้ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

- 2543 - 2553 คณะท างานกลัน่กรองคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีรับอนญุาตในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาวชิาชีพบญัชี  
 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  10 ปี ตัง้แตปี่ 2552 จนถงึ ปัจจบุนั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท อ านวยพรการบญัชี จ ากดั 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  : - ไม่มี - 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561):   -ไม่มี-  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่มี- 
 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - 
 

 

  



               

- 7 - 

5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มล าดวน 

ต าแหน่ง   : กรรมการ 
อาย ุ   : 53  ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนียสเตท, สหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

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) 

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร กลุม่บริษัท ริเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น ได้แก่ 

บริษัท ริเวนเดลล์ จ ากดั, บริษัท พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส จ ากดั และ บริษัท คหการ จ ากดั  
กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK 
หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จ ากดั 
- 2558 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอพพลิแคด จ ากดั  
- 2552 – 2558 กรรมการ  บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอม็ ซี จ ากดั (มหาชน) 

- 2547 - 2549 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท  :  กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 10 ปี ตัง้แตปี่ 2552 จนถึง ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 
- กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ริเวนเดลล์ จ ากดั 

   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ จ ากดั  
   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คหการ จ ากดั 
   กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK 
   หุ้นสว่นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จ ากดั 
- กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง : - ไมม่ี - 
    ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561) :   300,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : ร้อยละ 0.12 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไมม่ี - 
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6. นายอารีศักดิ์ เสถยีรภาพอยุทธ์ 

ต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
อาย ุ : 47  ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
                                   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 37/2003) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) 

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
- 2561 – ปัจจบุนั ผู้ไกลเ่กลี่ยประจ าศาลอาญา กรุงเทพมหานคร 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จ ากดั (บริษัทย่อย) 
- 2557 – ปัจจบุนั ผู้ช านาญการประจ าตวั และท่ีปรึกษา สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai 
- 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
- 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) 
- 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2557 – พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติง้ จ ากดั (บริษัทย่อย) 
- 2556 – 2561 เลขาธิการ มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ 
- 2547 – 2549 เลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  19 ปี ตัง้แตปี่ 2542 จนถึง ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี – 
- กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผู้ไกลเ่กลี่ยประจ าศาลอาญา กรุงเทพมหานคร 
ผู้ช านาญการประจ าตวัและท่ีปรึกษา สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai 

      กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
   กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง : - ไมม่ี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561): 28,035,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
     ตนเอง : 18,030,000 หุ้น คูส่มรส : 10,005,000 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : ร้อยละ 11.07 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไมม่ี -  
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7. นายสุทธิรักษ์ เสถยีรภาพอยุทธ์ 

ต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

อายุ :  43  ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :  ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (นกับริหาร)  
สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

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

ประสบการณ์การท างาน : 
การด ารงต าแหน่ง (ปัจจุบัน) :  
- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์นนทบรีุ  

- 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จ ากดั (บริษัทย่อย) 

- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) 
การด ารงต าแหน่ง (อดีต) : 
- 2557 – พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติง้ จ ากดั (บริษัทย่อย) 

ต าแหน่งในปัจจุบันของบริษัท :  กรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  17 ปี ตัง้แตปี่ 2545 จนถงึ ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี – 

- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์นนทบรีุ  

กรรมการบริหาร สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง : - ไม่มี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561) :   27,310,600 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : ร้อยละ 10.79 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี - 
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คณะผู้บริหาร (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2561) 
 
1. นายพงศ์วชิญ์  ประภาสุทธิ�  

 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 
 

อายุ :     44    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :        ปริญญาโท สาขา Housing Development จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2557 – 2558  รองผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2556 – 2557  Assistant Construction Director – Housing บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                       - ไม่มี – 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :         - ไม่มี – 

  
2. นายณัฐพล  ชมชัยยา  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

อายุ :     46    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of  
Technology, Chicago, U.S.A. 

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2561 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2559 – 2560  รองผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2553 – 2559  ผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2549 – 2553  Assistant Vice President บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี - . 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี - 
 
 



- 11 - 

3. นายนันทพันธ์  กุลธรสิริอดิศา 
 

ตาํแหน่ง :   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

อายุ :     46    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโท สาขาจิตวทิยาอตุสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2561 – ปัจจบุนั  รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2558 – 2560  ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์อาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2551 – 2558  ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2548 - 2551          ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ กลุ่มบริษัท ไซแอนตฟิิคโปรโมชั	น จํากดั 

- 2547 – 2548  ผู้จดัการส่วนงานสรรหาวา่จ้าง บริษัท เซน็ทรัล วตัสนั จํากดั 

- 2546 – 2547  ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ บริษัท รังสิตพล่าซ่า จํากดั 

- 2545 – 2547  ผู้จดัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เอกชยั ดสิทริบริวชั	น ซสิเตม็ จํากดั (เทสโก้โลตสั) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี - . 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี – 
 

4. นางสาวอัคชัญญา   กล่อมมานพ 
 

ตาํแหน่ง :   รองผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
 

อายุ :     40    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      Master of Science in Marketing and Finance 
    University of Exeter, United Kingdom 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  รองผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2554 – ก.ย. 2561  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดเชิงกลยทุธ์อาวโุส บริษัท เซนทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- 2551 – 2552                             ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและการขาย (ฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ)  
บริษัท บโูร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากดั  

- 2546 – 2551  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท เจียไต ๋จํากดั 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี - . 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี - 
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5. นางสาวรัตตกิร  ทรรทรานนท์  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

อายุ :     50    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2552 – 2558  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2536 – 2552  ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ จํากดั (มหาชน) 

 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี - . 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี - 
 

6. นายลือชัย  บุญทวกุีล  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายการเงนิอาวุโส /  
รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดด้านการเงนิ 

 

อายุ :     46    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2561 – ปัจจบุนั  รักษาการแทนผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2559 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2552 – 2559  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2551 – 2551   ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั	นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั 

- 2548 – 2550  เจ้าหน้าที	การตลาดอาวโุส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซฟิิค ลีส จํากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                   - ไม่มี - . 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :      - ไม่มี – 
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7. นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ม 
 

ตาํแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกุลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส 
    เลขานุการบริษัท 
 

อายุ :     48    ปี 
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2561 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2558 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2551 – 2558  ผู้จดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- 2549 – 2558                             ผู้จดัการแผนกวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

- 2544 – 2549  ผู้จดัการแผนกวเิคราะห์วางแผน บจก.ยมั เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั	นแนล (ประเทศไทย) 
- 2538 – 2549   ผู้จดัการแผนกบญัชีอาวโุส บจก.ยมั เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั	นแนล (ประเทศไทย) 

 

การถือหุ้นในบริษัท :  39,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที	ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ร้อยละ 0.02 ของทนุจดทะเบียนที	เรียกชําระแล้ว 

หมายเหต ุ: ระหวา่งปี 2561 (เดือนสิงหาคม) ได้รับการแตง่ตั oงให้ดํารงตาํแหน่ง เลขานกุารบริษัท  

 

8. นายธนิศร นิติสาโรภาส (ลาออกจากบริษัทแล้ว)  
 

ตาํแหน่ง :   ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงนิและปฏิบัตกิาร /  
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท 

 

อายุ :    49  ปี  
 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด :      ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                                    

ประสบการณ์การทาํงาน :   

การดาํรงตาํแหน่ง (ปัจจุบัน) :  

- 2558 – ส.ค. 2560  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- 2549 – ส.ค. 2560  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบตักิาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง (อดีต) : 

- 2538 – 2548  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซเิดนท์ ไรซ์ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :                  200,000 หุ้น (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที	ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
(ณ วนัที	 31 ธ.ค. 2561)   
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :     ร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนที	เรียกชําระแล้ว 

หมายเหต ุ: ระหว่างปี 2561 (เดือนสงิหาคม) คณุธนิศร นิตสิาโรภาส ลาออกจากบริษัท  



          

- 14 - 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

วสัิยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 
 

วสัิยทัศน์ (VISION) 
 

บริษัทได้กําหนดวสิยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคดิ มุ่งมั$นที$จะร่วมสร้างครอบครัว ในสงัคมที$ร่มรื$น และอบอุ่น ให้แก่ลูกค้า
ในทกุช่วงจงัหวะชีวติที$ “ธนาสิริ”  

 

พันธกิจ (MISSION) 
 

1) พฒันาโครงการในทําเลที$มีศกัยภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึในส่วนภมูิภาคที$มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างตอ่เนื$อง 

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

เลือกใช้วสัดทีุ$ได้มาตรฐานสวยงาม ง่ายตอ่การบํารุงรักษาในอนาคต  
4) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ$มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสําคญักับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทําเลที$ตั @งของโครงการ การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ การให้บริการและภาพลกัษณ์โครงการ 
 

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

องค์ประกอบที�สําคญัที�ผลกัดนัให้นโยบายดงักล่าวประสบความสําเร็จ คือ การมีทีมงานที�เก่งและมีความมุ่งมั�น อีกทั 4งมีความเข้าใจ
ในธุรกิจ  โดยเชื�อวา่ทีมงานจะช่วยสร้างความพงึพอใจในสินค้าและบริการแก่ลกูค้าของบริษัท  
 

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

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ (Business goals) 
 

1. ก่อสร้างบ้านที�มีคณุภาพ ภายในเวลาอนัสั 4น  
2. พฒันาผลิตภณัฑ์และทําวจิยัตลาดอย่างตอ่เนื�อง  
3. บริษัทมีการขยายโครงการอย่างตอ่เนื�อง  
4. การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารและจดัการชมุชนโดยรอบเป็นสําคญั  

 

ทั 4งนี 4 นอกเหนือจากกลยทุธ์ที�ได้กล่าวมาทั 4งหมดแล้วนั 4น สิ�งสําคญัที�ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างราบรื�นและเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนัส่งผลให้บริษัทประสบความสําเร็จได้นั 4น จําเป็นต้องมีวฒันธรรมองค์กรภายใต้ชื�อวา่ “TSMILE”  

 

� T  =  Trust   ไว้ใจซึ$งกนัและกนั   
� S  =  Smiling Service  บริการด้วยรอยยิ @ม   
� M  =  My Accountability  ทํางานทกุอย่างให้สําเร็จ  
� I  =  I will Change   พร้อมเปลี$ยนแปลงเพื$อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ @น 
� L  =  Let’s win Together   ทํางานร่วมกนัเป็นทีมเพื$อความสําเร็จขององค์กร 
� E  = Energetic   คดิดี ทําดี มีพลงัร่วมสร้างสรรค์องค์กร 
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กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ  
 

บริษัทกําหนดแผนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกนัทั 4ง 4 ส่วนหลกัๆ โดยมีรายละเอียดดงันี 4 
 

 1. Efficient Turnover  :  ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ 
- Deposit to Transfer   : กําหนดกรอบระยะเวลานบัจากวนัที�ลกูค้าจองจนถงึวนัโอนกรรมสิทธิS 
- Construction cycle   : กําหนดกรอบเวลาของงานก่อสร้างบ้านในระบบการก่อสร้างสําเร็จรูป (Pre-Cast)         

   (Pre-Cast คือ ระบบการก่อสร้างอาคารที�ผลิตชิ 4นส่วนอาคารออกเป็นส่วนๆ แล้ว
นํามาตดิตั 4งประกอบกนั ณ สถานที�ก่อสร้าง)  

 2.  Compact & Practical with Beautiful Living:  ทําสินค้าให้น่าสนใจ  
  - Compact Project Size : ลกัษณะโครงการที�มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป โดยเฉลี�ยมีเนื 4อที�โครงการประมาณ  
    15-30 ไร่  
  - Beautiful Facilities : จดัให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ให้มีความเหมาะสมตามแตล่ะ 
    รูปแบบโครงการ 
  - Practical Functions & Design : การออกแบบดีไซน์ฟังก์ชนัตา่งๆ ทั 4งในโครงการ, รูปแบบบ้าน และภายในตวั 
    บ้าน ให้โดดเดน่ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและลงตวั 

3. Budget Friendly : สร้างงบประมาณของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องในแตล่ะระดบัราคาของสินค้า 
-   Affordable Prices : การกําหนดโครงสร้างราคาขายให้เป็นที�น่าสนใจ สอดคล้องกบัความต้องการ 
   ของลกูค้า 
-  Project Economic Cost Structure: การพฒันาโครงการโดยคํานงึถงึ โครงสร้างของต้นทนุที�เหมาะสม เพื�อให้ได้กําไร

ตามเป้าหมายที�บริษัทวางไว้ สอดคล้องกบัราคาที�ลกูค้าอยากซื 4อ 
-  One-time Investment vs. Ongoing Costs: การออกแบบโครงการใหม่ บริษัทคํานงึถงึคา่ใช้จ่ายโครงการในระยะยาวที�ลกูค้า 

   จะต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายตอ่ไป หลงัจากส่งมอบนิตบิคุคล 
 

4. Individuality: การพฒันาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื�อตอบรับความต้องการของลกูค้าในทกุกลุ่ม 
 
 

การผลกัดนัให้ทกุอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย ทางบริษัทได้กําหนดแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2561 ดงันี @ 
1. ควบคมุคณุภาพงานและระยะเวลาในการก่อสร้างในเวลาในการก่อสร้างในเวลาที$กําหนด 
2. ควบคมุคณุภาพและระยเวลาในการบริการหลงัการขาย 
3. การบริหารเงินเข้าและออกรวมถงึการลดต้นทนุและควบคมุคา่ใช้จ่าย 
4. นวตักรรมการออกแบบและพฒันาสินค้า 
5. การพฒันาคนเข้าสู่องค์กรนวตักรรมโดยการสร้างระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร (KM Leaning) 
 

ทั @งนี @ บริษัทได้รณรงค์แนวความคิดในการทํางานปีนี @ให้มีประสิทธิภาพ เรื$อง “SMART…คณุภาพดี ที$ลูกค้าบอกต่อ” โดยเน้นการ
ทํางานในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าทั @งภายในและภายนอก โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที$มีคุณภาพเพื$อให้ลูกค้าบอกต่อ ใน
ทกุๆ เรื$องที$ดําเนินการ และร่วมกนัสร้างบรรยากาศในการทํางานด้วยวฒันธรรมองค์กร “TSMILE” 

 

สําหรับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการที$อยู่อาศยัที$มีความแตกต่างในระดบั
ราคาที$สามารถแข่งขนัได้บนทําเลที$มีศกัยภาพ เพื$อตอบสนองความต้องการซื @อที$อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ$งเป็นกลุ่มที$มีรายได้
ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึในส่วนภมูิภาคที$มีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื$องและยงัมีความต้องการที$
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทําเลที$เหมาะสมและมีศกัยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที$ดี ให้
ผลตอบแทนที$คุ้มคา่ และมีโครงสร้างการลงทนุที$เหมาะสม 
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การเปลีFยนแปลงและพัฒนาการทีFสําคัญ 
 

ประวัตคิวามเป็นมาทีFสําคัญ 
 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เดมิชื$อ “บริษัท ประสิทธิVปิ$ นเกล้า จํากดั” โดยมีคณุประสิทธิV เสถียรภาพอยุทธ์ เป็นผู้ ก่อตั @ง เมื$อ
วนัที$ 19 กุมภาพนัธ์ 2528 ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร
ที$ดนิเพื$อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื$อ โครงการประสิทธิVนิเวศน์ 
 

ปี 2545 บริษัทเริ$มดําเนินกิจการต่อโดยทายาทคณุประสิทธิV เสถียรภาพอยุทธ์ ได้แก่ คุณอารีศกัดิV เสถียรภาพอยุทธ์, คณุกุลพชัรี 
เสถียรภาพอยทุธ์ และ คณุสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื$อสานตอ่เจตนารมย์ของผู้ ก่อตั @ง โดยมุ่งเน้นโครงการ
ลกัษณะบ้านเดี$ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นสําคญั และเปลี$ยนชื$อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จํากดั” เมื$อวนัที$ 11 ธันวาคม 2545 
โดยพฒันาโครงการแรก เป็นโครงการบ้านเดี$ยว ชื$อ “บ้านธนาสิริ รัตนาธิเบศร์” 

 

สรุปการเปลีFยนแปลงและพัฒนาการทีFสําคัญ 
 

ปี พัฒนาการทีFสาํคัญของบริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การดาํเนินการทางธุรกจิ 

2550 เพิ$มทนุจดทะเบียน 
บริษัทมีการเพิ$มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชําระเต็มมลูค่าแล้ว) เพื$อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการดําเนินการและพฒันาโครงการบริษัท 

2551 เข้าซื @อหุ้นบริษัท TPD 

บริษัทเข้าซื @อหุ้น บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี @ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“TPD”) ทุนจดทะเบียน 
50 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.6 (TPD ก่อตั @งเมื$อวนัที$ 26 มิถุนายน 2533 โดยมีวตัถุประสงค์เพื$อการค้า
อสงัหาริมทรัพย์ แตย่งัไมมี่การพฒันาโครงการใดๆ จนกระทั @งปี 2551) 

2552 เข้าสูอ่งค์กรมหาชน 

ที$ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั @งที$ 1/2552 เมื$อวนัที$ 7 เมษายน 2552 มีมติดงันี @ 
- แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั พร้อมทั @งเปลี$ยนชื$อบริษัทใหมเ่ป็น  
 “บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)”  

- แปลงมลูคา่หุ้นที$ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  
- เพิ$มทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัเพิ$มทุน 
จํานวน 50 ล้านหุ้น เพื$อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามญัเพิ$มทุนจํานวนไม่เกิน 5 
ล้านหุ้ น เพื$อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื @อหุ้ นสามัญของบริษัท
จํานวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยที$ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวันที$  15 
ธนัวาคม 2552 

2555 เพิ$มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที$จะซื @อหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 2 ครั @ง คือ ครั @งที$ 1 
วนัที$ 1 มิถนุายน 2555 และ ครั @งที$ 2 วนัที$ 4 ธนัวาคม 2555 การเพิ$มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
จํานวน 250,462,000 บาท เมื$อวนัที$ 12 ธนัวาคม 2555 

2556 เพิ$มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที$จะซื @อหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 2 ครั @ง คือ ครั @งที$ 3 
วนัที$ 4 มิถนุายน 2556 และ ครั @งที$ 4 วนัที$ 4 ธนัวาคม 2556 การเพิ$มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
จํานวน 251,149,000 บาท เมื$อวนัที$ 12 ธนัวาคม 2556 

2557 
จดัตั @งบริษัทย่อย 

เพิ$มทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

- จัดตั @งบริษัทย่อย  2 บริษัท คือ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง จํากัด และ 
บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม)  

- เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื @อหุ้ นสามัญของบริษัท ครั @งที$  6 วันที$                 
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ปี พัฒนาการทีFสาํคัญของบริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

4 ธันวาคม 2557 การเพิ$มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 253,212,000 บาท เมื$อวนัที$ 
12 ธนัวาคม 2557 

2560 
ลงทนุในบริษัทย่อยเพิ$มเติม 

(TPD) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ลงทนุในหุ้นสามญัเพิ$มทนุของ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์
ตี @ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ$งเดิมมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
จํานวน 500 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100,000 บาท โดยเพิ$มทุนอีก 50,000,000 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,000 หุ้น มูล
คา่ที$ตราไว้หุ้นละ 100,000 บาท โดยบริษัทเข้าซื @อหุ้นเพิ$มทุนทั @งหมด ทําให้สดัส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท เปลี$ยนแปลงจากเดิม 99.6% เป็น 99.8% 

ปี 2561 

เมษายน 
ลดทนุจดทะเบียน 
เพิ$มทนุจดทะเบียน 

ที$ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 มีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จํานวน 1,788,000 หุ้น  จากทุนจดทะเบียนเดิม 255,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
253,212,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที$ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 1,788,000 หุ้น มลูค่าที$
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมติัให้มีการเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจ
ทั$วไป (General Mandate) จํานวน 75,963,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,212,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 329,175,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ$มทุน จํานวน 
75,963,600 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

พฤศจิกายน 
เลิกกิจการและชําระบญัชี 

บริษัทย่อย (TMC) 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง จํากดั (TMC) จดัตั @งเมื$อปลายปี 2557 ด้วยทนุ
จดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 99.9% โดยมีวตัถปุระสงค์เพื$อประกอบธุรกิจด้านที$
ปรึกษา, ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ  
ทั @งนี @ ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั @งที$ 5/2561 เมื$อวนัที$ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติั
ให้เลิกบริษัทและให้ดําเนินการชําระบญัชีของบริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง 
จํากัด (บริษัทย่อย) โดยจดทะเบียนยกเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื$อวันที$  27 
พฤศจิกายน 2561 และวนัที$ 7 มกราคม 2562 บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง 
จํากดั  ได้ชําระบญัชีและจ่ายคืนทนุกบับริษัทแล้ว  

การพัฒนาโครงการของบริษัท 

2546 
เปิดขายโครงการแรก  
โซนจงัหวดันนทบรีุ 

เปิดขายโครงการแรก คือ โครงการ ธนาสิริ รัตนาธิเบศร์ จํานวน 112 ยนิูต 

2549 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 1 โครงการ 
โครงการ ไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ จํานวน 223 ยนิูต 

2550 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โครงการ เดอะคลสัเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์ จํานวน 46 ยนิูต และ โครงการ เดอะไพรเวซี$ 
ไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ จํานวน 57 ยนิูต 

2551 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โครงการ เดอะไพรเวซี$ 2 ไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่ จํานวน 84 ยนิูต และโครงการ 
ธนาสิริ ปิ$ นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1 จํานวน 136 ยนิูต 

2552 
เปิดโครงการใหม ่

โซนจงัหวดันนทบรีุ 1 โครงการ
โซนจงัหวดัภเูก็ต 2 โครงการ 

โครงการ ธนาสิริ ปิ$ นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2 จํานวน 112 ยนิูต, โครงการ ไพร์มเพลส เนรมิต – 
อนสุาวรีย์ 2 จํานวน 72 ยนิูต และ โครงการ ไพร์มเพลส เนรมิต – อนสุาวรีย์ 1 (สว่นตอ่ขยาย) 
จํานวน 32 ยนิูต 
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2553 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โครงการ เดอะคลสัเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5 จํานวน 82 ยนิูต และ  
โครงการ เดอะคลสัเตอร์ วิลล์ 3 ปิ$ นเกล้า – ราชพฤกษ์ จํานวน 116 ยนิูต 

2554 
เปิดโครงการใหม ่

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โซนจงัหวดัภเูก็ต 2 โครงการ 

โครงการ ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี$ บางใหญ่ จํานวน 261 ยนิูต, โครงการ บ้านปราณ ภเูก็ต 
– อนสุาวรีย์ จํานวน 12 ยนิูต, โครงการ สิริ วิลเลจ ภเูก็ต – อนสุาวรีย์ จํานวน 81       ยนิูต 
และ โครงการ เดอะ คลสัเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินธร จํานวน 177 ยนิูต 

2555 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 1 โครงการ 
โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่านํ @านนท์ จํานวน 175 ยนิูต 

2556 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดัสกลนคร 1 โครงการ 
โครงการสิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต จํานวน 34 ยนิูต 

2557 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โครงการธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่ จํานวน 82 ยนิูต และ  
โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ จํานวน 157 ยนิูต 

2558 
เปิดโครงการใหม ่ 

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ – สิรินธร จํานวน 92 ยนิูต และ  
โครงการ ธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ จํานวน 86 ยนิูต 

2559 
เปิดโครงการใหม ่

โซนจงัหวดันนทบรีุ 2 โครงการ 
โซนจงัหวดัอดุรธานี 1 โครงการ 

โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต จํานวน 179 ยูนิต, โครงการธนาคลัสเตอร์ ราช
พฤกษ์ – สถานีบางพล ูจํานวน 77 ยนิูต และ โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานีเซ็นทรัล-บางใหญ่ 
จํานวน 77 ยนิูต 

2560 
เปิดโครงการใหม ่

โซนจงัหวดันนทบรีุ 1 โครงการ 
โครงการธนาฮาบิแทต ปิ$ นเกล้า-สิรินธร ประเภทบ้านเดี$ยว 2 ชั @น จํานวน 95 ยูนิต ราคาเฉลี$ย
ตอ่ยนิูต 9.2 ล้านบาท มลูคา่รวม 875 ล้านบาท 

2561 ไมมี่การพฒันาโครงการใหมข่องบริษัท 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561) 
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด )มหาชน(  
 

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที$ดนิเพื$อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี$ยว โดย
บริษัทจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทําเลย่านจงัหวดันนทบุรี 
เนื$องจากเป็นจังหวัดที$มีศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื$องจากภาครัฐทั @งระบบการขนส่งมวลชนและ
สาธารณปูโภคตา่งๆ เพื$อรองรับการขยายตวัของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื$อ – บางใหญ่), การตดัถนนเส้นทางสาย
ใหม,่ การขยายทางดว่นพิเศษ, สะพานข้ามแม่นํ @าเจ้าพระยานนทบรีุ, ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวสเกตต์ และ อีเกีย บางใหญ่ เป็นต้น  
 

ในการดําเนินงานในแตล่ะโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศกึษาวิจยัจากความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื$อดําเนินงานก่อสร้างที$อยู่อาศยัทั @งโครงการ จํานวนผู้ รับเหมาขึ @นอยู่กับ
ขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) รวมทั @ง ทีมตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) ของ
บริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที$กําหนด ทั @งนี @ บริษัทจะเป็นผู้ จัดหาวสัดุ
ก่อสร้างหลกัเองทั @งหมด เพื$อที$บริษัทจะได้บริหารต้นทุนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบพื @นที$ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเดน่ เพื$อเพิ$มความร่มรื$นให้แก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ  

 

บริษัทจะพฒันาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนกั  โดยเฉลี$ยจะมีเนื @อที$ประมาณ 15-30 ไร่ อายุโครงการโดยเฉลี$ย 2-3 ปีนบัจากวนั
เปิดโครงการ ทั @งนี @ เพื$อเป็นการกระจายความเสี$ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และความเป็นส่วนตวัให้กบัลูกค้าผู้อยู่อาศยั ในการ
เปิดขายโครงการจะเป็นลกัษณะเป็นเฟส เพื$อเป็นการบริหารจดัการโครงการ โดยเน้นการเปิดขายไปพร้อมกบัการก่อสร้าง โดยเฟสแรกจะเป็น
โซนบ้านตวัอย่างและสํานกังานขาย และบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย  
 

 สําหรับการขาย บริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทําสญัญาจากลูกค้า โดยปัจจุบนับริษัทจะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบ
คณุภาพบ้าน โดยทีมงานตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) ของบริษัท (บ้าน On-Shelf) เพื$อเตรียมความพร้อมสําหรับให้ลูกค้าตรวจรับ
มอบและโอนกรรมสิทธิVบ้านตามระยะเวลาที$กําหนดในสญัญาจะซื @อจะขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที$มีกําลงัซื @อระดบัปานกลาง 
ระดบัราคาบ้านของบริษัทเฉลี$ยประมาณ 4.9 ล้านบาท 
 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีแบบบ้านเพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้า และที$สําคญัมีบ้านพร้อมขายที$มีมาตรฐานตามที$บริษัทกําหนดไว้ 

 

โดย บริษัทมีบริษัทย่อย ทั @งสิ @น 3 บริษัท ประกอบธุรกิจ ดงันี @ 
 

1. บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี Z ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“TPD”) 
 

TPD ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื$อขาย โดยจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพฒันาโครงการใน
ส่วนภมูิภาคที$มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื$อง ในอดีตที$ผ่านมา ได้มีการพฒันาโครงการในจงัหวดัภูเก็ต และ จงัหวดัสกลนคร โดยเมื$อ
ปี 2551 บริษัทได้เข้าถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.6% (TPD ได้ก่อตั @งบริษัทเมื$อปี 2533 ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท)  

 

โดยเมื$อปี 2560 TPD ได้มีการเพิ$มทนุจดทะเบียน จํานวน 50 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 500 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100,000 
บาท) โดยเพิ$มทนุอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบง่เป็น หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้ 100,000 บาท รวมเป็น
ทนุจดทะเบียนทั @งสิ @น จํานวน 100 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ เพื$อเพิ$มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ โดย
ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทเปลี$ยนแปลงจากเดมิ 99.6% เป็น 99.8% 

 

ทั @งนี @ ในส่วนของการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้าง
ผู้ รับเหมาเพื$อดําเนินงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้ จัดหาวสัดุก่อสร้างหลักเองทั @งหมด แต่ในส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 
(Foreman) และฝ่ายจดัการจะดําเนินการโดยพนกังานของ TPD เอง    
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2. บริษัท พมิานสิริ จาํกัด (“PMS”) 
 

PMS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยจดัตั @งเมื$อปลายปี 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื$อประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื$อขาย โดยจะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ$มต้นที$ จ.อุดรธานี เป็นการร่วมทนุระหว่างบริษัท 
ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี @ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั กบั กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั และนายธชักร แต้ศริิเวช (พนัธมิตรของบริษัทที$               
จ.สกลนคร) ในสดัส่วนร้อยละ 51%, 44% และ 5% ตามลําดบั โดยใน ปี 2558 ได้มีการเปลี$ยนแปลงสดัส่วนการเข้าถือหุ้นในบริษัท พิมานสิริ 
จํากดั โดยมีสดัส่วนร้อยละ 60.7% , 34.3% และ 5% ตามลําดบั 

 

ประวัติโดยสังเขปของ กลุ่ม บริษัท อีสานพมิานกรุ๊ป จาํกัด 
 

“ พิมานกรุ๊ป “ เริ$มก่อตั @งขึ @นในปี พ.ศ.2525 โดยนายบุรินทร์ บุริสตระกูล เพื$อดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั @งใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ$งจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 33 ปี “พิมานกรุ๊ป” ได้สร้างผลงานและชื$อเสียงจนประสบ
ความสําเร็จกบัยอดขายบ้านและที$อยู่อาศยั 8,000 ยูนิต ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมี นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล เป็น
กรรมการผู้จดัการบริษัท 
 

3. บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ Zง จาํกัด (“TMC”) (เลิกบริษัทแล้ว) 
 

TMC จดัตั @งเมื$อปลายปี 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 99.9% โดยมีวตัถปุระสงค์เพื$อประกอบธุรกิจด้านที$
ปรึกษา, ด้านบริหารจดัการและขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานตา่งๆ  

ทั @งนี @ ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั @งที$ 5/2561 เมื$อวนัที$ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมตอินมุตัใิห้เลิกบริษัทและให้ดําเนินการชําระ
บญัชีของบริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง จํากดั (บริษัทย่อย) โดยจดทะเบียนยกเลิกบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ เมื$อวนัที$              
27 พฤศจิกายน 2561 และวนัที$ 7 มกราคม 2562 บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ @ง จํากดั  ได้ชําระบญัชีและจ่ายคืนทนุกบับริษัท
แล้ว  

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ทกุโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “ การสร้างครอบครัว สังคม ที�ร่มรื�น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะ

ชีวิตที� ธนาสิริ” โดยเมื$อปี 2557 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบรนด์ เพื$อให้มีความชัดเจน สร้างการจดจําในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท           
ผ่านชื$อ “ ธนา “ (THANA) (เป็นชื$อย่อของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยใช้เป็นชื$อนําหน้าโครงการต่างๆ ทกุโครงการ ตาม
ด้วยชื$อลกัษณะหรือรูปแบบโครงการที$แตกตา่งออกไป ตามรูปแบบโครงการผลิตภณัฑ์และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  โดยมีรายละเอียด ดงันี @ 
 

1. ภาพแบรนด์หลัก (Corporate Brand) 
 

 
 
 
 

ภายใต้แนวความคิด “ความสุข เริFมต้นทีF...ความพอดี“ (Small Is Beautiful) คือ แบรนด์อสงัหาริมทรัพย์ ที$มุ่งเน้นความสําคญั
ของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ ที$เน้นความเป็นส่วนตวั ด้วยขนาด
โครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที$คํานึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ$งนําไปสู่คณุภาพชีวิตที$ดีของลูกบ้านอย่างแท้จริง โดยกําหนดคณุสมบตัิหลกั
ของแบรนด์ไว้ 4 ประการ ดงันี @ 

� Small and Practical :  เป็นจดุที$สร้างความแตกตา่ง (Differentiate) ด้วยการมีขนาดโครงการที$พอดี ที$ทําให้เกิด 
ความอบอุ่นทั @งครอบครัวและสงัคม และลกูค้าสามารถออกแบบพื @นที$การใช้ชีวติของ 
ตวัเองได้ซึ$งเป็นลกัษณะเฉพาะของโครงการ 

� Beautiful Living  : เน้นการใช้ชีวติอย่างสนุทรีย์ เรียบง่าย สร้างความสขุให้กบัตวัเอง 
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� Budget Friendly : การยดึแนวทางการออกแบบที$ดทูนัสมยั มีสไตล์ เลือกใช้วสัดคุณุภาพ ในราคาที$คุ้มคา่ ซึ$ง 
เป็นแนวทางที$ขาดไม่ได้ (Substance) ในทกุโครงการของธนาสิริ  

� Individuality : สร้างคณุคา่ทางจิตใจ (Esteem) คือ ภมูิใจในการใช้ชีวติในแบบของตวัเอง เน้นความเป็น 
ส่วนตวั สงบ หลีกหนีความวุน่วาย 
 

2. แบรนด์ย่อย แบง่ออกเป็น 5 แบรนด์ ดงันี @ 
 

1) แบรนด์ “ธนาเรสซเิดนท์” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ :  

ลกัษณะโครงการ : บ้านเดี$ยว 

ระดบัราคา : 10 ล้านบาทขึ @นไป 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   : 
 

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

โครงการที$เปิดขาย : โครงการในอนาคต 

 

2) แบรนด์ “ธนาฮาบิแทต” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ :  

ลกัษณะโครงการ : บ้านเดี$ยว, บ้านแฝด  

ระดบัราคา : 8 - 10 ล้านบาทขึ @นไป 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

: 
 

 กลุ่มลกูค้าที$มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 

 รายได้ตอ่เดือน 90,000 – 150,000 บาท 

โครงการที$เปิดขาย : - โครงการธนาฮาบแิทต ปิ$ นเกล้า – สิรินธร  
    

3) แบรนด์ “ธนาคลัสเตอร์” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ :  

ลกัษณะโครงการ : บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชั @น 

ระดบัราคา : 5 - 10 ล้านบาท 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

: 
 

 กลุ่มลกูค้าที$มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 
 รายได้ตอ่เดือน 90,000 – 150,000 บาท 

โครงการที$เปิดขาย :  โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพล ู 
 โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่  
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4) แบรนด์ “ธนาวลิเลจ” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ :  

ลกัษณะโครงการ : บ้านเดี$ยว, บ้านแฝด 

ระดบัราคา : 3 – 6 ล้านบาท 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   
 

: 
 

 กลุ่มลกูค้าที$มีรายได้คอ่นข้างสงู B+, A 
 รายได้ตอ่เดือน 60,000 – 120,000 บาท 

โครงการที$เปิดขาย :  โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่  

   

5) แบรนด์ “ธนาซโิอ” 
 
ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ :  

ลกัษณะโครงการ : บ้านแฝด, ทาวน์โฮม  

ระดบัราคา : 3 - 5 ล้านบาท 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   
 

: 
 

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

โครงการที$เปิดขาย : โครงการธนาซโิอ รัตนาธิเบศร์ 

และโครงการในส่วนภมูิภาคตา่งๆ ของบริษัท จะใช้แบรนด์ “สิริ วลิเลจ” โดยมีรายละเอียดดงันี @ 
 

แบรนด์ “สิริ วลิเลจ” 

ตราสญัลกัษณ์แบรนด์ : 

 
ลกัษณะโครงการ : บ้านแฝด บ้านเดี$ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า 

ระดบัราคา : 3 – 6 ล้านบาท 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   : - กลุ่มลกูค้าผู้ เริ$มต้นชีวติครอบครัวที$มีรายได้ปานกลาง C+ , B 
- รายได้ตอ่เดือน 50,000-80,000 บาท 

โครงการที$เปิดขายในปัจจบุนั : โครงการสิริ วลิเลจ อดุรธานี – แอร์พอร์ต  
 

 
 



- 23 - 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บ้านจดัสรรพร้อมที'ดินเพื'อขาย โดยแบ่ง
ออกตามประเภทสินค้า ปี 2561, ปี 2560 และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดงันี 2 
 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี,ยว/บ้านแฝด 
บริษัท/

บริษัทย่อย 
428.6 77.0 689.3 82.4 586.0 74.2 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ 
บริษัท/

บริษัทย่อย 
126.3 22.7 139.0 16.6 170.2 21.5 

- บ้านเดี,ยว/บ้านแฝดชั 8นเดียว บริษัทย่อย - - - - 30.9 3.9 

รวมรายได้จากการขาย  554.9 99.7 828.3 99.0 787.1 99.6 

รายได้อื,น 2)  1.8 0.3 8.43) 1.0 3.0 0.4 

รวมรายได้  556.7 100.0 836.7 100.0 790.1 100.0 

หมายเหต ุ:  1)  รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#  
                2)  รายได้อื�นปกติ ประกอบด้วย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ 
               3)  รายได้อื�น ในปี 2560 นอกเหนือจากรายได้อื�นๆ ปกติ คือ ประกอบด้วย เงินชดเชยจากการเวนคืนที�ดินจากกรมทางหลวงชนบท 
 

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการทั 2งหมดจํานวนรวม 26 โครงการ มลูค่ารวม 10,372 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที'ปิดแล้วทั 2งสิ 2น 19 
โครงการ มลูคา่ 6,300 ล้านบาท และ โครงการที'เปิดดําเนินการขายอยู่ ณ ปัจจบุนั จํานวน 7 โครงการ มลูคา่ 4,072 ล้านบาท 

 

โครงการที,ปิดแล้วมีทั 8งสิ 8น 19 โครงการ (สิ 2นสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2561) 
 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เนื 8อที, 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ราคาเฉลี,ย 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยนิูต 
ล้าน
บาท 

1. ธนาสริิ รัตนาธเิบศร์ บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 28-3-74.7 พ.ย.46 – ก.พ.51 5.31 112 595 

2. ไพร์มเพลส 
รัตนาธเิบศร์ – บางใหญ่ 

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั 2น 17-2-22.8 ก.ย.49 – มี.ค.53 1.50 223 344 

3. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 1 
ราชพฤกษ์ 

ทาวน์เฮ้าส์ 
สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 

7-0-0 พ.ค.50 – มี.ค.53 2.78 46 128 

4. เดอะ ไพรเวซี, ไพร์มเพลส 
รัตนาธเิบศร์ – บางใหญ่ 

บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 

10-1-11 ก.ย.50 – ก.พ.52 2.65 57 151 
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โครงการ ลักษณะโครงการ 
เนื 8อที, 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ราคาเฉลี,ย 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยนิูต 
ล้าน
บาท 

5. เดอะ ไพรเวซี, 2 ไพร์มเพลส 
รัตนาธเิบศร์ – บางใหญ่ 

บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 

14-0-63.1 พ.ย.51 – ส.ค.53 2.90 84 244 

6. ธนาสริิ 
ปิ, นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด 

สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- ทาวน์โฮม 

สไตล์บ้านแฝด 2 ชั 2น 

23-0-31.4 พ.ย.51 – มิ.ย.53 3.84 136 522 

7. ธนาสริิ 
ปิ, นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2 

ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 10-3-42.6 พ.ย.52 – มี.ค.54 2.81 112 315 

8. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 2 
ราชพฤกษ์ – พระราม 5 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 

16-2-74.3 ก.ค.53 – ก.ค.54 4.63 82 380 

9. ไพร์มเพลส 
เนรมติ – อนุสาวรีย์ 2 

- บ้านเดี'ยวชั 2นเดียว 

- บ้านแฝดชั 2นเดียว 

15-1-20 ก.ย.52 – ธ.ค.54 2.76 72 199 

10. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 3 
ปิ, นเกล้า – ราชพฤกษ์ 

- ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 

- ทาวน์โฮม 3 ชั 2น 

15-2-41 ต.ค53 – ม.ค.56 3.45 116 400 

11. ไพร์มเพลส  
เนรมติ – อนุสาวรีย์ 1  
(ส่วนต่อขยาย) 

- อาคารพาณิชย์ 3 ชั 2น 
- ทาวน์โฮม 3 ชั 2น 

 

3-0-30.51 มิ.ย.52 – พ.ค.56 3.53 32 113 

12. ไพร์มเพลส  
เนรมติ – อนุสาวรีย์ 4 

- อาคารพาณิชย์ 3 ชั 2น 

- ทาวน์โฮม 3 ชั 2น 

1-1-29 เม.ย.54-มิ.ย.55 4.00 12 48 

13. บ้านปราณ 
เนรมติ – อนุสาวรีย์ 1 

บ้านเดี'ยวชั 2นเดียว 4-0-95 ก.ค.54-มิ.ย.57 7.08 12 85 

14. สริิ วลิเลจ 
ภเูกต็ – อนุสาวรีย์ 

- อาคารพาณิชย์ 3 ชั 2น 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด 2 ชั 2น 

12-3-78 ส.ค.54-ม.ค.58 3.51 81 284 

15. เดอะ คลัสเตอร์ วลิล์ 4 
ราชพฤกษ์ – สริินธร 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด 2 ชั 2น 

- ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 

29-2-14 ก.ย.54-มี.ค.59 4.60 177 816 

16. ไพร์มเพลส เดอะ 
กรีนเนอรี,  บางใหญ่ 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 

- บ้านแฝด สไตล์บ้าน
เดี'ยว 2 ชั 2น 

- ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 

37-3-16 ม.ค.54-ก.ย.59 3.26 261 858 
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โครงการ ลักษณะโครงการ 
เนื 8อที, 

โครงการ 
(ไร่) 

ระยะเวลา 
ดาํเนินโครงการ 

ราคาเฉลี,ย 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 

ยนิูต 
ล้าน
บาท 

17. ธนาวลิเลจ 
พระราม 5 – บางใหญ่ 

บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 17-3-3.9 ก.พ.57-ก.ย.59 3.40 82 287 

18. สริิ วลิเลจ 
สกลนคร – แอร์พอร์ต 

บ้านเดี'ยวชั 2นเดียว 7-3-7.4 ก.ค.56-มิ.ย.59 2.15 34 74 

19. ธนาฮาบแิทต 
ราชพฤกษ์ – สริินธร 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด สไตล์บ้าน
เดี'ยว 2 ชั 2น 

14.2-55.8 ก.พ.58-ธ.ค.61 4.50 92 457 

ยอดรวมโครงการที,ปิดแล้ว 1,823 6,300 

 

โครงการที,กาํลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จาํนวน 7 โครงการ (สิ 2นสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2561) 
 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เนื 8อที, 

โครงการ 
(ไร่) 

เริ,มเปิด
ขาย 

ราคาเฉลี,ย 
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการ 
ความคืบหน้า 
โครงการ (%) 

ยนิูต 
ล้าน
บาท 

งาน
ขาย 

งาน 
ก่อสร้าง 

1. ธนาสริิ  
ราชพฤกษ์ – ท่านํ 8านนท์ 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- บ้านแฝด 

สไตล์บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
- ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 

33-2-94 มิ.ย.55 5.41 175 947 99% 97% 

2. ธนาซิโอ รัตนาธเิบศร์ ทาวน์โฮม 2 ชั 2น 15-2-76 ก.พ.57 2.56 157 402 94% 100% 

3. ธนาวลิเลจ 2 
พระราม 5 – บางใหญ่ 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 16-3-18.4 พ.ย.58 4.35 86 374 97% 100% 

4. ธนาคลัสเตอร์ 
ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู 

ทาวน์โฮม 3 ชั 2น 8-2-20 ก.ค.59 4.48 77 345 17% 69% 

5. ธนาคลัสเตอร์ 
สถานีเซน็ทรัล – บางใหญ่  

- บ้านแฝด 
สไตล์บ้านเดี'ยว 3 ชั 2น 

- ทาวน์โฮม 3 ชั 2น 

10-1-94.3 ต.ค.59 5.06 77 390 30% 71% 

6. ธนาฮาบแิทต  
ปิ, นเกล้า – สริินธร 

- บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 26-2-25.9 พ.ค. 60 9.21 95 875 44% 76% 

โครงการที,ดาํเนินการโดย บริษัท พมิานสริิ จาํกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

7. สริิวลิเลจ 
อุดรธานี – แอร์พอร์ต 

บ้านเดี'ยว 2 ชั 2น 
บ้านเดี'ยวชั 2นเดียว 

39-1-80.2 ก.พ.59 4.13 175 740 19% 48% 

ยอดรวมโครงการที,กาํลังเปิดขาย 842 4,072 61% 80% 
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โครงการที	เปิดขายในปัจจุบัน ได้แก่    

1) โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่านํ &านนท์ (TN1) 
        
 
 
 
 
                                                                                                       
 
  

ที�ตั 
งโครงการ ตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

พื 
นที�โครงการ 33-2-94 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ บ้านเดี�ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี�ยว และทาวน์โฮม 2 ชั 
น จํานวน 175 ยนิูต 

จดุเดน่โครงการ 

- สะดวกสบายในการเดนิทาง ทําเลตดิถนนใหญ่ ใกล้สะพานเจษฎาบดนิทรานสุรณ์ 
- สภาพโครงการออกแบบเน้นความเรียบหรู แบบสบายๆ สไตล์โมเดร์ิน บริตชิ 
- ออกแบบโครงการเพื�อให้เกิดบรรยากาศของสงัคมอยู่อาศยัที�ดี 
- สโมสรพร้อมสระว่ายนํ 
ากลางสาธารณะขนาดใหญ่ เย็นสบายด้วยร่มเงาจากต้นไม้รอบ

โครงการ 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าผู้ เริ�มต้นชีวติครอบครัวที�มีรายได้คอ่นข้างสงู 

ระดบัราคาขายตอ่หลงั 5 – 10 ล้านบาท (ทาวน์โฮม 5 ล้านบาท / บ้านเดี�ยว,บ้านแฝด 5.2 – 11 ล้านบาท) 

ประมาณการมลูคา่โครงการ 947 ล้านบาท 

ประมาณการมลูคา่เงินลงทนุ 650 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนตลุาคม 2554 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนมิถนุายน 2555 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 99% 



- 27 - 

2) โครงการธนาซโิอ รัตนาธิเบศร์ (TS1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  

ที	ตั &งโครงการ ตําบลบางรักพฒันา อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

พื &นที	โครงการ 15-2-76  ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั 
น จํานวน  157 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ 

- ทําเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื�อ)  
- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate 
- เน้นการอยู่อาศยั สงัคมร่มรื�น ดแูลกนัฉนัท์มิตร 
- ดีไซน์ 4 ห้องนอน เพิ�มพื 
นที�อิสระ เพื�อความคดิสร้างสรรค ์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าผู้ เริ�มต้นชีวติครอบครัวที�มีรายได้ปานกลาง 

ระดับราคาขายต่อหลัง 2.5 – 4.0 ล้านบาท 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 402 ล้านบาท  

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 303 ล้านบาท  

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนมิถนุายน 2556 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 94% 
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3) โครงการธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ (TV2) 
 

    
 
 
 
 
 
 
    

ที	ตั &งโครงการ ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

พื &นที	โครงการ 16-3-18.4 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ บ้านเดี�ยว 2 ชั 
น จํานวน  86 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ 

- ทําเลใกล้ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสามแยกบางใหญ่  
- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate 
- หลีกเลี�ยงความแออัดของชุมชนเมือง ผ่อนคลายชีวิตในแบบ Slow Life ที�ผสานความ

ทนัสมยัและความงามของธรรมชาตอิย่างลงตวั 
- โครงการบ้านเดี�ยวที�ไม่แออดัในสงัคมขนาดพอด ี
- ดีไซน์บ้านทกุหลงัให้โปร่งโล่ง ไม่อดึอดั พร้อมช่องเปิดรับแสงธรรมชาตทิกุห้องนอน  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่ลกูค้าผู้ เริ�มต้นชีวติครอบครัวที�มีรายได้ปานกลาง 

ระดับราคาขายต่อหลัง 3.5 – 5.0 ล้านบาท 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 374 ล้านบาท  

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 250 ล้านบาท  

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนมีนาคม 2558 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนพฤศจิกายน 2558 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 97% 
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4) โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู (TC1) 
  

      
 
 
 
       
 
 
 

ที	ตั &งโครงการ ตําบลบางรักพฒันา อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

พื &นที	โครงการ 8-2-20 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ ทาวน์โฮม 3 ชั 
น หน้ากว้าง 8 เมตร และ หน้ากว้าง 6 เมตร จํานวน  77 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ 

- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่และสถานีบางพล ู 
- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate 
- มีจํานวนหลงัเพียง 77 ยนิูต เน้นความเป็นส่วนตวั ใกล้ชิดธรรมชาต ิ
- พื 
นที�ส่วนกลางมีทั 
ง Social Room และ สวนสาธารณะ เพื�อให้ลกูบ้านพบปะสงัสรรค ์
- ทาวน์โฮม 3 ชั 
น ดีไซน์ใหม่ ทนัสมยั เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่  
- ทาวน์โฮมทกุหลงัสามารถจอดรถได้ 2 คนั  
- สามารถปรับเปลี�ยนพื 
นที� เป็น Home Office เพื�อทํากิจการขนาดย่อมได้ 
- ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ระดบัเพนท์เฮ้าส์ ทกุแบบบ้าน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าที�ต้องการที�อยู่อาศยัที�สามารถปรับเปลี�ยนเป็น Home Office ได้ 

ระดับราคาขายต่อหลัง 4.0 – 6.0 ล้านบาท 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 345 ล้านบาท  

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 257 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนกรกฎาคม 2559 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 17% 
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5) โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซน็ทรัล – บางใหญ่ (TC2) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที	ตั &งโครงการ ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

พื &นที	โครงการ 10-1-94.3 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ 

บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี�ยว 3 ชั 
น หน้ากว้าง 8 เมตร และ 10 เมตร  
ทาวน์โฮม 3 ชั 
น หน้ากว้าง 5.5 เมตร  
จํานวนทั 
งสิ 
น 77 ยนิูต 

จุดเด่นโครงการ 

- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ ่
- ทําเลที�ตั 
งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate 
- บ้านแฝดและทาวน์โฮม 3 ชั 
น ดีไซน์ใหม่ ทนัสมัย Loft Style เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ ที�
ต้องการความแปลกใหม ่บนพื 
นที�ความสขุส่วนตวั เพียง 77 ยนิูต 

- สามารถปรับเปลี�ยนพื 
นที� เป็น Home Office เพื�อทํากิจการขนาดย่อมได้ 
- ทกุหลงัสามารถจอดรถได้ 2 คนั โดยเฉพาะบ้านแฝดหน้ากว้าง 10 เมตร จอดรถได้ถงึ 3 คนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าที�ต้องการที�อยู่อาศยัที�สามารถปรับเปลี�ยนเป็น Home Office ได้ 

ระดับราคาขายต่อหลัง 4.0 – 7.0 ล้านบาท (ทาวน์โฮม 4 ล้านบาท / บ้านแฝด 5 – 7 ล้านบาท) 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 390 ล้านบาท  

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 291 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนตลุาคม 2559 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 30% 
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6) โครงการธนาฮาบิแทต ปิ	 นเกล้า – สิรินธร (TH2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�ตั 
งโครงการ ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

พื 
นที�โครงการ 26-2-25.9 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการ บ้านเดี�ยว 2 ชั 
น จํานวน 95 ยนิูต 

จดุเดน่โครงการ 

- ทําเลใกล้ทางดว่นพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
- โครงการบ้านเดี�ยวคณุภาพดี ไม่แออดั มีความเป็นส่วนตวัเพียง 95 หลงั 
- เน้นธรรมชาตใินการอยู่อาศยั เน้นต้นไม้ขนาดใหญ่และสวนสาธารณะที�ร่มรื�น  
- สโมสรขนาดใหญ่พร้อมสระวา่ยนํ 
าและฟิตเนสบริเวณหน้าโครงการ 
- ระบบรักษาความปลอดภยัแบบ Double Gate 
- บ้านทุกหลงัถูกออกแบบให้มีห้องนอนล่างหรือห้องเอนกประสงค์ เพื�อรองรับผู้สูงอายุ หรือ
แขกผู้มาเยือนได้พกัผ่อนอย่างเป็นส่วนตวั 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าที�มีรายได้สงู ผู้ ต้องการความเป็นส่วนตวัสงูในทําเลใกล้เมืองหลวง 

ระดบัราคาขายตอ่หลงั 8.0 – 15.0 ล้านบาท 

ประมาณการมลูคา่โครงการ 875 ล้านบาท  

ประมาณการมลูคา่เงินลงทนุ 604 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดอืนตลุาคม 2559 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนพฤษภาคม 2560 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 44% 

  



- 32 - 

7) โครงการสิริวลิเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต (UD1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที	ตั &งโครงการ ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

พื &นที	โครงการ 39-1-80.2 ไร่ 

เจ้าของโครงการ บริษัท พิมานสิริ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

รายละเอียดโครงการ 

บ้านเดี�ยว 2 ชั 
น  
บ้านเดี�ยวชั 
นเดียว  
จํานวนทั 
งสิ 
น  175 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ 

- สะดวกสบายในการเดนิทาง โครงการตดิถนนใหญ่ ใกล้สนามบนิ  
- ทําเลที�ตั 
งโครงการ ใกล้ศนูย์ค้าปลีกค้าส่ง  
- สโมสรชนาดใหญ่ สไตล์รีสอร์ท เชื�อมตอ่สวนสวยแบบไร้รอยตอ่ 
- สระวา่ยนํ 
าระบบเกลือ ถนอมสขุภาพผิว ใช้งานได้จริง แยกส่วนเดก็และผู้ใหญ่ 
- บ้านเดี�ยวคณุภาพ ดีไซน์ฟังก์ชั�นครบ แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท  
- ดีไซน์แบบบ้าน 3 และ 4 ห้องนอน, จอดรถได้ 2 คนัทกุแบบบ้าน 
- มีห้องนอนชั 
นล่าง เพื�อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอดุรอย่างแท้จริง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูค้าที�มีรายได้ปานกลาง ผู้ ที�ต้องการที�อยู่อาศยัในจงัหวดัอดุรธานี 

ระดับราคาขายต่อหลัง 2.49 – 8.0 ล้านบาท (บ้านเดี�ยวชั 
นเดียว ราคาเริ�มต้น 2.49 – 3.0 ล้านบาท) 

ประมาณการมูลค่าโครงการ 740 ล้านบาท  

ประมาณการมูลค่าเงนิลงทุน 545 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง ตั 
งแตเ่ดือนมิถนุายน 2558 

ระยะเวลาขาย เปิดตวัโครงการเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

ความคืบหน้าของการขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ขายไปแล้ว 19% 
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การตลาดและการแข่งขัน 
 

1. ลักษณะการตลาด 
 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการสํารวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบ “Outside-in” การเคลื,อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขนั และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลอย่างต่อเนื,องและเป็นระบบ พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื,อนํามากําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินงานโครงการแตล่ะโครงการที,เหมาะสมกบักลุ่มลกูค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั 4นๆ 
 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา   
 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที,บริษัทใช้จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Differentiation - base Focus) รวมถงึการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื,อมั,นในบริษัทและผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค ดงันั 4น ในด้านการตลาดของบริษัท
จงึมีกลยทุธ์การแข่งขนัโดยแบง่ออกได้ดงันี 4 

 

• กลยุทธ์ด้านทําเลที-ตั .งโครงการ บริษัทมีนโยบายหลกัในการให้ความสําคญัเกี,ยวกบัทําเลที,ตั 4งโครงการเป็นอย่างมาก 
โดยศกึษาจากแนวโน้มการขยายตวัของเส้นทางคมนาคม 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นสําคญั ซึ,งบริษัทมุ่งเน้นที,จะพฒันาเฉพาะ
โครงการที,ตั 4งอยู่ในเขตทําเลที,ดี อยู่ใกล้กบัสิ,งอํานวยความสะดวก ที,สําคญัไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที,ตั 4งของโครงการ
ส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที,สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายการคมนาคมในอนาคต  

 

ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (TPD) และ บริษัท พิมานสิริ จํากดั (PMS) (บริษัท
ย่อยของ TPD) จะเน้นการพฒันาโครงการในส่วนภูมิภาคที,มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื,อง ปัจจุบนัมีโครงการที,
อยู่ระหวา่งการเปิดขายอยู่ในจงัหวดัอดุรธานี ภายใต้การดําเนินงานของ PMS 
 

• กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  บริษัทได้กําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแต่ละโครงการเพื,อสร้างความ
แตกต่าง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที,อยู่อาศยั ประโยชน์ใช้สอยของพื 4นที, โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทาง
การตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั 4งนี 4 โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื 4นที,
ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น นอกจากนี 4 บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทใน
ขนาดโครงการที,มีขนาดไมใ่หญ่จนเกินไป เพื,อให้ลกูค้ารู้สกึถงึความเป็นส่วนตวัและอบอุ่น 

 

• กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า ในปีที,ผ่านมา บริษัทมีการพฒันาระบบการควบคมุและตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพ
บ้านมาใช้ตรวจสอบบ้านสร้างเสร็จในทุกขั 4นตอนก่อนที,จะส่งมอบให้กับลูกค้า ทําให้โครงการที,พักอาศยัของบริษัทมี
มาตรฐานเดียวกัน เป็นที,ยอมรับของลูกค้าทั,วไป รวมถึงการเลือกใช้วสัดุก่อสร้างที,มีคุณภาพ มีคุณสมบตัิที,ดีต่อการ
ก่อสร้างที,อยู่อาศยัทดัเทียมบริษัทใหญ่ชั 4นนําทั,วไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

• กลยุทธ์การสร้างความเชื- อมั- นต่อลูกค้า บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื,อมั,นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพัฒนา
สาธารณปูโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตวัอย่างและบ้านสร้างให้
เสร็จก่อนขาย เพื,อให้ลกูค้าได้เหน็บ้านและวสัด ุซึ,งเป็นการกระตุ้นก่อนตดัสินใจซื 4อ โดยบริษัทมีบุคลากรที,มีประสบการณ์ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื,อเสริมทกัษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคณุภาพ เพื,อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไป
ตามมาตรฐานที,บริษัทได้วางไว้  
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นอกจากนี 4 บริษัทมีนโยบายให้ความสําคญัตอ่บริการหลงัการขาย โดยดแูลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัลกูค้าภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ ซึ,งจะสามารถช่วยสร้างความเชื,อมั,นให้ลูกค้าผู้อาศยัในโครงการ
ได้อีกทางหนึ,ง นอกจากนี 4 บริษัทได้มีการพฒันาระบบบริการหลงัการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื,อสามารถเก็บบนัทกึ
ข้อมลูประวตัิการซ่อมแซมของลูกค้าที,มาใช้บริการ เพื,อช่วยในการบริหารจดัการเกี,ยวกบัการบริการหลงัการขายได้เป็น
อย่างดี อีกทั 4งมีการแตง่ตั 4งทีมงานที,ดแูลด้านนี 4โดยเฉพาะ เพื,อเข้าไปแก้ปัญหาของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 4น 

 

• กลยุทธ์ด้านราคา  บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคาตลาด (Market Approach) และราคาที,คํานวณ
มาจากต้นทนุ (Cost Plus Approach) เพื,อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมาย
และปัจจยัตา่งๆ ที,เกี,ยวข้อง ได้แก่ ทําเลที,ตั 4งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของ
คูแ่ข่งขนัในบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกบัต้นทนุในการดําเนินโครงการแล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการ
ตลาดที,เปิดอยู่ในพื 4นที,นั 4น  

 

2) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
 

การขายในโครงการ : เป็นการขายโดยทีมงานพนกังานขายที,ได้รับการฝึกอบรมพฒันาตามหลกัสูตรมาตรฐานของบริษัท โดย
พนกังานขายจะดําเนินกิจกรรมทางการขายภายในสํานกัขายของบริษัท ซึ,งตั 4งอยู่ในแตล่ะโครงการนั 4นๆ   

การขายภายนอกโครงการ : เป็นการขายและสนับสนุนการขายโดยทีมงานการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธต่างๆ ตาม
ห้างสรรพสินค้า คอมมนิูตี 4มอลล์ชั 4นนํา และงานมหกรรมตา่งๆ เพื,อเป็นการเพิ,มยอดขาย และ เป็นการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาแวะชมโครงการ 
เพื,อให้ทีมงานพนกังานขายดําเนินกิจกรรมทางการขายภายในโครงการตอ่ไป 

การตลาดออนไลน์ : ปัจจบุนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื,อสารออนไลน์เป็นหลกัมากขึ 4นอย่าง
ต่อเนื,อง ส่งผลให้การตลาดออนไลน์เริ,มเข้ามามีบทบาทกับการทําธุรกิจต่างๆ และมีการแข่งขันทางด้านการตลาดออนไลน์ที,สูงขึ 4น โดย
นบัตั 4งแต่ปี 2560 ที,ผ่านมา บริษัทได้เริ,มดําเนินการจัดทําการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, 
Line เป็นต้น เพื,อให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที,สดุ และสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ได้
อีกทางหนึ,ง 
 

3) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

เนื,องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดบัราคาเฉลี,ยไม่เกิน 5 ล้านบาท ดงันั 4น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จึงเป็น
กลุ่มผู้บริโภคที,มีกําลงัซื 4อในระดบัปานกลางขึ 4นไป ซึ,งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จํานวนมาก  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดบัรายได้
และความต้องการในสินค้าตา่งๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี,ยว ซึ,งต้องการที,อยู่อาศยัที,มีคณุภาพ ทําเลที,ดี 

 

2. ภาวะอุตสาหกรรม 
 

เศรษฐกิจไทย ปี 2561 
 

โดยภาพรวมขยายตวัร้อยละ 4.1 เพิ,มขึ 4นจากการขยายตวั ร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เป็นการขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปีที,ผ่านมา 
ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัดีขึ 4นของการบริโภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าและบริการ 
ในขณะที,การใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตวั การลงทนุภาครัฐลดลงเล็กน้อย ด้านการผลิตอตุสาหกรรม การขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซม 
การขนส่ง การคมนาคม มีการขยายตวัดีขึ 4น ในส่วนของการโรงแรมและภตัตาคารมีการขยายตวัมากขึ 4น ซึ,งเป็นการขยายตวัตามจํานวนและ
รายรับจากนกัทอ่งเที,ยวตา่งประเทศ ส่วนการผลิตภาคการเกษตรและส่วนการก่อสร้างมีการชะลอตวั 
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ทางด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมขยายตวัตอ่เนื,อง โดยเฉพาะในพื 4นที,กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถงึจงัหวดัท่องเที,ยว
ที,สําคญัในภูมิภาค โดยอุปสงค์ต่อที,อยู่อาศยัแนวสูงเติบโตดีในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ,งมาจากกําลังซื 4อของลูกค้า
รายได้ปานกลางถึงระดบับนที,ยงัขยายตวัได้ และอีกส่วนหนึ,งมาจากอุปสงค์ของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที,มีส่วนช่วยดดูซบัอุปทานใน
บางพื 4นที, อาท ิสขุมุวทิและรัชดาภิเษก สําหรับอปุสงค์ที,อยู่อาศยัแนบราบขยายตวัในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตวัเมืองของ
จงัหวดัท่องเที,ยงหลักในภาคใต้ นอกจากนี 4 พบว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ,งเริ,มหนัมาทําโครงการที,สร้างรายได้
ประจํา เช่น อพาร์ทเม้นท์ โครงการ Mixed Use หรือ อาคารพาณิชย์ แทนการทําโครงการที,อยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว เพื,อใช้ประโยชน์จากที,ดิน
ราคาสงูให้คุ้มคา่มากขึ 4น 

 

สําหรับภาวะอสงัหาริมทรัพย์ในเขตภมูิภาคโดยรวมคอ่นข้างทรงตวั โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที,แม้ยงั
มีอุปสงค์ต่อที,อยู่อาศยัอย่างต่อเนื,อง แต่ลูกค้ามักประสบปัญหาถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื,อ เนื,องจากรายได้ไม่เพียงพอ ซึ,งสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจภมูิภาคที,ยงัไม่เข้มแข็งนกั นอกจากนี 4 ผู้ประกอบการบางรายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ยอดจําหน่ายบ้านในพื 4นที,เริ,มชะลอ
ตวั ส่วนหนึ,งเกิดจากความกงัวลต่อมาตรการกํากบัดแูลสินเชื,อเพื,อที,อยู่อาศยั เพื,อป้องกนัความเสี,ยงเชิงระบบของ ธปท. ซึ,งทําให้ลูกค้าต้อง
ชะลอการตดัสินใจซื 4อ เพราะจําเป็นต้องศกึษาข้อมลูและลกูค้าบางกลุ่มอาจต้องใช้ระยะเวลานานขึ 4นในการเก็บเงินดาวน์ที,อยู่อาศยั 

 

ทศิทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 
 

จากรายงานแนวโน้มธุรกิจ ประจําไตรมาส 4/2561 จดัทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยว่า ในไตรมาสที, 1 ปี 
2562 ผู้ประกอบการมองวา่ ธุรกิจยงัมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื,องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สะท้อนจากการเปิดโครงการใหม่และยอดขาย
รอโอน (Backlog) ที,มีตอ่เนื,อง รวมถงึการแข่งขนักนัจดัโปรโมชั,นอย่างรุนแรงของผู้ประกอบการ เพื,อเร่งกระตุ้นยอดขายและโอนก่อนมาตรการ
กํากบัดแูลสินเชื,อเพื,อที,อยู่อาศยัจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน  

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเหน็วา่ มาตรการดงักล่าวประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบี 4ยขาขึ 4นจะส่งผลให้ผู้ ซื 4อบางกลุ่มชะลอ
การตดัสินใจซื 4อที,อยู่อาศยัในระยะถดัไป เนื,องจากอาจต้องใช้เวลาในการหาเงินดาวน์มากขึ 4นจากสดัส่วนเงินดาวน์ที,จะปรับเพิ,มขึ 4นตามจํานวน
สญัญากู้อสังหาริมทรัพย์ และข้อจํากดัที,มากขึ 4นสําหรับผู้ ที,ต้องการหาบุคคลกู้ ร่วม เนื,องจากสัญญากู้ดงักล่าวจะถูกนบัเสมือนเป็นสัญญากู้
หลกัของผู้กู้ ร่วมด้วย 

 

ทั 4งนี 4 ผู้ประกอบการหลายรายมีแนวทางปรับตวัด้วยการยืดระยะเวลาผ่อนดาวน์สําหรับที,อยู่อาศยัแนวสูง และใช้กลยุทธ์จอง
ก่อนสร้างแทนการขายบ้านพร้อมอยู่สําหรับที,อยู่อาศยัแนวราบ 

 

ขณะที, ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คาดการณ์ว่า ภาพรวมตลาดที,อยู่อาศยัในปี 2562 น่าจะ
มีสภาวะหดตวัลงอย่างมาก เมื,อเทียบกับปี 2561 ในแง่ของการพัฒนาที,อยู่อาศัย โดยเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
มาตรการกํากับดูแลสินเชื,อเพื,อที,อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ,งกระทบต่อตลาดที,อยู่อาศยัทั 4งในพื 4นที,กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยคาดการณ์วา่ เงนิเฟ้อจะขยายตวั และตลาดโลกมีความเสี,ยงมากขึ 4นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา – จีน ซึ,งจะทําให้
เศรษฐกิจจีนแย่ลงกว่าเดิม และกระทบไปยังประเทศญี,ปุ่ น ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะขยายตวัดีบนความผนัผวนของเศรษฐกิจ โดยจะ
กระทบตอ่ทกุอตุสาหกรรมให้ชะลอตวัลง  

 

ดงันั 4น ปัจจยัลบตามที,กล่าวมาจะกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคของตลาดที,อยู่อาศยั โดยเฉพาะยูนิตระดบักลางราคา  
2 – 5 ล้านบาท ที,ยงัเหลือค้างในตลาดมากที,สุดจะได้รับผลกระทบ และยูนิตระดบัล่างราคา 1 – 2 ล้านบาท ก็ได้รับผลกระทบจากการอนมุตัิ
สินเชื,อยากขึ 4น ส่วนตลาดระดบับนยงัไม่ได้รับผลกระทบ 
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โดยศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธอส. ประเมินวา่ ภาพรวมปี 2562 จะมียอดโอนกรรมสิทธิrที,อยู่อาศยัทั,วประเทศอยู่ที, 306,911 
ยนิูต ลดลง 10.90% จากปี 2561 แบง่เป็น โครงการแนวราบ 206,152 ยนิูต และโครงการคอนโดมิเนียม 100,758 ยนิูต 

 

อย่างไรก็ตามเชื,อวา่ ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทกุรายจะมีการปรับตวั และผู้บริโภคเองก็ต้องปรับตวัตามด้วย ซึ,งปัจจุบนั
หลายบริษัทก็ได้ออกมาประกาศถึงแผนการดําเนินงานในปี 2562 แล้ว โดยเห็นได้ชดัว่า มีการเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงมาก ทั 4งนี 4 ต้องรอดู
การเปลี,ยนแปลงของความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นหลกั 

 

3. ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ในกลุ่มผู้ประกอบการที,พักอาศยัที,ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี,ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครงการที,
พฒันาอยู่ในพื 4นที,นนทบุรี และ อุดรธานี เหมือนกบับริษัท มีอยู่เป็นจํานวนมาก ทั 4งที, บริษัทที,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที,
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ,งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทประเมินวา่ บริษัทมีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื,นๆ ได้โดยมีจดุแข็งในการแข่งขนัในตลาดได้ดงันี 4   

 

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที,เปี, ยมด้วยความสามารถและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื,องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก  ดงันั 4น  
จงึมีความคล่องตวัและความยืดหยุ่นในการทํางานคอ่นข้างสงู  ซึ,งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจดัการ อีกทั 4ง บริษัทยงัจดัให้
มีการอบรมทีมงานอย่างตอ่เนื,อง ทั 4งจากหลกัสตูรภายในและภายนอกบริษัท รวมถงึการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ,งมีอยู่อย่างตอ่เนื,อง 

 

รูปแบบบ้าน : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททําการสํารวจความต้องการของลูกค้า เพื,อออกแบบบ้านให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพล ูเป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั 4น สไตล์บ้านเดี,ยว เพิ,มพื 4นที,ใช้
สอยมากกว่า นอกจากนี 4 บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี,ยว มีฟังก์ชั,นใช้สอยเหมือนบ้านเดี,ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ใน
ราคาบ้านแฝด ซึ,งจะตํ,ากวา่บ้านเดี,ยวทั,วไป    

 

เมื,อเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทได้เข้ารับรางวลั “ASA Real Estate Awards 2018” รางวลัอสงัหาริมทรัพย์เพื,อคณุภาพชีวิตดีเด่น 
ประจําปี 2561 ประเภทที,อยู่อาศยั สําหรับระดบัราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ อาษา 
(ASA) โดยพิจารณาจากการออกแบบและการก่อสร้างที,ได้มาตรฐาน เป็นไปตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร และคํานงึถึงคณุภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศยัในโครงการเป็นหลกั อีกทั 4ง ยงัต้องเป็นผู้ประกอบการที,มีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจด้วย ทั 4งนี 4 รางวลัเกียรติยศ
ที,ทางสมาคมฯ จะมอบให้นั 4น เป็นรางวลัอนัทรงคณุคา่ ผ่านการคดัสรร กลั,นกรองอย่างดียิ,งจากผู้ทรงคณุวฒุใินหลากหลายวชิาชีพ 

 

การจัดสรรพื .นที- ส่วนกลาง : การให้ความสําคญักับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และบ้านเดี,ยว บริษัทได้จัดสรรพื 4นที,ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกบัแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้น
ความร่มรื,น และการอยู่อาศยัร่วมกนัของลกูค้าได้ใช้เป็นพื 4นที,พกัผ่อน เพื,อให้ลกูค้ามีคณุภาพชีวติที,ดีขึ 4น  

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ในการบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เชื,อมโยงกนัระหวา่งทกุโครงการและสํานกังานใหญ่ ซึ,งปัจจบุนัมีระบบที,ใช้อยู่ดงันี 4  

• โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ ใช้ในการบริหารจดัการข้อมลูของโครงการทั 4งหมดของบริษัท ซึ,งทีมผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูที,เกี,ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั 4งหมดได้ตลอดเวลา 

• โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี,ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที,เกิดจาก
โครงการต่างๆ ของบริษัท มายังสํานักงานใหญ่ เพื,อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื,นชอบและสิ,งที,
ลกูค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

• โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย สามารถช่วยจดัเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั 4งหมด 
ซึ,งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที,ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงั และ/หรือ  ใน
แตล่ะหมวดการซอ่มเพื,อนํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ,ใช้ หรือจากการออกแบบ 
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1 เดือน 

 ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ยื,นขอใบอนญุาตตา่งๆ จากหน่วยงานที,เกี,ยวข้อง ถมดิน พฒันาสาธารณปูโภคเบื 4องต้น และ 

สร้างสํานกังานขาย บ้านตวัอยา่ง และบ้านสร้างก่อนขาย 

เปิดจองขายและทําสญัญา โดยบ้านตวัอย่างเสร็จพร้อมให้เข้าชม 

ดําเนินการโอนกรรมสิทธิrบ้านให้แก่ลกูค้า 

บริการหลงัการขายและลกูค้าสมัพนัธ์ 

ดําเนินการจดัซื 4อที,ดนิ เขียนแบบโครงการ และเริ,มถมดนิ 

2 – 3 เดือน 4 – 6 เดือน 

• โปรแกรมบริหารงานจัดซื .อ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื 4อแบบ Online ช่วยในการจดัทําใบขอซื 4อและการอนมุตัิ
ผ่านระบบ Online ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั,งซื 4อสินค้าและวสัดตุ่างๆ รวมทั 4งการตรวจสอบ
สถานะใบสั,งซื 4อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั 4นตอนการทํางานที,ยุ่งยากและซบัซ้อนได้เป็นอย่างดี  

• โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั 4งแต่เริ,มต้นโครงการ ทั 4งในส่วนของงาน
ก่อสร้างบ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมลูความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคมุการ
เบกิจ่ายงวดงานผู้ รับเหมา  

 

ราคา : บริษัทมีการกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื,องจากราคาเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ,งในการตดัสินใจเลือกซื 4อที,อยู่
อาศยั บริษัทจงึมีนโยบายในการกําหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื,อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้ามากที,สุดเมื,อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัที,เสนอ
สินค้าในระดบัราคาเดียวกัน   สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชั,นการใช้สอยที,มากกว่า รูปแบบที,โดดเด่นกว่า  และสภาพโครงการ  ตลอดจนสิ,ง
อํานวยความสะดวกในโครงการที,เหนือกวา่  

 

คุณภาพวัสดุที-ใช้ : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วสัดทีุ,มีคณุภาพดีและง่ายต่อการบํารุงรักษาในอนาคต เพื,อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าและลดภาระของลกูค้าในการบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมในอนาคต 

 

4. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 

การจัดหาให้ได้มาซึ-งผลิตภัณฑ์เพื-อจาํหน่าย   
 

1) ขั .นตอนการบริหารโครงการ 
 

ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกต่างกนัไป ขึ 4นอยู่กบัขนาดและลกัษณะโครงการ แบบบ้าน 
และขนาดของพื 4นที,ใช้สอย โดยปกตริะยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั 4นตอนการดําเนินงานดงันี 4   
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ในการก่อสร้างบ้านแตล่ะหลงัจะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่
ละหลงัประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี,ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวนัที,สามารถโอนให้กบัลูกค้าประมาณ 45 วนั สําหรับบ้านสร้าง
เสร็จก่อนขาย 

 

2) การจัดหาที-ดนิ 
 

บริษัทมีกระบวนการจัดซื 4อที,ดินอย่างเป็นระบบเริ,มจากการพิจารณาที,ดิน ทําเลที,ตั 4งของที,ดิน  การศึกษาทิศทางการ
เติบโตของแหล่งที,อยู่อาศยั เส้นทางการพัฒนาและการขยายตวัของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื,อทําการวิจัย
ศกึษาความเป็นไปได้  โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมลูเรื,องที,ดินอย่างใกล้ชิด เพื,อให้ทราบแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของ
ที,ดนิในทําเลตา่งๆ คุ้มคา่สําหรับการพฒันาโครงการก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 

การจดัซื 4อที,ดนิของบริษัทจะดําเนินการจดัซื 4อกบัเจ้าของที,ดินโดยตรง/ผ่านนายหน้าค้าที,ดิน  โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบาย
การจดัซื 4อที,ดินแปลงขนาด 15-30 ไร่ เพื,อพฒันาโครงการขนาดเล็กที,สามารถดําเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั 4นในทําเลที,บริษัทมีความชํานาญ 
โดยที,ดินที,จัดซื 4อจะมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ มีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตที,ชัดเจนและราคาที,เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการ
เปรียบเทียบราคาซื 4อกบัราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสมํ,าเสมอเพื,อให้ได้ราคาที,เหมาะสมในการจดัซื 4อที,ดิน ซึ,งก่อนการจดัซื 4อที,ดินในแต่
ละครั 4ง 

3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ รับเหมาที,ร่วมงานกบับริษัทมาเป็นเวลานาน  มีผลงานและความสามารถในการรับ
งานสอดคล้องกบัมาตรฐานและการเตบิโตของบริษัท บริษัทได้วา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการ
ก่อสร้างเป็นของตนเอง  

 

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้ รับเหมาเพิ,มเติม บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต 
ความสามารถและศกัยภาพในการทํางานให้แล้วเสร็จ  รวมทั 4งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ รับเหมา เพื,อให้แน่ใจว่าผู้ รับเหมาจะสามารถ
จดัซื 4อวสัดแุละอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที,กําหนดในสญัญา นอกจากนี 4 บริษัทยงัพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้ รับเหมาแต่ละ
รายเพื,อให้แน่ใจวา่ผู้ รับเหมามีศกัยภาพที,เหมาะสมกบังานที,จะรับ  

 

โดยปกติผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดําเนินการ ค่าวสัดกุ่อสร้างที,เกี,ยวข้องในงาน (นอกเหนือจาก
ส่วนที,บริษัทจดัหาให้) อุปกรณ์ สัมภาระ เครื,องมือเครื,องใช้ และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง เป็นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่าย
สญัญาที,ได้ทํากนัไว้ บริษัทจะเป็นผู้ กําหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา  และบริษัทจะพิจารณาจดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัๆ  
ให้แก่ผู้ รับเหมา ทั 4งนี 4 เพื,อเป็นส่วนหนึ,งของการบริหารต้นทนุและการควบคมุคณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง  
 

บริษัทจะจ่ายคา่จ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที,ก่อสร้างสําเร็จตามสญัญา โดยมีการหกัเงินประกนัผลงานในแต่ละงวดงาน 
สําหรับผู้ รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบง่งวดงานและการตรวจรับงานให้ถี,ขึ 4น เพื,อแบ่งเบาภาระของผู้ รับเหมาในการจดัซื 4อ
วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั,วไปผู้ รับเหมาที,ติดต่อกับบริษัทจะรับประกันผลงานและฝีมือปฏิบตัิงาน รวมทั 4งคุณภาพของสิ,งของวสัดุ
อุปกรณ์ที,ทําเสร็จต่อไปอีก 1 ปีหลงัจากส่งมอบงานที,ทําเสร็จงวดสุดท้าย หากครบกําหนด 1 ปีและงานที,ผู้ รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ 
บริษัทจะคืนเงินประกนัผลงานที,หกัไว้ในแตล่ะงวดงานให้แก่ผู้ รับเหมา  ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้ รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของ
บริษัทแต่บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหวัหน้าผู้คุมงานซึ,งเป็นพนักงานประจําของบริษัทเข้าควบคุมงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ใน
มาตรฐานที,บริษัทกําหนด 
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บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ,งเป็นหวัใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที,มีคุณภาพ  ดงันั 4น  
บริษัทจงึจดัตั 4งคณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์  ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี 4 

1. ประธานคณะ ดํารงตําแหน่งโดย  ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 
2. หวัหน้าคณะ ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการฝ่ายอํานวยการ 
3. กรรมการ ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการโครงการ, ผู้จดัการฝ่ายมาตราฐานงานก่อสร้าง,  

วศิวกรประมาณราคาอาวโุส  
4. เลขานกุาร ดํารงตําแหน่งโดย ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์อาวโุส 
5. ที,ปรึกษา ดํารงตําแหน่งโดย กรรมการผู้จดัการ, ที,ปรึกษาทีมบริหาร  

และ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและปฏิบตักิาร 
 

ทั 4งนี 4 บทบาทและหน้าที,หลกัๆ ของคณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ มีดงันี 4 

• พิจารณาเรื,องหลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้ รับเหมา 

• เป็นศนูย์กลางในการสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างผู้ รับเหมากับบริษัท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที,ส่งเสริมความ
เข้าใจอนัดีและสมัพนัธ์ภาพที,ดีระหวา่งกนั 

• พิจารณาเรื,องระเบียบตา่งๆ ที,เกี,ยวข้อง 

• พิจารณาเรื,องการพฒันาศกัยภาพผู้ รับเหมา 

• พิจารณาเรื,องอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง 

• คณะกรรมการผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร  
 

โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัทํานโยบาย พร้อมทั 4งกําหนดเป้าหมายในการพฒันาผู้ รับเหมาสมัพนัธ์ ดงันี 4 
1) ด้านการสรรหาผู้ รับเหมา 

1.1 สรรหาผู้ รับเหมาเพื,อเป็นพนัธมิตรกบับริษัทในระยะยาว 
1.2 สรรหาผู้ รับเหมาพนัธมิตร ไม่เกิน 10 บริษัท ในเขตพื 4นที,จงัหวดันนทบรีุ 

โดยแบง่เป็น ผู้ รับเหมาก่อสร้างบ้าน Precast และ ผู้ รับเหมาก่อสร้างบ้าน Conventional 
1.3 สรรหาผู้ รับเหมาก่อสร้างบ้าน ไม่เกิน 2 บริษัทตอ่ 1 โครงการ 
1.4 สรรหาผู้ รับเหมา เฉพาะงานสาธารณปูโภค ประเภท งานก่อสร้างสโมสร งานซุ้มป้ายโครงการ 

ทั 4งนี 4 เพื,อให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการเปิดโครงการใหม ่
1.5 สรรหาผู้ รับเหมา งานสาธารณปูโภคทั,วไป ประเภท งานถมดนิ งานถนนและท่อระบายนํ 4า งานรั 4วโครงการ และ

งานอื,นๆ 
2) การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที,ดีกบัผู้ รับเหมา 

2.1  การอบรมมาตรฐานงานก่อสร้าง และมาตราฐานการทํางานของบริษัท เพื,อให้ได้คณุภาพงานก่อสร้างที,เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท 

2.2  ให้สิทธิประโยชน์ ทางด้านการเงินตา่งๆ อาทเิช่น เงินพิเศษคา่เร่งรัดงานก่อสร้าง ส่วนลดพิเศษสําหรับผู้ รับเหมา
ที,สนใจซื 4อบ้านของบริษัท 

2.3  มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ รับเหมาดีเด่น และการให้รางวลัพิเศษต่างๆ เพื,อเป็นความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมในความสําเร็จของโครงการ 

 

นอกจากนี 4  บริษัทยังจดัให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ รับเหมาและเจ้าหน้าที,ระดบัผู้บริหารของบริษัท เป็นระยะ ทั 4งนี 4 
เพื,อให้ผู้ รับเหมารู้สกึเป็นส่วนหนึ,งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถงึแนวทางการเตบิโตของบริษัทตอ่ไปในอนาคต  

 



- 40 - 

 

4) วัสดุก่อสร้าง   
 

วสัดกุ่อสร้างจะแบง่เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วสัดกุ่อสร้างที,ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาและวสัดกุ่อสร้างที,
บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง โดยเฉลี,ยคา่วสัดกุ่อสร้างที,ผู้ รับเหมาก่อสร้างจดัหามาเองเปรียบเทียบกบัวสัดทีุ,บริษัทจดัหาให้มีสดัส่วนประมาณร้อยละ       
45 : 55 

• วสัดกุ่อสร้างที,ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหา ในสญัญาการวา่จ้างระหวา่งบริษัทและผู้ รับเหมาก่อสร้างจะระบุ
ถึงคณุสมบตัิของวสัดุก่อสร้างที,ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาเอง ทั 4งนี 4 ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้
วสัดุก่อสร้างที,ได้คุณภาพตรงกับที,ระบุในสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากับผู้ จัดจําหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างบางรายการให้กบัผู้ รับเหมาทกุรายในโครงการ เนื,องจากการรวมปริมาณสั,งซื 4อในจํานวนมากจะทําให้บริษัทมี
อํานาจในการตอ่รองราคามากกวา่การให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะรายสั,งซื 4อกนัเอง 

• วสัดุก่อสร้างที,บริษัทเป็นผู้ จัดหาเอง  ส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุที,ต้องใช้เป็นจํานวนมาก หรือต้องสั,งซื 4อกับผู้ จัดจําหน่าย
เฉพาะราย หรือต้องมีการควบคุมสเปคเป็นกรณีพิเศษ  หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั,งซื 4อ ดงันั 4น เพื,อเป็นการลด
ภาระของผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงติดต่อซื 4อวสัดุเหล่านั 4นกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายโดยตรงและให้จัดส่งตรงไปที,
โครงการเมื,อถงึเวลาที,ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดเุหล่านั 4น โดยบริษัทจะไม่สั,งวสัดมุาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บ
สินค้าคงคลงั  

 

วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที,ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านําเข้า บริษัทจะติดต่อกบัผู้ นําสินค้าเข้าโดยตรง
เพื,อลดภาระในการเก็บสินค้าคงคลงั  การจดัหาวสัดกุ่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกบัผู้จดัจําหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จดัจําหน่าย
หลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื,อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจดัส่ง การติดตั 4ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกนัหลงัการขาย  เป็นต้น  
และพิจารณาเลือกผู้ จัดจําหน่ายที,ให้ราคาที,คุ้มค่าและมีความน่าเชื,อถือว่าจะสามารถจัดหาวสัดุส่งมอบให้บริษัทได้ตามที,ตกลงกันไว้ และ
สามารถให้บริการหลงัการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที,กําหนด  โดยไม่ได้คํานึงถึงราคาตํ,าสุดเพียงอย่างเดียว  สําหรับวสัดกุ่อสร้างบาง
รายการบริษัทจะติดต่อผู้ จําหน่ายให้รับประกนัเกินกว่า 1 ปี (ซึ,งเป็นระยะการประกันตามมาตรฐาน) ซึ,งผู้ จําหน่ายจะมีใบรับประกันสินค้า
ให้กบับ้านแตล่ะหลงัและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกนัดงักล่าวให้แก่ลกูค้า ณ วนัโอนกรรมสิทธิr  

 

ผลกระทบต่อสิ-งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์  
 

การพัฒนาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเกี,ยวกับสิ,งแวดล้อม แต่ทั 4งนี 4 เพื,อให้สภาพแวดล้อมของ
โครงการอยู่ในสภาพดีและไม่เป็นการทําลายสิ,งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื,อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที,
อาจส่งผลกระทบตอ่สิ,งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการจดัให้มีถงับําบดันํ 4าเสียสําหรับแตล่ะบ้านและสําหรับพื 4นที,ส่วนกลางทกุโครงการ  

 

ทั 4งนี 4 ในระยะ 3 ปีที,ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถกูร้องเรียนใดๆ เกี,ยวกบัปัญหาสิ,งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียง
และจากหน่วยงานของราชการ นอกจากนี 4 บริษัทยงัมีการส่วนงานที,คอยดแูลชมุชนสมัพนัธ์โดยเฉพาะ เพื,อสร้างสมัพนัธ์ที,ดีและคอยรับปัญหา
ในการที,ชมุชนอาจได้รับผลกระทบระหวา่งการก่อสร้าง 
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5. งานที-ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 

ณ วันที, 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที,มีการทําสัญญาจะซื 4อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 4 โครงการ 
จํานวน 24 ยนิูต ซึ,งมีมลูคา่รวมประมาณ 140.6 ล้านบาท โดยคาดวา่จะรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562 ดงันี 4 
 

ที- โครงการ 
ดาํเนินการ

โดย 
จาํนวน (ยูนิต) จาํนวนเงิน (ล้านบาท) 

1 ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ 

บริษัท 

5 15.0 

2 ธนาวลิเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ 1 5.0 

3 ธนาฮาบแิทต ปิ, นเกล้า – สิรินธร 12 101.3 

4 สิริวลิเลจ อดุรธานี – แอร์พอร์ต บริษัทย่อย 6 19.3 

 รวมทั .งสิ .น  24 140.6 
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ปัจจัยความเสี�ยง 
 

จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัที�อาจทําให้เกิดความเสี�ยงและส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานในอนาคตมีดงันี ) คือ 
  

1. ความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย 
 

1.1 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันที�สูงขึ &นของตลาดที�อยู่อาศัย 
 

ในปัจจุบนัผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ )น โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า เพื�อรองรับความ
ต้องการของลกูค้าทกุระดบั โดยใช้กลยทุธ์การแข่งขนัหลายรูปแบบ อาทิเช่น กลยุทธ์การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบ้าน
พร้อมของสมนาคณุตา่งๆ รวมถงึการที�คูแ่ข่งเปิดตวัโครงการก่อนโครงการของบริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกนั ซึ�งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท เป็นต้น ประกอบกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโซนจังหวดันนทบุรีมีการแข่งขัน
คอ่นข้างสงู เนื�องจากเป็นทําเลที�มีศกัยภาพจากการพฒันาโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื�อง บริษัทต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที�
รุนแรงจากคู่แข่งที�เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกนักบัโครงการของบริษัท ซึ�งตั )งอยู่ในพื )นที�จังหวดันนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั )งจากบริษัทที�จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที�อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั )น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งเหล่านี )ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที�อยู่ในแวดวงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นระยะเวลานานและด้วยการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัที�
เน้นคณุภาพ อีกทั )งบริษัทได้มีการพฒันานวตักรรมรูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ )น 
โดยบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการเฉพาะในพื )นที�จังหวดันนทบุรี ทําให้บริษัทมีความชํานาญเฉพาะพื )นที� สามารถเข้าใจและทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษาและวิจัยสํารวจความต้องการลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ ประชาชนในพื )นที�มีความคุ้นเคยกับ
โครงการจงึส่งผลให้เกิดความไว้เนื )อเชื�อใจมากขึ )น และในแต่ละโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื )นที�ที�ใกล้เคียงกนัเพื�อให้เกิดการประหยดัต่อการ
ลงทุนและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน นอกจากนี ) บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที�ชัดเจน ทําให้บริษัทสามารถบริหาร
โครงการในแตล่ะโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.2 ด้านการเงนิ และสภาพคล่องทางการเงนิ 
 

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
เหตกุารณ์เหนือความคาดหมาย 

 

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
ให้มีความหลากหลายในระดบัราคาที�สอดรับกับกลุ่มลูกค้าที�มีกําลังซื )อลดลง และได้มีการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที�เป็นพันธมิตรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ที�สามารถช่วยให้ลกูค้าขอสินเชื�อได้ง่ายขึ )น  อาทิเช่น ลูกค้าได้รับอตัราดอกเบี )ยที�ลดลง เป็นต้น ทั )งนี ) บริษัทได้ทําการ
ตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชําระเงินกู้  (Pre-Approve) ลกูค้าก่อนการจอง เพื�อลดปัญหาที�จะเกิดจากการกู้สินเชื�อไม่ผ่าน  

 

1.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทเกี�ยวข้องกบัการก่อสร้างที�อยู่อาศยัซึ�งอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ ที�เข้มงวดจึงมีความเสี�ยงที�
อาจพบได้ เช่น การเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบเกี�ยวกับการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที�ดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การเปลี�ยนแปลง
ข้อกําหนดการจดัสรรที�ดนิตาม พ.ร.บ.จดัสรรที�ดนิ การถกูจํากดัประโยชน์ในการใช้พื )นที�ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท การถูกเวนคืนที�ดิน
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เพื�อการก่อสร้างสาธารณปูโภคของภาครัฐ หรือปัญหาอนัเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกําหนดตา่งๆ ของทางราชการที�เกี�ยวข้อง 
ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้   

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดความเสี�ยงในเรื�องการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
ด้วยการสํารวจและทําการศกึษาถงึข้อจํากดัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และติดตามการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบักฎระเบียบ ข้อกําหนดทางกฎหมายต่างๆ 
ที�อาจเกิดขึ )นอย่างต่อเนื�องควบคู่ไปกับการศกึษาภาวะตลาดอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี�ยนการดําเนินการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงที�อาจจะเกิดขึ )นดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดินเพื�อพัฒนาโครงการในอนาคต 
 

ที�ดนิถือเป็นต้นทนุหลกัซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโครงการ ซึ�งบริษัทไม่มีนโยบายในการซื )อที�ดินจํานวนมากเพื�อเก็บไว้สําหรับ
รอการพฒันา ทั )งนี ) เพื�อป้องกนัปัญหาการรับภาระด้านต้นทนุทางการเงิน ซึ�งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องให้แก่บริษัทได้ อีกทั )ง บริษัท
ต้องการลดความเสี�ยงในเรื�องของการปรับเปลี�ยนผงัเมืองและแนวเวนคืน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคต จึงทําให้บริษัทอาจเกิดความ
เสี�ยงจากการไม่สามารถซื )อที�ดินในทําเลที�ดี ที�เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการ หรือ มีต้นทนุในการพัฒนาโครงการที�สูงขึ )น ทําให้บริษัทไม่
สามารถพฒันาโครงการได้ตามที�วางแผนไว้ ซึ�งอาจส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทในจัดทําแผนการซื )อที�ดินเพื�อพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการ
กําหนดแผนไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 ปี เพื�อให้บริษัทมีที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการได้อย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทมีการติดตามและศกึษาข้อมลูเรื�อง
ที�ดนิอย่างใกล้ชิด เพื�อให้ทราบแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของที�ดนิในทําเลตา่งๆ เพื�อให้คุ้มคา่สําหรับการพฒันาโครงการ 

 

1.5 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 )อเป็นจํานวน
มากสําหรับโครงการตา่งๆ  ทําให้บริษัทมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างคอ่นข้างสงูจงึสามารถกําหนดราคาวสัดรุ่วมกบัผู้ผลิตในการ
ยืนราคาเพื�อสอดคล้องกบัการดําเนินการ ทั )งนี ) บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทําการประเมินปริมาณการใช้วสัดุแต่ละประเภทรวมทั )ง
โครงการก่อนและจะสั�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 บริษัทอาจทําการปรับชนิดของวสัดุ
อุปกรณ์ที�เทียบเท่าคุณภาพระดบัเดิม ซึ�งอยู่ในเกรดเดียวกัน เพื�อให้โครงการสามารถดําเนินการต่อไปได้ อีกทั )งในการจัดทําประมาณการ
ต้นทนุค่าก่อสร้างในทกุโครงการ บริษัทมีนโยบายสํารองการเพิ�มขึ )นของค่าก่อสร้าง (Contingency Costs) ประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่า
โครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว อตัราดงักล่าวขึ )นอยู่กบัประเภทของโครงการ (รวมอยู่ในงบประมาณการค่าก่อสร้างตั )งแต่เริ�มต้น) โดยที�ผ่านมาบริษัท
มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณการ  
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2. ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

2.1 ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65 
 

บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 65 หรือคิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้น
มากกวา่ 3 ใน 4 ทําให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษัทใน
ทกุเรื�องที�ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันั )น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นของบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อ
ตรวจสอบและถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  นอกจากนี ) การถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัโดยผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่นี )ยงัทําให้โอกาสที�บริษัทจะถูกครอบงํากิจการโดยบุคคลอื�นไม่สามารถเกิดขึ )นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นี ) 
แม้วา่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื�นจะเหน็โอกาสที�จะทําให้มลูคา่ของกิจการเพิ�มขึ )น 

 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างการจัดการเพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม  โดย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการทั )งหมด  6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้ บริหาร ซึ�งมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ อย่างชดัเจน นอกจากนี ) ในกรณีเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคมุ รวมถึง
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัริายการดงักล่าว 
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ข้อมูลทั	วไปและข้อมูลสําคัญอื	น 
 

เกี	ยวกับบริษัท  

ชื�อย่อ   : THANA 
ชื�อบริษัท   : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
ชื�อภาษาองักฤษ  :       Thanasiri Group Public Company Limited 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย   
เลขทะเบียนบริษัท  :  0107552000073  
ทนุจดทะเบียน  :  329,175,600 บาท 
ทนุชําระแล้ว  :  253,212,000 บาท 
จํานวนหุ้นสามญั  : 253,212,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 1 บาท) 
โทรศพัท์   : 0-2886-4888 
โทรสาร   : 0-2886-4878   
Home Page  : www.thanasiri.com 
 

สํานักเลขานุการบริษัท  

เลขานกุารบริษัท  : คณุวภิานนัท์ แย้มคุ้ม 
โทรศพัท์   :  0-2886-4888 ตอ่ 106  
E-mail Address   : cs@thanasiri.com 
 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

นกัลงทนุสมัพนัธ์  : คณุวภิานนัท์ แย้มคุ้ม 
โทรศพัท์   :  0-2886-4888 ตอ่ 106  
E-mail Address   : ir@thanasiri.com 
 

บริษัทย่อย 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ? ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย   
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105533073026 
โทรศพัท์    : 0-2886-4888  
โทรสาร   : 0-2886-4878   
 

ชื�อบริษัท   : บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิเพื�อขาย 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105557188320 
โทรศพัท์    : 0-2886-4888  
โทรสาร   : 0-2886-4878   
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์   : 0-2009-9000 และ TSD Call Center 0-2009-9999 
โทรสาร   : 0-2009-9991   
Home Page  : www.set.or.th/tsd  
 

ผู้สอบบัญชี 

ชื�อบริษัท   : บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั ?น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ผู้สอบบญัชี  : นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3759 หรือ 

นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7305 หรือ 
    นายจิโรจ  ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5113  
โทรศพัท์   : 0-2105-4661 
โทรสาร   : 0-2026-3760   
Home Page  : www.karinaudit.co.th   
 

ที	ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

ชื�อบริษัท   : บริษัท สํานกังานกฎหมายธรรมนิต ิจํากดั 
ที�ตั ?งสํานกังานใหญ่  : 2/2 อาคารภกัดี ชั ?น 2 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์    : 0-2680-9777 / 0-2680-9740 
โทรสาร   : 0-2680-9711  
Home Page  : www.dlo.co.th 
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 โครงสร้างเงนิทุน 
 

1. จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 

ในปี 2561 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้มีการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,788,000 หุ้น  จากทนุจดทะเบียนเดิม 
255,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 253,212,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 1,788,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนมุตัิให้มีการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวน 75,963,600 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 253,212,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 329,175,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 75,963,600 
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และเพื�อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ Mนสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561) จํานวน 329,175,600 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
329,175,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนที�เรียกชําระแล้ว 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 253,212,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
  

2. ผู้ถือหุ้น  
 

รายชื�อกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดบัแรกของบริษัทพร้อมทั Mงจํานวนที�ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัที� 12 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี M 

ลําดับ รายชื#อผู้ถือหุ้น ณ วันที# 12 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

1 กลุ่มตระกลูเสถียรภาพอยทุธ์* 173,974,300 68.7 

2 นายไตรรงค ์ ขนอม 5,657,900 2.2 

3 นายจรูญ ขนอม 5,000,000 2.0 

4 นายฉตัรชยั ตรีวทิยาภมู ิ 3,040,000 1.2 

5 นายสุทธิศกัดิU มหทิธิวาณิชชา 2,282,800 0.9 

6 นายปรัชญา เสริมสขุสกลุชยั 2,281,800 0.9 

7 นายอาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 1,865,000 0.7 

8 นายดนทูศัน์ เจียจนัทร์วบิลูย์ 1,637,200 0.6 

9 นายสุวศิิษฎ์ พลูสวสัดิU 1,540,000 0.6 

10 นางดารินทร์ นนัทิยะกลุ 1,349,500 0.5 

 รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 198,628,500 78.4 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื#นๆ 54,583,500 21.6 

 รวมทั 6งสิ 6น 253,212,000 100.0 

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีนโยบายเกี�ยวกบัการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบริษัท และ ไม่มีการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทแต่อย่างใด 

-บริษัทมีทนุชําระแลว้ ณ วนัที� 12 มีนาคม 2562 จํานวน 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 253,212,000 หุ้น มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้1 บาท 
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- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยทุธ์ ประกอบดว้ย 
1) นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์  จํานวน 62,656,600 หุน้ มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
2) นางสาวกุลพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 30,200,000 หุน้ พี�สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 

3) นายสทุธิรกัษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 27,310,600 หุน้ กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
4) นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 25,772,100 หุน้ นอ้งสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
5) นายอารีศกัดิ< เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 18,030,000 หุน้ กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ 
6) นางอสิตา เสถียรภาพอยทุธ์ จํานวน 10,005,000 หุน้ คู่สมรสของนายอารีศกัดิ< เสถียรภาพอยทุธ์   

 

รายการเปลี#ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง สิ 6นสุด ณ วันที# 12 มีนาคม 2562 
 

ลาํดับ รายชื#อผู้ถือหุ้น ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้น 

ณ วันที#  
8 ม.ค. 2561 

ณ วันที# 
12 มี.ค. 2562 

เพิ#มขึ 6น 
(ลดลง) 

กรรมการบริษัท 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

180,000 200,000 20,000 

2 นายโยธิน จ๋วงพานิช 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

200,000 200,000 - 

3 นายโกมินทร์ ลิ Mนปราชญา 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

56,100 56,100 - 

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

240,000 - (240,000) 

5 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน กรรมการ 300,000 300,000 - 

6 นายอารีศกัดิU เสถียรภาพอยทุธ์* 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

28,035,000 28,035,000 - 

7 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

27,310,600 27,310,600 - 

คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันทั 6งสิ 6น 56,321,700 56,101,700 (220,000) 

คดิเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว (ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 253,212,000 บาท) 22.2% 22.2% 0.1% 

หมายเหตุ : * นายอารีศกัดิU เสถียรภาพอยทุธ์ ถือหุ้นรวมกบัคู่สมรส จํานวน 28,035,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี M  
      ตนเอง  = 18,030,000 หุ้น คู่สมรส = 10,005,000 หุ้น 
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ลาํดับ รายชื#อผู้ถือหุ้น ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้น 

ณ วันที#  
8 ม.ค. 2561 

ณ วันที# 
12 มี.ค. 2562 

เพิ#มขึ 6น 
(ลดลง) 

ผู้บริหาร 

1 นายพงศ์วิชญ์ ประภาสทุธิU ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ - - - 

2 นายณฐัพล ชมชยัยา ผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ - - - 

3 นายนนัทพนัธ์ กลุธรสิริอดิศา รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ - - - 

4 นางสาวอคัชญัญา กลอ่มมานพ รองผู้ อํานวยฝ่ายการตลาดและขาย - - - 

5 นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส - - - 

6 นายลือชยั บญุทวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส - - - 

คณะผู้บริหารถือหุ้นรวมกันทั 6งสิ 6น - - - 

คดิเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว (ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 253,212,000 บาท) - - - 

หมายเหตุ : ระหวา่งปี 2561 (เดือนกนัยายน) มีผู้บริหารลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน คือ นายธนิศร นิติสาโรภาส ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและปฏิบติัการ และ 
 (เดือนตลุาคม) มีผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่จํานวน 1 ท่าน คือ นางสาวอคัชญัญา กลอ่มมานพ ตําแหน่ง รองผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
 

3. หลักทรัพย์อื#น 
 

ตัCวแลกเงนิระยะสั 6นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจาํกัด 
 

บริษัทได้ดําเนินการไถ่ถอนตัว̂แลกเงินครบเรียบร้อยแล้ว ตั Mงแต่ปี 2560 และในปี 2561 บริษัทไม่ได้ทําการออกจําหน่ายตัว̂แลกเงินระยะ
สั Mนแตอ่ย่างใด 

 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิสําหรับงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทั Mงหมดแล้ว โดยที�การจ่ายเงินปันผลนั Mนไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั ทั Mงนี M การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ Mนอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  สภาพคล่องของบริษัท 
แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที�คณะกรรมการ
พิจารณาเหน็สมควรหรือเหมาะสม เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั Mน ไม่ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�แน่นอน ขึ Mนอยู่กบัผลประกอบการของบริษัท
ในแตล่ะปี ทั Mงนี M การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพ
คล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจยัที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย  
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โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั !งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะผู้บริหาร โดยมีโครงสร้างองค์กรดงัตอ่ไปนี ! 

 

1. โครงสร้างองค์กร (ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนทั !งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย 
� กรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน   
� กรรมการที.ไมเ่ป็นผู้บริหาร (Director) จํานวน 1 ท่าน  
� กรรมการที.เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จํานวน 2 ท่าน 

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการที.ไมเ่ป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 71 ของจํานวนกรรมการทั !งหมด 
 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2 นายโยธิน จ๋วงพานิช 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3 นายโกมินทร์ ลิ !นปราชญา 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน  กรรมการ 

6 นายอารีศกัดิH เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร 

7 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จดัการ 

 

ที.ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที. 4/2561 เมื.อวนัที. 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั !ง นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ม 
ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารบริษัท แทน นายธนิศร  นิตสิาโรภาส ที.ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั !งแต่วนัที. 14 สิงหาคม 2561 เป็น
ต้นไป 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั &งคณะกรรมการบริษัท 
 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั !งและถอดถอนกรรมการ โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี !  

 

หลกัเกณฑ์ตามข้อบงัคบับริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั !งกรรมการด้วยกนัเป็นประธาน

กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตําแหน่งอื.นตามที.เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนกรรมการ
ทั !งหมดนั !นต้องมีถิ.นที.อยู่ในราชอาณาจกัร  

2) ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3) ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั !งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ! 

- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ.งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที.ตนถือ  
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที.มีอยู่ทั !งหมดเลือกตั !งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
- บคุคลซึ.งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั !งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที.จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั !งในครั !งนั !น ในกรณีที.บุคคลซึ.งได้รับเลือกตั !งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที.จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั !งในครั !งนั !นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี !ขาด  

4) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั !งให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ.งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที.จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ให้กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที.สดุกบัสว่นหนึ.งในสาม สําหรับกรรมการที.จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีที.สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั !นให้ใช้วิธีการจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที.อยู่ในตําแหน่ง
นานที.สดุนั !นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที.ออกตามวาระนั !นอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีได้  

5) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื.อ   
- ตาย  
- ลาออก  
- ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 
- ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
- ศาลมีคําสั.งให้ออก  

6) ในกรณีที.ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื.นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบคุคลซึ.ง
มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บคุคลซึ.งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
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ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที.ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ.งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ.งต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี.ของจํานวนกรรมการที.เหลืออยู่  

7) ในกรณีที.กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั !งคณะ ให้คณะกรรมการที.พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื.อ
ดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที.จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที. เว้นแต่ศาลจะมีคําสั.งเป็นอย่างอื.น ในกรณีที.
คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั.งศาล คณะกรรมการที.พ้นจากตําแหน่งต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื.อเลือกตั !งคณะกรรมการ
ชดุใหมภ่ายในหนึ.งเดือนนบัแตว่นัพ้นจากตําแหน่ง โดยสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าสิบสี.วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา
คําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัติดตอ่กนั  

8) ที.ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี.ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ.งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ.งหนึ.งของจํานวนหุ้นที.ถือ
โดยผู้ ถือหุ้นที.มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลกัเกณฑ์ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในการแต่งตั !งคณะกรรมการบริษัท ซึ.งเป็นไปตามข้อกําหนดที.ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสําคญักับหลกัการกํากับดูแลกิจการที.ดีควบคู่ไปด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดหลักเกณท์
เพิ.มเติม ดงันี ! 

1) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที.เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มีความซื.อสตัย์ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอที.จะอทิุศให้กบัการปฏิบติัหน้าที.กรรมการอย่างเตม็ที. 

2) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื.นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที.กรรมการของ        
บริษัท ดงันี ! 

- กําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบริษัทย่อยที.ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

- กําหนดให้กรรมการที.เป็นกรรมการบริหาร สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอื.น ได้ไมเ่กิน 2 บริษัท 

3) กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ที.มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื.นอันจะก่อให้เกิดการบั.นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื !อประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใดไมว่า่จะทําเพื.อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื.น 

4) คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที. มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั !งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ 
ความสามารถเฉพาะด้านที.เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที.ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที.มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัท 

 

ทั !งนี ! บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการที.มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั !งทางด้านทกัษะวิชาชีพ, เพศ และความ
เชี.ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น บญัชี, การเงิน, ความรู้ด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

 

การลงลายมือชื�อผูกพันบริษัท 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายอารีศกัดิH  เสถียรภาพอยุทธ์ และ นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 
ลงลายมือชื.อร่วมกนั พร้อมทั !งประทบัตราสําคญัของบริษัท  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั !งจากผู้
ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ.งได้  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ ที. มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และเชี.ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื.อ
แลกเปลี.ยนความคิด มุมมอง และวิสยัทศัน์ เพื.อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที.และความ
รับผิดชอบที.สําคญั ดงันี ! 

1) ปฏิบติัหน้าที.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที.ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที.
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื.องที.ต้องรับอนุมติัจากที.ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที.ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เรื.องที.
กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติจากที.ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที.ประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการที.เกี.ยวโยงกนัและการซื !อ
ขายหรือการได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ.งทรัพย์สินที.สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต.หรือตามที.
หน่วยงานราชการอื.นๆ กําหนด เป็นต้น 

2) กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากับดูแลฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางที.กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื.อเพิ.มมลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั.งยืน 

3) จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงินที.เชื.อถือได้ รวมทั !งมีการดแูลให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั !งบุคคลที.มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที.กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบที.เกี.ยวข้องกบัตําแหน่งกรรมการในกรณี
ที.ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื.นนอกจากออกตามวาระ 

5) พิจารณาแต่งตั !งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื.นๆ ตามความเหมาะสม 
พร้อมทั !งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที.และความรับผิดชอบ  

6) พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี.ยนแปลงชื.อกรรมการซึ.งมีอํานาจผกูพนับริษัทได้ 
7) แต่งตั !งบุคคลอื.นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื.อให้บุคคล

ดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที.คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ.งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี.ยนแปลง หรือแก้ไข
อํานาจนั !นๆ ได้ 

8) พิจารณาอนมุติัการทํารายการที.ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ.งทรัพย์สิน เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากที.ประชุม
ผู้ ถือหุ้ น ทั !งนี ! ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที.เกี.ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที.เกี.ยวข้อง 

9) พิจารณาอนมุติัการทํารายการที.เกี.ยวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากที.ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั !งนี ! ในการ
พิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือ ระเบียบที.เกี.ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต.
และ/หรือหน่วยงานที.เกี.ยวข้อง 

10) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื.อเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที.จะทําเช่นนั !น และ
รายงานการจ่ายปันผลดงักลา่วให้ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 

ทั !งนี ! การมอบหมายอํานาจหน้าที.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั !นจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงที.ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมติัรายการที.ตนหรือบคุคลที.อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามที.นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื.นใดกบับริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการที.เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที.ที.ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
 

1) สร้างความมั.นคงอย่างยั.งยืนให้เกิดขึ !นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสยัทัศน์และพนัธกิจของบริษัท ด้วยการ
เสริมสร้างวฒันธรรมการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที.ดี (Good Corporate Governance) 
ที.ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 
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2) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคณุสมบติัที.เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน เพื.อประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น
และผู้ เกี.ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที.อย่างทุ่มเท 
ซื.อสตัย์สจุริต และสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 

3) สนบัสนนุคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื.นและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใต้กรอบกติกา
ของกฎหมายและหน่วยงานกํากบัดแูล เพื.อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการ
พฒันาทกัษะและความชํานาญอย่างตอ่เนื.อง 

4) ส่งเสริมให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื.อมั.น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทําธุรกิจของบริษัท 
โดยให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสํานึกรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย สงัคมและสิ.งแวดล้อม 

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

 

การประชุมคณะกรรมการ 
 

บริษัทมีการพิจารณากําหนดวาระที.สําคญัและวนัประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี 
เพื.อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั !ง อย่างไรก็ตาม 
กําหนดการดังกล่าวบริษัทสามารถเปลี.ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ.มเติมตามความจําเป็น โดย
เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่
ละวาระให้กรรมการแตล่ะท่านลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ เพื.อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูในเรื.องตา่งๆ อย่างเพียงพอ 

 

ทั !งนี ! คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที.ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั !ง โดยไม่มีกรรมการที.เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื.อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั !งที.
เกี.ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เรื.องที.อยู่ในความสนใจ โดยกําหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี และมีการรายงานผลการ
ประชมุให้ที.ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที.ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั !ง เมื.อวนัที. 
8 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ทั !งนี ! ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั !งที. 1/2561 ซึ.งจดัขึ !นในวนัที. 8 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้เชิญกรรมการบริหารเข้า
ร่วมประชุมเพื.อรายงานผลการดําเนินงานในปีที.ผ่านมาและชี !แจงแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2561 เพื.อให้ที.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาด้วย 

 

การเข้าร่วมประชุมและจาํนวนครั&งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ  
 

สําหรับปี 2561 กรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ.าเสมอ โดยกรรมการทั !งคณะได้เข้าร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการเฉลี.ยรวมกนั ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั !งหมดที.จดัในรอบปีที.ผ่านมา โดยบริษัทมีการจดัประชุมผู้ ถือ
หุ้น รวมทั !งสิ !น 1 ครั !ง, คณะกรรมการบริษัท รวมทั !งสิ !น 5 ครั !ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั !งสิ !น 4 ครั !ง, คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน รวมทั !งสิ !น 2 ครั !ง, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ รวมทั !งสิ !น 1 ครั !ง และ คณะกรรมการบริหาร รวมทั !งสิ !น 12 ครั !ง 

 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั&งในการเข้าประชุม สัดส่วน
การเข้า
ประชุม 
(%) 

BOD AC NRC CG Ex.com AGM 

1 
 

ร้อยเอกปราศรัย 
ทรงสรุเวทย์ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

5/5 - - - - 1/1 100% 

2 
 

นายโยธิน 
จว๋งพานิช 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดาตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

5/5 4/4  2/2 - - 1/1 100% 



- 55 - 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั&งในการเข้าประชุม สัดส่วน
การเข้า
ประชุม 
(%) 

BOD AC NRC CG Ex.com AGM 

3 
 

นายโกมินทร์ 
ลิ !นปราชญา 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

4/5 4/4  2/2 - - 1/1 80% 

4 
 

นายอนพุงษ์ 
เตชะอํานวยพร 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

5/5 4/4  2/2 - - 1/1 100% 

5 
 

นางสาวจไุรรัตน์ 
ร่มลําดวน 

- กรรมการ 4/5 - - - - 1/1 80% 

6 
 

นายอารีศกัดิH 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร 

4/5 - - - 12/12 1/1 80% 

7 นายสทุธิรักษ์ 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบั 
ดแูลกิจการ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

5/5 - - 1/1 12/12 1/1 100% 

หมายเหต ุ: BOD  คือ การประชมุคณะกรรมการบริษัท AC  คือ  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
 NRC คือ  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน CG  คือ  การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  
 Ex.com คือ  การประชมุคณะกรรมการบริหาร AGM  คือ  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการทกุครั !ง เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที.จดบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
โดยบนัทึกสาระสําคญั, มติการประชมุ และความเห็นของกรรมการแตล่ะท่าน รวมทั !งจดัเก็บรายงานการประชมุที.ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัทไว้ที.หน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพื.อให้กรรมการหรือผู้ ที.เกี.ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 
 

 การเข้าอบรม / สัมมนาหลักสูตรของกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ ที.เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าที.กรรมการ โดยกําหนดให้กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ เพื.อเป็นการเพิ.มพนู
ความรู้ในการปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี โดยมีรายละเอียดดงันี ! 
 
 

1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที�จัดขึ &นสาํหรับกรรมการ 
 

กรรมการบริษัททกุท่านได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมหลกัสตูรที.จดัขึ !นสําหรับการปฏิบติังานหน้าที.กรรมการ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจํานวนกรรมการทั !งคณะ โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

ชื�อ – นามสกุล การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสรุเวทย์ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

2 นายโยธิน จว๋งพานิช หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

3 นายโกมินทร์ ลิ !นปราชญา หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 
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ชื�อ – นามสกุล การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 23/2004) 

5 นางสาวจไุรรัตน์ ร่มลําดวน 

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) 

6 นายอารีศกัดิH เสถียรภาพอยทุธ์ 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 37/2003) 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) 

7 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 118/2009) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 

 

2. การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา ของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสนับสนุนให้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม / สมัมนา เพื.อเป็นการเพิ.มพนูความรู้ในการ
ปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี  

 

โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรม / สมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพิ.มเติม จํานวน 2 ท่าน คือ 
 

นายอารีศกัดิH เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร เข้ารับการอบรม/
สมัมนา จํานวน 1 หลกัสตูร คือ หลกัสตูร “Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018)” 

 

นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
เข้ารับการอบรม/สมัมนา จํานวน 1 หลกัสูตร คือ หลกัสตูร “ต่อยอดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อาวุธสู่ความสําเร็จ” จดัโดย สมาคม
อสงัหาริมทรัพย์ไทย  
 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
 

 บริษัทได้จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพื.อใช้เป็นกรอบในการปฏิบติังานในหน้าที.
ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที.ดี และนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื.อปรับปรุงการปฏิบติังานใน
หน้าที.ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ! 
 

1) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคณะ       
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการที.บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบนั จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการของศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน 
ทั !งนี ! เพื.อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที.ดี 

 

กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ 
 

สํานกัเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self – Assessment) 
แบบรายคณะ เพื.อให้กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจําปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม ซึ.งภายหลังจากที.กรรมการแต่ละท่าน
ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานกลับมายังสํานักเลขานุการบริษัท เพื.อ
รวบรวมผลการประเมิน  ของกรรมการแตล่ะท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั !งถดัไป 
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หลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ 
 

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยอ้างอิงตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
จดัทําโดย ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื.อตลาดทนุ, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยหวั
ข้อพิจารณา 6 หวัข้อ ดงันี ! 

(1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หน้าที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การทําหน้าที.ของกรรมการ 
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

 

สําหรับปี 2561 นี ! คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบราย
คณะ กล่าวโดยสรุปดังนี ! จํานวนกรรมการทั !งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ.ง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที.มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที.ไม่เป็น
ผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั !งหมด รวมทั !งมีการจดัตั !งคณะกรรมการชุดย่อยเพื.อสนบัสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการบริหาร ซึ.งมีการแบ่งแยกหน้าที.และความรับผิดชอบอย่างชดัเจน ทั !งนี ! คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัและจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าที.ได้อย่างเหมาะสม  
 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกํากบัดแูลและติดตามผล
การดําเนินงานอย่างสมํ.าเสมอ มีการกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมติัทางการเงินไว้อย่างชดัเจน โดย
กรรมการยงัให้ความสําคญัตอ่ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลู การดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้มีความเป็นธรรม ซึ.งมีระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการกําหนดไว้อย่างชดัเจน ทั !งนี ! กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจะไมมี่สิทธิออกเสียงใน
รายการที.เกี.ยวโยงกนัดงักล่าว นอกจากนี ! คณะกรรมการบริษัทมีความสมัพนัธ์ที.ดีกบัฝ่ายจัดการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบติั
หน้าที.ของฝ่ายจดัการ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี.ยงที.เพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั !งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
อย่างตอ่เนื.อง 
 

2) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub - Committee  
Self – Assessment) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
เพื.อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ทั !งนี ! เพื.อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที.ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั !ง
พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที.เกี.ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที.ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที.ผ่านมา 
เพื.อสามารถนํามาแก้ไขและเพิ.มประสิทธิภาพการทํางาน  

 

กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

สํานกัเลขานกุารบริษัทจะนําสง่แบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื.อให้กรรมการชุดย่อย
ทกุท่านประเมินผลงานประจําปี โดยจดัสง่ทกุเดือนมกราคม  ซึ.งภายหลงัจากที.กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กรรมการชุดย่อยทุกท่านจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื.อรวบรวมผลการประเมินของ
กรรมการชดุย่อยแตล่ะท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั !งรายงานให้คณะกรรมการ
ชดุย่อยแตล่ะชดุและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั !งถดัไป 
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หลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิงตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุด
ย่อย จดัทําโดย ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื.อตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วยหวัข้อพิจารณา 3 หวัข้อ 
ดงันี ! 

(1)  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย 
(2)  การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
(3) บทบาทหน้าที.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 

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

 

สําหรับปี 2561 นี ! คณะกรรมการชุดย่อยทั !ง 3 คณะ มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Sub - Committee  Self – 
Assessment) แบบรายคณะ กลา่วโดยสรุปดงันี ! คณะกรรมการชดุย่อยทั !ง 3 คณะ ได้ปฏิบติัหน้าที.ตามขอบเขตหน้าที.ความรับผิดชอบไว้
อย่างครบถ้วน สมบรูณ์ 
 

3. คณะผู้บริหาร  
   

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 8 ท่าน ดงันี ! 

 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายอารีศกัดิH เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร 

2 นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการผู้จดัการ 

3 นายพงศ์วิชญ์ ประภาสทุธิH ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ 

4 นายณฐัพล ชมชยัยา ผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

5 นายนนัทพนัธ์ กลุธรสิริอดิศา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

6 นางสาวอคัชญัญา กลอ่มมานพ* รองผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย 

7 นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

8 นายลือชยั บญุทวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายการเงินอาวโุส 

- นายธนิศร นิติสาโรภาส* ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และปฏิบติัการ 

หมายเหตุ : * ระหว่างปี 2561 - เดือนกันยายน มีผู้บริหารลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน คือ นายธนิศร นิติสาโรภาส ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและ
ปฏิบติัการ และ เดือนตลุาคม มีผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่จํานวน 1 ท่าน คือ นางสาวอคัชญัญา กลอ่มมานพ ตําแหน่ง รองผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
 

 ทั !งนี ! บริษัทได้กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที.ของประธานเจ้าหน้าที.บริหารและกรรมการผู้จดัการไว้ดงันี ! 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

1) บริหารงานในเรื.องเกี.ยวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 
2) พิจารณากลั.นกรองการลงทนุตา่งๆ เพื.อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3) เป็นผู้ ที.สามารถให้ขา่วหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื.อสาธารณะ 
4) ให้นโยบายในการจดัทํางบประมาณประจําปีเพื.อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
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5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที.เกี.ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ 

6) ดําเนินงานอื.นๆ ที.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ 
7) ดําเนินการและอนมุติัการเข้ารับวา่จ้าง, รับทํางาน, การตกลงผกูพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทุน

ตามงบประมาณที.ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที.
กําหนดในระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการของบริษัทซึ.งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 

ทั !งนี ! การอนมุติัรายการต่างๆ  จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการที.ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมติัรายการที.ตน
หรือบุคคลที.อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื.นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนมุติัรายการที.เป็นไปตามปกติธุรกิจที.มีการกําหนดขอบเขตที.ชดัเจน  
 

ในกรณีที.การทํารายการใดเป็นรายการที.เกี.ยวโยงกนัหรือรายการเกี.ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ.งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากที.ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบติัอื.นใดตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามที.ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื.องนั !นๆ ด้วย เพื.อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที.เกี.ยวข้องในเรื.องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการที.มีเงื.อนไขปกติธุรกิจที.มีการ
กําหนดขอบเขตที.ชดัเจน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ  
 

1) ดําเนินการและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
2) ดําเนินการและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที.

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัแล้ว 
3) ประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหาร 
4) มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื.นใดที.กรรมการผู้จดัการเห็นสมควรทําหน้าที.รับผิดชอบในเรื.องที.จําเป็นและสมควร 

โดยให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที.เกี.ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการ 
6) ปฏิบติัหน้าที.อื.นๆ ตามที.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราว 
7) ดําเนินการและอนุมติัการเข้ารับว่าจ้าง รับทํางาน การตกลงผกูพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทุน

ตามงบประมาณที.ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที.
กําหนดในระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการของบริษัทซึ.งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

8) เป็นผู้ ที.สามารถให้ขา่วหรือให้สมัภาษณ์ตา่งๆ ตอ่สื.อสาธารณะ 
9) แตง่ตั !งและกําหนดคา่ตอบแทนในการวา่จ้างบริษัทที.ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คําปรึกษาเรื.อง แนวทางการร่วมทุนของ

บริษัทในอนาคต 
 

ทั !งนี ! การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั !นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัท และในกรณีที.การดําเนินการใดที.มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที.อาจ
มีความขัดแย้ง กรรมการผู้ จัดการไม่มีอํานาจอนุมติัการดําเนินการดงักล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนําเสนอเรื.องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื.อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

 

 ในกรณีที.การทํารายการใดเป็นรายการที.เกี.ยวโยงกนัหรือรายการเกี.ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ.งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทํารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากที.ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบติัอื.นใดตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามที.ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื.องนั !นๆ ด้วย เพื.อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที.เกี.ยวข้องในเรื.องดงักล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการที.มีเงื.อนไขปกติธุรกิจที.มีการ
กําหนดขอบเขตที.ชดัเจน 
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4. เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการที.ดี และปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที. 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที.กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีเลขานุการบริษัท เพื.อรับผิดชอบการจดัทํา
และเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที.รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดําเนินการอื.นๆ ตามที.
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด รวมทั !งทําหน้าที.ประสานงาน ดแูลจดัการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
ผู้ ถือหุ้น ช่วยให้กรรมการและบริษัท ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที.เกี.ยวข้อง 

 

นอกจากนี ! บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการกํากบัดูแลกิจการที.ดี ดงันั !น ผู้ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบ
การศกึษาด้านกฎหมายหรือด้านการบญัชี และต้องได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรที.เกี.ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที.ของเลขานกุารบริษัท 

 

ทั !งนี ! ที.ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที. 4/2561 เมื.อวนัที. 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั !ง นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ม 
ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารบริษัท แทน นายธนิศร  นิติสาโรภาส ที.ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั !งแตว่นัที. 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

โดยเลขานกุารบริษัท ซึ.งได้แก่ นางสาววิภานนัท์ แย้มคุ้ม จบการศกึษา สาขาด้านการบญัชี และได้ผา่นการอบรมบทบาทและ
หน้าที.เลขานกุารบริษัท จากสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ! 

 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที. 36/2553 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที. 3/2553 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที. 17/2553  
 

และยงัเป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท (Compliance Unit)  
 

ทั !งนี ! เพื.อสนบัสนนุและดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดให้เลขานกุารบริษัท มีหน้าที.ดงันี ! 

1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ! 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ, รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที.รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3) จดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบคุคลที.มีความเกี.ยวข้องซึ.งเป็นส่วนได้เสียที.เกี.ยวข้อง

กบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทํา
การนบัแต่วนัที.บริษัทได้รับรายงานนั !นจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎหมายที.เกี.ยวข้อง 

4) จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที.เกี.ยวข้อง 
5) ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง 
6) เป็นศนูย์กลางการติดตอ่สื.อสารข้อมลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 
7) ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที.รับผิดชอบต่อหน่วยงานที.กํากับดูแลตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ 
9) ดําเนินการอื.นๆ ตามที.คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามที.คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

ในปี 2561 การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั !น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน โดยมีแนวทางการพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ! 

1. กําหนดให้มีคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นแบบค่าเบี !ยประชมุรายครั !ง ตามจํานวนครั !งที.เข้าประชุมจริง 
โดยไมมี่คา่ตอบแทนในรูปแบบอื.น ทั !งที.เป็นตวัเงินและที.ไมใ่ช่ตวัเงิน 

2. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและเพียงพอ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ขอบเขตหน้าที.และความรับผิดชอบที.ได้รับมอบหมาย รวมถึง
พิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื.อสะท้อนการทํางานของกรรมการ และ
เพื.อจงูใจให้กรรมการปฏิบติัหน้าที.ในการเข้าร่วมประชมุอย่างสมํ.าเสมอ 

3. กรรมการบริษัทที.ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนคา่เบี !ยประชมุ 
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี !ยประชุม เนื.องจากประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการและกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู ซึ.งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทน
คา่เบี !ยประชมุ 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั !น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาและนําเสนอจํานวนคา่ตอบแทนที.เหมาะสม เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื.อให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอที.ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุติัตอ่ไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

ที.ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื.อวนัที. 22 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี 2561 วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ.งล้านบาทถ้วน) ซึ.งเป็นอตัราเดียวกนักบัปีที.ผ่านมา โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที.ได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจจัดสรรจํานวนเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็น
รายบคุคลตามที.เห็นสมควร ในรูปของเบี !ยประชมุ ดงันี ! 

 

1) คา่ตอบแทนกรรมการที.เป็นตวัเงิน 
หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบื &ยประชุม )ต่อคนต่อครั&ง(  

ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 25,000 25,000 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน * 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 10,000 10,000 

คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ  

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ - - 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ - - 
หมายเหต ุ: * คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนน้อยกวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื.องจากคณะกรรมการบริษัท 
เห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการจัดประชุม 2 ครั !ง/ปี ซึ.งอัตราค่าตอบแทนที.กําหนดนั !น เหมาะสมต่อหน้าที.และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 
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คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ในรูปของเบี !ยประชมุ ประจําปี 2561 มี
รายละเอียดดงันี ! 

หน่วย : บาท 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน )บาท(  ค่าตอบแทน 
รวมทั &งสิ &น 

)บาท(  
BOD AC NRC AGM 

1 
 

ร้อยเอกปราศรัย 
ทรงสรุเวทย์ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

125,000 - - 25,000 150,000 

2 
 

นายโยธิน 
จว๋งพานิช 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

100,000 100,000 30,000 20,000 250,000 

3 
 

นายโกมินทร์ 
ลิ !นปราชญา 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

80,000 80,000 20,000 20,000 200,000 

4 
 

นายอนพุงษ์ 
เตชะอํานวยพร 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

100,000 80,000 20,000 20,000 220,000 

5 
 

นางสาวจไุรรัตน์ 
ร่มลําดวน 

- กรรมการ 80,000 - - 20,000 100,000 

6 
 

นายอารีศกัดิH 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร 

- - - - - 

7 นายสทุธิรักษ์ 
เสถียรภาพอยทุธ์ 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 

- - - - - 

รวมทั &งสิ &น 485,000 260,000 70,000 105,000 920,000 

หมายเหต ุ:  BOD คือ การประชมุคณะกรรมการบริษัท   AC    คือ  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
 NRC คือ  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน AGM คือ  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการบริษัทที.ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี !ยประชมุ 
 

2) คา่ตอบแทนในรูปแบบอื.นๆ :  - ไมมี่ - 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนทั !งระยะสั !นและระยะยาวของคณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารระดบัสูง ซึ.งประกอบไปด้วย ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร (CEO), กรรมการผู้จัดการ (MD), ผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ (Director), 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน และ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที.สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน
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ของบริษัท สถานะทางการเงิน และเปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื.อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื.อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที.ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารทกุระดบัเป็นประจําทกุปี โดยใช้แผนการดําเนินธุรกิจ, เป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั !นๆ เป็นตวัชี !วดัผลความสําเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) สําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารในรอบปีนั !นๆ 

 

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารระดบัสูงตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 8 ราย โดยผู้บริหารระดบัสงูทกุท่าน ร่วมทั !ง ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร (CEO) จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบ เงินเดือน สวสัดิการ และกองทนุสํารองเลี !ยงชีพ มีรายละเอียดดงันี ! 

หน่วย : พนับาท 

ค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ปี 2561 ปี 2560 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 

)บาท(  
จาํนวนราย 

ค่าตอบแทน 
)บาท(  

1 เงินเดือนและสวสัดิการ 8 14,355 7 14,272 

2 กองทนุสํารองเลี !ยงชีพ 8 764 7 732 

รวมทั &งสิ &น  15,119  15,004 

หมายเหต ุ: - ข้อมูลดงักล่าวข้างตน้เป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เท่านั*น ไม่รวมบริษัทย่อย  
- ระหว่างปี 2561 (เดือนกนัยายน) มีผู้บริหารลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน คือ นายธนิศร นิติสาโรภาส ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและปฏิบติัการ และ เดือนตลุาคม มี
ผูบ้ริหารเข้าดํารงตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน คือ นางสาวอคัชญัญา กล่อมมานพ ตําแหน่ง รองผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
- ปี 2561 ประกอบดว้ยกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร รวมทั*งสิ*น 8 ท่าน คือ นายอารีศกัดิ: เสถียรภาพอยทุธ์, นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์, นายพงศ์วิชญ์ ประภาสทุธิ: , นายณฐัพล ชมชยัยา, 
นายนนัทพนัธ์ กลุธรสิริอดิศา, นางสาวอคัชญัญา กล่อมมานพ, นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ และ นายลือชยั บญุทวีกลุ 

 

6. บุคลากร  
 

1) จาํนวนบุคลากร 
 

    ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีจํานวนพนกังานทั !งหมด 97 คน ซึ.งสามารถแบง่แยกพนกังานตามสายงานได้ดงัตอ่ไปนี ! 
 

                      หน่วย : คน 

ลําดับ สายงาน ณ วันที� 31 ธ.ค.2561 ณ วันที� 31 ธ.ค.2560 

1 ฝ่ายบริหาร 6 3 

2 ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 6 7 

3 
ฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ, ฝ่ายมาตรฐานก่อสร้าง, 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

27 30 

4 ฝ่ายการตลาดและขาย 22 25 

5 ฝ่าย Supply Chain Management 3 5 

6 ฝ่ายบญัชีและการเงิน ปฏิบติัการ และวางแผนกลยทุธ์ 31 35 

7 ฝ่ายจดัหาที.ดินและรัฐกิจสมัพนัธ์ 2 1 

รวมทั &งสิ &น 97 107 

หมายเหต ุ:  1.ปี 2561 จํานวนพนกังานลดลง ประมาณร้อยละ 10 ของจํานวนพนกังานทั !งหมด เนื.องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการจํานวนพนกังาน เพื.อให้เกิดประสทิธิภาพใน
การทํางานสงูสดุ 
 2.ปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างพนกังานให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานของบริษัท เพื.อให้เกิดความรวดเร็ว และคลอ่งตวัในการปฏิบติังาน 
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2) ค่าตอบแทนและสวัสดกิารของบคุลากร 
 

 การให้ผลตอบแทนที.เป็นธรรม 
บริษัทให้ความสําคญักบับคุคลากรของบริษัท จึงได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานที.สอดคล้องกบัผล

การดําเนินงานของบริษัทในระยะสั !นและระยะยาว โดยการสง่เสริมให้บุคลากร สามารถปรับตวัเข้ากับวฒันธรรมขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยการนํา 
Competency มาประยกุต์ใช้ เพื.อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที.เกี.ยวข้องกบังาน 
และสนบัสนนุการใช้ตวัชี !วดัหลกัของผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดงักล่าวข้างต้น สามารถ
ตอบสนองวิสยัทศัน์และเป้าหมายหลกัที.เป็นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร โดยทําให้เกิดประสิทธิผลของการทํางาน อนัจะนําไปสู่
ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั.งยืน  

 

 ทั !งนี ! บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากร ปีละ 2 ครั !ง คือ ครั !งที. 1 เมื.อครบรอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ครั !งที. 2 เมื.อครบรอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยใช้แผนการ
ดําเนินธุรกิจ, เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั !นๆ เป็นตวัชี !วัดผลความสําเร็จ (KPIs : Key 
Performance Indicators) สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากรในรอบปีนั !นๆ 

 

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน สวสัดิการ และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลี !ยงชีพและอื.นๆ ดงันี ! 

       หน่วย : พนับาท  

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 

เงินเดือนและสวสัดิการ 72,262 75,041 

กองทนุสํารองเลี !ยงชีพและอื.นๆ 3,058 3,230 

รวมทั &งสิ &น 75,320 78,271 
  
 การจดัสวสัดิการที.เหมาะสมแก่บคุลากร 
 นอกเหนือจากผลตอบแทนที.เป็นธรรม บริษัทยังจดัให้มีสวสัดิการอื.นๆ เพื.อลดภาระค่าครองชีพ รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพ
ความเป็นอยู่ที.ดีของพนกังานที.ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนกังาน ให้มีพลานามยัที.แข็งแรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการ
ดํารงชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดตั !งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการขึ !น ตั !งแต่ปี 2557 โดยประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จํานวน 5 ท่าน โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้าที. ดงันี ! 

1. ร่วมหารือกบับริษัท เพื.อจดัสวสัดิการแก่พนกังาน 
2. ให้คําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทในการจดัสวสัดิการสําหรับพนกังาน 
3. ตรวจตรา ควบคมุ ดแูล การจดัสวสัดิการที.บริษัทจดัให้แก่พนกังาน 
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการที.เป็นประโยชน์สําหรับพนกังานให้แก่หน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้อง 

 
 

โดยบริษัทได้กําหนดให้มีสวสัดิการมาตรฐานแก่พนกังานของบริษัท ดงันี ! 
 

- สวสัดิการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
- สวสัดิการให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและบตุรพนกังาน 
- สวสัดิการเบิกคา่รักษาพยาบาลพนกังานและครอบครัว โดยสามารถเบิกได้ตามจริงและไมเ่กินวงเงินที(กําหนดไว้ตอ่ปี  
- สวสัดิการการหยดุงาน ที(บริษัทกําหนดให้ ดงันี � 

� ลาป่วย  พนกังานมีสิทธิลาป่วยได้ตามที(ป่วยจริง ไมเ่กินปีละ 30 วนัทํางาน 
� ลากิจ  พนกังานมีสิทธิลากิจ ได้ปีละไมเ่กิน 3 วนัทํางาน 
� ลาพกัร้อน  พนกังานที(มีอายงุาน 1 ปีขึ �นไป แตไ่มค่รบ 3 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 9 วนัทํางาน 
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  พนกังานที(มีอายงุาน 3 ปีขึ �นไป แตไ่มค่รบ 5 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 12 วนัทํางาน 
  พนกังานที(มีอายงุาน 5 ปีขึ �นไป มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 15 วนัทํางาน 
  พนกังานที(ผา่นการทดลองงาน แตอ่ายงุานไมค่รบ 1 ปี มีสิทธิลาพกัร้อนได้ 9 วนัทํางาน 
� ลาเพื(อเข้าร่วมพิธีทางศาสนา / ฝึกอบรมทางศาสนา พนกังานมีสิทธิลาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้ปีละไม่เกิน 7 

วนั 
- สวสัดิการตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี บริษัทให้ความสําคญักบัสขุภาพของพนกังานเป็นอย่างยิ(ง โดยมีความคาดหวงั

ให้พนกังานทุกคนมีสขุภาพร่างกายที(แข็งแรง สมบรูณ์ เพื(อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตที(ดี ทั �งนี � บริษัทกําหนดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั �ง โดยในปี 2561 บริษัทให้ กรรมการและพนักงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจที(ทาง
บริษัทจดัเตรียมไว้ให้เป็นแพคเกจอย่างเหมาะสม  

- สวสัดิการประกนัอบุติัเหตสํุาหรับพนกังานทกุคนในองค์กร 
- สวสัดิการกู้ ยืมเงินกรณีฉกุเฉิน 
 

ทั �งนี � จากสวสัดิการมาตรฐานที(ได้กล่าวมาข้างต้นนั �น บริษัทยงัจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การมอบรางวลั
อายุงานดีเด่นให้กบัพนกังานที(ปฏิบติังานครบ 5,10,15 ปี สวสัดิการเงินกู้ เพื(อที(อยู่อาศยั ด้วยอตัราดอกเบี �ยตํ(าสําหรับพนกังานร่วมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จดักิจกรรม Thana Club ในองค์กร กิจกรรมมอบของขวญัพิเศษให้กบัพนกังานเนื(องในโอกาสพิเศษหรือวนั
สําคญัตา่งๆ เป็นต้น 

 

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ได้จดัให้มีสวสัดิการเพิ(มเติม ดงันี � 
1) จดัให้มีกิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ ในรูปแบบการสะสมคะแนน เพื(อแลกรับของรางวลั โดยเน้นการทํากิจกรรมให้

สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานประจําปีและวฒันธรรมองค์กร 
2) ปรับอตัราเบี �ยขยนัให้กบัพนกังานรายวนัเพิ(มเติม จาก 300 บาท/เดือน เป็น 500 บาท/เดือน 
3) จัดกิจกรรมสร้างสีสันและบรรยากาศในการทํางาน ด้วยการแต่งกายให้มีสีสันตามเทศกาลต่างๆ เพื(อกระตุ้น

บรรยากาศการทํางานให้มีสีสนัมากขึ �น 
 

3) นโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร      
      

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที.เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที.
กรรมการ ซึ.งจดัขึ !นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ องค์กร
อิสระต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ ที.เกี.ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร 
และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื.อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ.งขึ !น 
โดยกําหนดให้กรรมการ อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื.อเป็นการเพิ.มพูนความรู้ในการ
ปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี 

 

การพัฒนาพนักงาน 
 

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 
 

บริษัทให้ความสําคญักับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเชื.อว่า การที.บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั.งยืนนั !น
จะต้องมีทีมงานที.เก่ง ดี และกล้าตดัสินใจภายในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ.มตั !งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรที.
จะต้องประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และความสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรธนาสิริ ภายใต้ชื.อว่า “TSMILE” ซึ.ง
ประกอบด้วย 

 

T  = Trust   ไว้ใจซึ.งกนัและกนั   
S = Smiling Service  บริการด้วยรอยยิ !ม   
M  = My Accountability  ทํางานทกุอย่างให้สําเร็จ  
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I    = I will change  เพื.อพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึ !นพร้อมเปลี.ยนแปลง 
L  = Let’s win Together   ทํางานร่วมกนัเป็นทีม เพื.อความสําเร็จขององค์กร 
E  = Energetic   คิดดี ทําดี มีพลงัร่วมสร้างสรรค์องค์กร 

 

นอกจากนี !  บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที.
รับผิดชอบภายใต้โครงการตา่งๆ มากมาย อาทิเช่น   

� Corporate knowledge ความรู้พื !นฐานองค์กร มีหลกัสตูรสําคญั คือ 
- Thanasiri open-house เป็นหลกัสตูรปฐมนิเทศ สําหรับพนกังานใหม่ เพื.อให้ความรู้ขั !นพื !นฐานเกี.ยวกบับริษัท 

อาทิเช่น ประวติับริษัท วิสยัทศัน์ พนัธกิจ โครงการที.เปิดขาย ณ ปัจจบุนั เป็นต้น โดยจดั
อบรมในวนัแรกของการปฏิบติังาน 

- We’re Thanasiri (TSMILE) เป็นหลกัสูตรสําหรับพนกังานใหม่ที.ผ่านการทดลองงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ประจํา เพื.อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี.ยวกบัวฒันธรรมองค์กร ที.จะส่งผลให้การทํางาน
ร่วมกนัในอนาคตเป็นไปได้ด้วยดี 

-  THANASIRI SMART Talk เป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังานทกุท่าน เพื.อสื.อสารให้ทกุท่านรับทราบถึงเป้าหมายในการ
ทํางานของแต่ละไตรมาส โดยเป็นการสื.อสารกับพนกังานทุกๆ หน่วยงานในพื !นที.การ
ปฏิบติังานจริง เพื.อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรอย่างชดัเจน 

� Functional skills ความรู้และทกัษะตามสายงาน มีหลกัสตูรที.สําคญัและจําเป็นเพื.อพฒันาความสามารถในการทํางานจดั
ฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 12 สายงานหลกัของพนกังานทุกระดบั ตามลกัษณะงานของแต่ละสาย
งานให้มีโอกาสจดัฝึกอบรมในแตล่ะสายงาน 

� Soft skills & Management skills ความรู้และทกัษะเสริม เพื.อการทํางานและการบริหารจดัการ 
� Fundamental knowledge เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม เพื.อสร้างความเข้าใจในลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดงันี ! 

-  Legal Land Allocation หลกัสตูรกฎหมายจดัสรรที.ดินขั !นพื !นฐาน 
-  Basic construction หลกัสตูรการก่อสร้างบ้านขั !นพื !นฐาน 
-  Sales for All หลกัสตูรการขายขั !นพื !นฐาน 

 

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื.อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนักงาน 
บริษัทได้สนบัสนนุให้พนกังานเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ จากสถาบนัจดัการอบรมภายนอก  

 

โดยในปี 2561 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมภายในตามแผนจดัฝึกอบรม 15 หลกัสตูร 20 รุ่น และภายนอกบริษัท 35 
หลกัสูตร 35 รุ่น ในอตัราเฉลี.ย 21.71 ชั.วโมงต่อคน (จํานวนพนักงาน 92 คน ณ วนัที.เก็บข้อมูล) โดยแบ่งเป็น จํานวนชั.วโมงของการ
ฝึกอบรมภายใน 1,470 ชั.วโมง (รวมการฝึกอบรม เจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางานระดบับริหาร) และ จํานวนชั.วโมงการฝึกอบรม
ภายนอก 435 ชั.วโมง  

 

ทั !งนี ! ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ลงวนัที. 16 พฤษภาคม 2549 กําหนดให้นายจ้างแตง่ตั !งลกูจ้างระดบับริหารที.มีคณุสมบติัเฉพาะ
ตามที.กําหนดไว้ในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางาน 

 

ดงันั !น เพื.อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี.ยวกบัแนวทางการปฏิบติังานที.ถูกต้อง บริษัท
จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม “เจ้าหน้าที.ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภยัและอนามยัในการทํางาน (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากร โดยผู้บริหารของบริษัททุกท่านจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั !งสิ !น 12 
ชั.วโมง 
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4) นโยบายเกี�ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที.จะส่งผลต่อพนกังานทุก
คน รวมทั !งชมุชน และสงัคม จึงได้กําหนดนโยบายดงันี ! 

1. ความปลอดภยัในการทํางาน สขุอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นหน้าที.ของพนกังาน
ทกุคน เพื.อก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สินทั !งของตนเอง ของบริษัท และของผู้อื.น 

2. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกและทัศนคติที.ดีในเรื.องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

3. พนกังานทกุคน ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื.อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสําคญั ตลอดเวลา
ที.ปฏิบติังาน 

4. บริษัทสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกําหนดให้
พนกังานทกุคน ทกุระดบัดําเนินกิจกรรม 5 ส. เพื.อจดัเก็บเอกสารและสิ.งของให้เป็นระเบียบ และสร้างวินยัในการดแูลสถานที.ทํางาน 

5. บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน เพื.อให้เกิดผลในทางปฏิบติักบัทกุฝ่ายอย่างสงูสดุ 
6. บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน เพื.อให้เกิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
7. บริษัทมุง่มั.นที.จะปรับปรุงการดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างตอ่เนื.อง 
 

โดยบริษัทได้แต่งตั !งเจ้าหน้าที.ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน โดยมีหน้าที.และความ
รับผิดชอบ ดงันี ! 

 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทาํงาน ระดับบริหาร 
1. กํากบั ดแูล เจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางานทุกระดบั ซึ.งอยู่ในบงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการ

ทํางานระดบับริหาร 
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภยัในการทํางานในหน่วยงานที.รับผิดชอบตอ่บริษัท 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี.ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

เพื.อให้มีการจดัการด้านความปลอดภยัในการทํางานที.เหมาะสมกบัสถานประกอบกิจการ 
4. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื.อความปลอดภัยของพนักงานตามที.ได้รับรายงาน หรือตาม

ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางาน 
 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทาํงาน ระดับหวัหน้างาน 
1. กํากบั ดแูล ให้พนกังานในหน่วยงานที.รับผิดชอบ ปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัท 
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที.รับผิดชอบ เพื.อประเมินความเสี.ยงเบื !องต้น โดยดําเนินการร่วมกบัเจ้าหน้าที.ความปลอดภยั

ในการทํางานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขั !นสงูหรือระดบัวิชาชีพ 
3. ฝึกอบรมวิธีการปฏิบติังานที.ถกูต้องให้กบัพนกังานในหน่วยงานที.รับผิดชอบ เพื.อให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
4. ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื.องมือและอุปกรณ์การทํางาน ให้อยู่ในสภาพที.ปลอดภัยก่อนเริ.มปฏิบติังานเป็น

ประจํา 
5. รณรงค์ให้มีการใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลของพนกังานในหน่วยงานที.รับผิดชอบ 
6. รายงานการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน อันเนื.องจากการทํางานของพนักงานต่อ

ผู้บงัคบับญัชาและแจ้งตอ่เจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขั !นสงู และระดบัวิชาชีพ 
7. ตรวจสอบหาสาเหตกุารประสบอบุติัเหต ุการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อน อนัเนื.องจากการทํางานของพนกังาน

ร่วมกบัเจ้าหน้าที.ความปลอดภยัในการทํางานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขั !นสงู หรือระดบัวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั !ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาตอ่บริษัท 
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โดยในปี 2561 ที.ผา่นมา มีสถิติการเกิดอบุติัเหต ุอตัราการหยดุงาน อตัราการเจ็บป่วย ที.เกิดจากการทํางาน ดงันี ! 
� สถิติการเกิดอบุติัเหตใุนระหวา่งการปฏิบติังาน :    -ไมมี่- 
� สถิติการหยดุงานอนัมีสาเหตเุกิดจากการทํางานในขณะปฏิบติัหน้าที. :  -ไมมี่- 
� อตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน :     -ไมมี่- 

 

ทั !งนี ! บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการในเรื.องความปลอดภยัและสขุอนามยัให้กบัพนกังาน ดงันี ! 
1. ติดตั !งถังดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัย และป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ทั !งสํานักงานใหญ่และโครงการทุก

โครงการของบริษัท 
2. ปรับปรุงรูปแบบอปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบคุคล สําหรับผู้ปฏิบติังานที.มีความเสี.ยงให้มีมาตรฐานยิ.งขึ !น ได้แก่ หมวก

นิรภยั รองเท้านิรภยั เสื !อเจ็คเก็ต เป็นต้น 
3. เพิ.มการติดตั !งถงัดบัเพลิง และสญัญาณเตือนภยับริเวณที.พกัคนงานทกุโครงการ 
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การกาํกับดูแลกจิการ 
    

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ�มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของกิจการ และสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและ
อนมุตั ินโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทผ่านคูมื่อ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี” และ คู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เป็นประจํา
ทกุปี เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
http://www.thanasiri.com ภายใต้หมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมลูบริษัท” หวัข้อย่อย “การกํากบัดแูลกิจการ” 
 

นอกจากนี F บริษัทยังได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื�อให้การบริหารงานและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน 
พนกังาน และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ได้จดัทําขึ Fนนี Fถือเป็นแนวปฏิบตัทีิ�กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะ
ยดึถือในการปฏิบตัหิน้าที�ของตนตามความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ทั Fงนี F เพื�อให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทที�ได้กําหนดไว้ 
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องกบับริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบคุลากรของบริษัท ซึ�งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี F 
 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิตา่งๆ จงึได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื�อสร้างความมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขั Fนพื Fนฐาน ดงันี F 
 

1. สิทธิขั %นพื %นฐาน 
 

นอกเหนือจากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทควรจะได้รับสิทธิขั Fนพื Fนฐาน ดงันี F 
 

1.1 สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทนัเวลา
และเหมาะสมตอ่การตดัสินใจ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทมิได้จํากดัการเข้าถงึข้อมลูเหล่านี F 

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

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

1.4 สิทธิในการเลือกตั Fง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
1.5 สิทธิในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบ โดยบริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ให้ผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี รวมทั Fงนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนที�เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.6 สิทธิในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
1.7 สิทธิในการแต่งตั Fงผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั Fงนําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกับการแต่งตั Fง

ผู้สอบบญัชีในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
1.8 สิทธิในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัในเรื�องการซื Fอหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบงัคบับริษัท 
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2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ที�คํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุตามแนวทางของกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครั Fง ภายในเวลาไม่
เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ Fนสดุรอบปีปัญชี  

 

โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Fน บริษัทมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั Fงผู้ ถือหุ้นที�
เป็นนักลงทุนสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบตัิตามนโยบายเพื�อดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี F 

 

2.1 การดาํเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ในปี 2561 บริษัทกําหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัที� 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง
ประชมุบางกอกน้อย 1 ชั Fน 3 โรงแรมรอยลั ซติี F เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Fงข้อมลูประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง
น้อย 30 วนั (เผยแพร่วนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2561) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัทได้ทําการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ (จดัส่งวนัที� 7 มีนาคม 2561) และทําการลงประกาศเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั ก่อนวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 3 วนั ตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั (วนัที� 5, 6, 7 มีนาคม 2561)  
 

บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะได้รับ
การแต่งตั Fงเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในระหว่างวนัที� 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 โดย
บริษัทได้เปิดเผยขั Fนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั Fงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื�อบุคคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท 
 

ทั Fงนี F หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื�องเสนอเพื�อทราบ เพื�อพิจารณา 
รวมทั Fงได้ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผ่านมตอินมุตั ิ
 

นอกจากนี F ยังได้ระบุรายละเอียดเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นนําเอกสารหลกัฐานที�จําเป็นมาอย่างครบถ้วนในวนัประชุม หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท ประวตัิของบุคคลที�เสนอแต่งตั Fงเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั Fงกรรมการแทน
กรรมการซึ�งออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบญัชี รายชื�อและประวตัิ
กรรมการอิสระ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
แผนที�สถานที�จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะตามที�กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดนิทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมต ิทั Fงนี F ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี Fแจงในประเด็นของระเบียบวาระที�ได้นําเสนอสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ที�
สํานกัเลขานกุารบริษัท E-mail address : cs@thanasiri.com หรือโทรสารหมายเลข 02-886-4878 
 

2.2 การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม 
 

บริษัทได้จดัเตรียมสถานที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�สะดวกตอ่การเดนิทางและมีขนาดห้องประชุมที�เหมาะสม สามารถรองรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ�มประชุมล่วงหน้า 2 ชั�วโมง นอกจากนี F ยงัได้ดําเนินการเพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่         
ผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที�ต้อนรับคอยให้คําแนะนําวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คําแนะนําต่างๆ เมื�อเกิดปัญหาในการ
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ลงทะเบียน, จัดให้มีเจ้าหน้าที�และโต๊ะลงทะเบียนในจํานวนที�เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื�อให้การ
ลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะรายที�เข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั Fงจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื�อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื�นที�ผู้ ถือหุ้นเหน็สมควรเข้าร่วมประชมุแทนได้ 
 

นอกจากนั Fน บริษัทยังจัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด
คา่บริการ ณ จดุลงทะเบียน เพื�อต้องการลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น และยงัอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในทกุๆ ด้าน โดยมี
ขั Fนตอนที�ไม่ยุ่งยาก หรือจํากดัโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั Fงไม่ดําเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรค
ในการตดิตอ่สื�อสารระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
 

2.3 การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมและมีประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั Fงกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื�อที�เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) ทั Fงนี F 
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, คณะผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ได้ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้า
ร่วมประชุมทุกครั Fง  เพื�อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที� โดยก่อนเริ�มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้
มอบหมายให้เลขานกุารในที�ประชุมแจ้งต่อที�ประชุมทราบถึงจํานวน / สดัส่วน ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม ทั Fงที�มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 
จากนั Fน ชี Fแจงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ�งหุ้นต่อ
หนึ�งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที�ประชุมรับทราบเมื�อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ และดําเนินการประชุมโดยเรียงลําดบัวาระ
การประชมุตามที�ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

ประธานที�ประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั Fงคําถามในทกุวาระ และได้มีการบนัทกึตามประเด็นคําถามและคําตอบไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน ซึ�งจะช่วยให้  
ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั Fงนั Fน สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที�มีการอภิปรายในที�ประชุมได้ นอกจากนี F บริษัทถือหลักปฏิบตัิว่า 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ บริษัทจะไม่เพิ�มระเบียบวาระการประชมุในที�ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
 

สําหรับวาระการเลือกตั Fงกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใน
หนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เสนอเข้ารับการเลือกตั Fงเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทและจํานวนครั Fงของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปีนั Fนๆ 
 

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุม
ผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั Fนตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ�งขึ Fน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระที�มีการลงมตใิห้ผู้ ถือหุ้น
ทราบผลทนัที สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ�งมีความเป็นอิสระ 
ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม เพื�อก่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที�ประชมุ และดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 
 

2.4 การดาํเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หลังการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ขึ Fน ซึ�งประกอบด้วยรายละเอียด
สําคญัตา่งๆ ได้แก่ การแจ้งวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเริ�มการประชมุตามวาระ, การใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ,  
ประเดน็ข้อสอบถาม ข้อคดิเหน็ คําแนะนําที�สําคญั รวมถึงคําตอบเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทกุครั Fง และในแต่ละวาระของการ
ประชมุที�ต้องมีการลงมตขิองที�ประชมุ บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียง และการบนัทกึมติและจํานวนคะแนนเสียงที�ได้รับไว้อย่างชดัเจนว่า 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียเป็นจํานวนเทา่ใด 
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บริษัทได้เปิดเผยมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่
เกิน 9.00 น. ของวนัทําการถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (เปิดเผย วนัที� 22 มีนาคม 2561) โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจดัส่งรายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทั Fงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชมุ (เผยแพร่ วนัที� 4 เมษายน 2561) เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

ทั Fงนี F บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพและเสียงของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในลกัษณะวีดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
ที�ไม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทหลงัจากการประชมุเสร็จสิ Fน 
 

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทั Fงผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทั Fงผู้ ถือหุ้นที�เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทจะ
สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผ่านช่องทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัท รวมถงึวธีิการอื�นใดที�เหมาะสม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเทา่เทียมกนั 
 

1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง 
 

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

 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน ซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั Fงหมดของบริษัทและถือหุ้นอย่างต่อเนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดือน เสนอวาระ
การประชมุที�ต้องการนําเข้าประชมุและเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะได้รับการแตง่ตั Fงเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น อย่างน้อย 60 วนัก่อนวนัสิ Fนสุดรอบปีบญัชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั Fนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท พร้อมทั Fงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเพิ�มวาระการประชุม และเสนอชื�อผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�ควรจะได้รับการแต่งตั Fงเป็นกรรมการได้ตั Fงแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน –              
31 ธนัวาคม 2560 ผลปรากฎวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชมุและรายชื�อบคุคลเพื�อที�จะเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

 

3. นโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษัทมีนโยบายขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจะนํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือ รายการที�อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการดงักล่าวกบั
หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
ซึ�งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดงักล่าวอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 
 

ทั Fงนี F บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Fนตอนการอนมุตัริายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยง
กนั โดยได้ถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด ให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั  
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เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั Fน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร บริษัทจึงกําหนดให้บุคคลที�มีส่วนได้เสียในการเข้าทํารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท        
งดให้ความเหน็และงดออกเสียงลงมตใินรายการดงักล่าว 
 

หมวดที� 3 การคํานึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 ในการดําเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี�ยวข้องกบักลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั Fงแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี F  
คูค้่า คูแ่ข่ง ไปจนถงึชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม แตล่ะฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั ดงันั Fน คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกับ
บริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัท เพื�อสร้างความมั�นคงอย่างยั�งยืนให้กับกิจการ 
และเปิดเผยข้อมลูสําคญัที�เกี�ยวข้องให้ผู้ มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 

 ทั Fงนี F ในปีที�ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยมิได้ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ แต่อย่างใด ไม่ว่าจะ
เป็น กฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายด้านการจ้างงานผู้บริโภค กฎหมายด้านการแข่งขนัทางการค้า กฎหมายด้านสิ�งแวดล้อม เป็นต้น  
 

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัท ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนษุยชน และสิทธิในที�ทํางานและระบบทั�วทั Fงองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 

(1) บริษัทสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยบริษัทไม่มีนโยบาย ไม่กระทํา และไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการล่วง
ละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและการทจุริต  

(2) บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย 
(3) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ประวตัิของพนกังาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวั

ของพนกังานสู่สาธารณะจะทําได้ตอ่เมื�อได้รับความเห็นของจากพนกังานผู้นั Fน ทั Fงนี F การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทํา
ไปตามระเบียบบริษัท หรือตามคําสั�งของเจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจหรือตามกฎหมาย 

(4) พนักงานทุกคนจะไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทําต่อผู้ อื�นบน
พื Fนฐานของวฒันธรรม เชื Fอชาติ เพศ ศาสนา การศกึษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความ
พิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ�งบริษัทจะเน้นยํ Fาไม่ให้พนักงานแต่ละคนมองข้ามความ
คดิเหน็ของผู้ อื�นที�แตกตา่งหรือเป็นแนวคดิแปลกใหม่ เพราะแนวความคดิสร้างสรรค์ของพนกังานทกุคน มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อความสําเร็จ
ของบริษัท 
 

2. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ: 
 

บริษัท ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิeของบุคคลภายนอก จึงได้กําหนดนโยบาย
ที�จะปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิe โดยการนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รับ
มาหรือที�จะนํามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื�น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 

(1) พนักงานต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผูกพนัตามสญัญาทั Fงหมดเกี�ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที�ถกูต้อง รวมถงึสิทธิบตัร ลิขสิทธิe ความลบัทางการค้า และข้อมลูกรรมสิทธิeอื�นๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที�
ถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอื�นไปใช้ในทางที�ผิด 

(2) พนกังานที�นําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที�ได้รับมาหรือที�จะนํามาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบ
เพื�อให้มั�นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื�น 

(3) พนกังานที�ใช้งานเครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลิขสิทธิe และเฉพาะที�ได้รับ
อนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นั Fน เพื�อป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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(4) เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาตา่งๆ รวมถงึผลงานตา่งๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็น
ข้อมลูที�เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

 

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 
 

บริษัท ตระหนักถึงความสําคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี F / คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ตลอดจนผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
บริษัท สามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็ แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถงึการกระทําใดๆ ที�ต้องสงสยัว่าเป็นการกระทําผิด เช่น การปฏิบตัิ
ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือทุจริต เป็นต้น เพื�อให้บริษัทสามารถทําการสืบสวนและดําเนินการอย่าง
เหมาะสมตอ่ไป 

 

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
 

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียทั Fงภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ ดงันั Fน 
ในกรณีที�พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระทําที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในช่องทางการตดิตอ่ ดงันี F 

 

ตดิต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

E-mail address : auditcommittee@thanasiri.com 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 เลขที� 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
 

กระบวนการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 

(1)  รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชดัเจนหรือพอที�จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการ
ตอ่ไปได้ 

(2) ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องนั Fนขึ Fนอยู่กบัความสลบัซบัซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานที�ได้รับจากผู้
ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและคําชี Fแจงของผู้ถกูร้องเรียน 

(3) ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง ต้องเก็บข้อมลูที�เกี�ยวข้องเป็นความลบัจะ
เปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แหล่งที�มาของข้อมลูหรือบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

(4) ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื�องเบาะแส/การร้องเรียนที�ได้รับ พร้อมทั Fงดําเนินการสอบสวน
เพื�อหาข้อเทจ็จริง 

(5) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที�ได้รับ
ผลกระทบโดยคํานงึถงึความเดือดร้อนโดยรวมทั Fงหมด 

 

ทั Fงนี F ในกรณีที�เป็นเรื�องสําคญั ผู้ รับเรื�องร้องเรียนจะเป็นผู้ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัท เช่น เรื�องที�กระทบต่อชื�อเสียง, ภาพลกัษณ์, ฐานะทางการเงินของบริษัท, นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท, เรื�องที�เกี�ยวข้องกับ
ผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น 
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 

(1) ผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผย
นั Fน จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถาม
ข้อมลูที�เป็นประโยชน์เพิ�มเตมิ ชี Fแจงข้อเทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ Fน 

(2) ข้อมลูที�ได้รับจะถือเป็นความลบัและไม่มีการเปิดเผยชื�อผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความ
ยินยอม ผู้ ที�แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่วา่จะเป็นพนกังานบริษัทหรือบคุคลภายนอก 

(3) กรณีที�ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิด
ความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที�
เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ 
หากเหน็วา่ เป็นเรื�องที�มีแนวโน้มที�จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

(4) ผู้ ที�ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน  ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นที�รับจ้างทาํงานให้แก่บริษัท 
 

บริษัทจะไม่กระทําการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื�นใดที�รับจ้างทํางานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที�ทํางาน สั�งพนกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื�นใดที�มีลกัษณะ
เป็นการปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลดงักล่าวด้วยเหตทีุ�บคุคลนั Fน 

(1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานกํากับดูแล ในกรณีที�บุคคลเหล่านั Fนมีเหตุอันควรเชื�อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

(2) ให้ถ้อยคํา ยื�นเอกสารหลกัฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ 
หรือ หน่วยงานกํากบัดแูล เพื�อประโยขน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที�มีเหตสุงสยัว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
 

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย  
 

1) พนักงาน 
บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที"มีคุณค่าอย่างยิ"งและเป็นปัจจัยสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท บริษัทให้

ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอย่างเทา่เทียม นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ เกี"ยวกบัพนกังานอย่าง
เคร่งครัดแล้ว  

 

ทั Fงนี F บริษัทมีการปฏิบตัติอ่พนกังานบนพื Fนฐานของคณุธรรม โดยบริษัทมีนโยบายที�ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัความ
ปลอดภยั สขุอนามยัในสถานที�ทํางาน มีการดแูลเรื�องคา่ตอบแทน สวสัดิการพนกังาน และกองทนุสํารองเลี Fยงชีพ โดยได้กําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 

 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน บริษัทกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการที"เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้อง
กบัอตัราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที"การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที"ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ซึ"งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั ?งในระยะสั ?นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที"พนักงานได้รับเป็น
ประจําทกุเดือนแล้ว ทกุต้นปีบริษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที"ชดัเจนกบัพนกังาน โดยมีตวัชี ?วดัการทํางาน (KPIs) และวฒันธรรมองค์กร 
เป็นเครื"องมือในการวดัผลงานของพนกังานทกุคน  
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อีกทั ?งยังมุ่งเน้นในเรื"องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน โดยกําหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานบริษัท เช่น ค่า
รักษาพยาบาลพนกังานและครอบครัว การประกนัชีวิตและอุบตัิเหตสํุาหรับพนกังานกลุ่มเสี"ยง กองทนุสํารองเลี ?ยงชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่
พนกังานและบตุรพนกังาน สวสัดกิารกู้ ยืมเงนิกรณีฉกุเฉิน เป็นต้น 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร  บริษัทให้ความสําคัญในเรื"องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื"อง เพื"อเพิ"มศกัยภาพของ
พนกังานในการที"จะดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทศิทางการดําเนินงานของบริษัท และเพื"อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการ
จดัทําแผนการฝึกอบรมและแผนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กบัพนกังาน เพื"อเพิ"มความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทํางานด้านต่างๆ 
โดยการจดัฝึกอบรมภายใน และส่งบคุลากรไปอบรมภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมภายในจํานวน 15 หลกัสูตร และการ
ฝึกอบรมภายนอก 35 หลกัสตูร ครอบคลมุพนกังานทกุส่วนงาน  

 

ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์  เพื"อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที"ดีระหว่างบริษัทกบัพนกังาน ผู้บริหารกบัพนกังาน และระหว่าง
พนกังานกบัพนกังานด้วยกนั เพื"อสร้างวฒันธรรมที"ดีของบริษัท ให้พนกังานเกิดความสุขในการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการเป็นจิตอาสาให้กบั
พนกังาน บริษัทสนบัสนนุให้จดักิจกรรมสมัพนัธ์ระหวา่งปี ในหลากหลายรูปแบบ อาท ิ

1. กิจกรรม THANASIRI SMART Talk :  กิจกรรมเพื"อการสื"อสารให้พนกังานทกุท่านรับทราบถึงเป้าหมายในการทํางาน
ของแต่ละไตรมาส โดยเป็นการสื"อสารกบัพนกังานทกุๆ หน่วยงานในพื ?นที"การปฏิบตัิงานจริง เพื"อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร
อย่างชดัเจน 

2. กิจกรรมงานเลี ?ยงสงัสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี :  เป็นกิจกรรมที"ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานผ่านงานเลี ?ยง
สงัสรรค์ หรือ กิจกรรมกีฬา  

3. กิจกรรมทําบญุประจําปี : เป็นกิจกรรมทําบญุเลี ?ยงพระ เพื"อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนกังานทกุคน โดยจะจดั
ขึ ?นในช่วงสิ ?นเดือนมกราคมของทกุปี 

4. กิจกรรม THANA Get together : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โครงการใหม่ๆ ของบริษัทที"กําลงัจะมีการเปิดขาย เพื"อให้
พนกังานทกุทา่นสามารถสื"อสารกบัลกูค้า และผู้ ที"สนใจได้อย่างถกูต้อง 

5. กิจกรรมชมรมต่างๆ : บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานทกุท่าน สามารถจดัตั ?งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื"อ
จดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนับสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจําทุกปี ปัจจุบนับริษัทมีชมรมต่างๆ 
มากมาย อาทเิช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแบดมินตนั ชมรมวิ"ง ชมรมจกัรยาน ชมรมฟตุบอล เป็นต้น 

 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ที"จะส่งผลตอ่พนกังานทกุคน จงึได้จดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี ? 

1. ตรวจประเมินการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามมาตรการเกี"ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ได้แก่ 
ตรวจสอบสภาพเครื"องใช้สํานกังาน อปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยั 

2. ดําเนินการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กบัพนกังานใหม่ เพื"อให้
ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภยัของบริษัทก่อนเริ"มปฏิบตังิาน 

3. รวบรวมสถิต ิวเิคราะห์ข้อมลู จดัทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี"ยวกบัการประสบอบุตัเิหต ุการเจ็บป่วย ที"เกิดจากการ
ทํางาน โดยในปี 2561 ไม่มีสถิตกิารเกิดเหตใุดๆ 

4. จดักิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจําทุกปี โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทําความสะอาดพื ?นที"ที"ตนเอง
ปฏิบตัิงาน โดยใช้หลัก 5 ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจํา และมีรางวลัสําหรับหน่วยงานที"ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบตัิตาม
หลกั 5 ส 

 

ทั Fงนี F นโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวกับพนักงาน เมื�อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายนั Fนๆ ให้พนักงานทุก
ท่านได้รับทราบผ่านทาง E-mail ของบริษัท, ติดประกาศไว้ที�บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทกุสํานกังานย่อย รวมทั Fง ประกาศไว้ใน Sharepoint 
(ระบบ Intranet ของบริษัท) เพื�อให้พนกังานทกุทา่นได้รับทราบโดยทั�วกนั 
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2) ผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีความมุ่งมั�นในการเป็นตวัแทนที�ดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ บนพื Fนฐานของความซื�อสตัย์สุจริต มีคณุธรรม

และจริยธรรม และพยายามที�จะพฒันากิจการให้เจริญเตบิโต ก้าวหน้า มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทนุ
ของผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื�องและยั�งยืน โดยยดึหลกัการการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ดงันี F 

(1) ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ และเป็น
ธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(2) บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการสื"อสารและเผยแพร่ข้อมลูเกี"ยวกบับริษัท ที"ทนัต่อเหตกุารณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
www.thanasiri.com เพื"อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื"น สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั"วถงึ และเทา่เทียมกนั 

(3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมหรือผู้ ที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั Fงเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทั Fง สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.thanasiri.com) ของ
บริษัท  
 

  ทั Fงนี F ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูและเสนอแนะความคิดเห็น และหากมีผู้ ถือหุ้นที�สนใจเข้าเยี�ยมชมโครงการ
ของบริษัท สามารถแสดงความจํานงเข้าเยี�ยมชมโครงการของบริษัทได้โดยตรงที" หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร. 02-886-4888 ต่อ 106 หรือ
ทาง E-mail Address: ir@thanasiri.com  

 

3) ลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายเกี�ยวกับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ

สงูสดุของลกูค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที�มีคณุภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสําคญัถึงคณุภาพสินค้า การบริหาร และราคาที�เหมาะสม 
โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงันี F 

(1) กําหนดนโยบายการตั Fงราคาที�ยตุธิรรม และเหมาะสม 
(2) การพิจารณาเงื�อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลกัเสมือนกบัการทํารายการ

กบับคุคลภายนอกทกุรายการ 
(3) จดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที�เหมาะสมและเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า 
(4) จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมกบัลกูค้า (ไม่ทําให้ลกูค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า) 
(5) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง 
(6) รักษาสารสนเทศที�เป็นความลบัของลกูค้า เสมือนหนึ�งสารสนเทศของบริษัท และไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเอง

และพวกพ้อง 
(7) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุริตกบัลกูค้า 

 

ทั Fงนี F บริษัทยึดมั�นในการปฏิบตัิตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที�บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ�มตั Fงแต่การ
ออกแบบบ้านที�ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั ทําสญัญาที�ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวสัดกุ่อสร้างที�ชดัเจน การตรวจรับ
มอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิe และการรับประกนับ้าน ซึ�งมีการปฏิบตัใินด้านตา่งๆ ดงันี F 

 

� การออกแบบบ้านของบริษัท บริษัทคํานงึถงึการจดัพื Fนที�ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย 
� การทาํสัญญาตามมาตรฐานที�คณะกรรมการจัดสรรที�ดนิ และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กําหนด

ไว้ โดยลกูค้าที�มาซื Fอบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั Fงแตข่ั Fนตอนการทําสญัญา เพราะบริษัทจะใช้สญัญาจะซื Fอจะขายตามมาตรฐาน
ที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิ และสํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กําหนดไว้ ซึ�งเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอดีตที�ผู้ ซื Fอบ้านมกัถูก
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ผู้ ขายทําสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทําให้ผู้ ซื Fอไม่ได้บ้านตามที�ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบังคบัเอาผิดผู้ จะขายให้ปฏิบตัิตาม
สญัญาได้โดยง่าย 

� การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างในสัญญาจะซื %อจะขาย โดยบริษัทได้แนบรายการวสัดทีุ�ใช้ในการก่อสร้างบ้าน
ให้กบัลกูค้าทกุราย โดยมีรายละเอียดเพื�อให้ลกูค้าทราบวา่บ้านที�ลกูค้าซื Fอไปนั Fนใช้วสัดใุนการก่อสร้างชนิดใด 

� การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ: บริษัทจะทําการนัดหมายลูกค้า เพื�อตรวจรับมอบบ้านก่อนที�จะโอน
กรรมสิทธิeให้กบัลูกค้า หากลูกค้าพบว่า งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างบ้าน บริษัทจะทําการปรับปรุง 
แก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที�จะทําการโอนกรรมสิทธิeตอ่ไป 

� การรับประกันบ้าน บริษัทรับประกันในความชํารุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของ
อาคาร และรับประกนัในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที�สําคญัของอาคารภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากที�โอนกรรมสิทธิeให้กับ
ลูกค้า ทั Fงนี F บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้กบัลูกค้า ในกรณีที�เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุชํารุดของบ้านที�ได้ส่ง
มอบไปและได้โอนกรรมสิทธิeไปแล้ว และยงัอยู่ในช่วงการรับประกนั เมื�อลกูค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทําการแก้ไขซอ่มแซมจนเรียบร้อย 

� การสํารวจความคิดเหน็ของลูกค้า บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอนัดบั
แรก บริษัทจึงกําหนดให้หน่วยงานที"เกี"ยวข้องทําการสํารวจข้อมลูความพึงพอใจของลูกค้าที"เข้ามาเยี"ยมชมโครงการ รวมทั ?งลูกบ้านที"เข้าอยู่
อาศัยกับโครงการแล้ว เพื"อให้บริษัทได้ทราบข้อมูลและนํามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ รวมทั ?งปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่าง
ทนัทว่งที 

� การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ลูกค้าทกุท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศพัท์, ไปรษณีย์, เว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) , อีเมล์ Info@thanasiri.com โดยจดัให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถงึการนําข้อร้องเรียน ข้อคดิเหน็ตา่งๆ มาวิเคราะห์หาสาเหต ุเพื"อปรับปรุง แก้ไข
ในกระบวนการที"เกี"ยวข้อง เพื"อให้ลกูค้ามั"นใจได้วา่ ข้อร้องเรียนหรือข้อคดิเห็นขอลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทําให้การปรับปรุง
คณุภาพเป็นไปอย่างตอ่เนื"อง 

� การบริการหลังการขาย ให้ความดแูลและรักษาสภาพชมุชน รวมถงึการรักษาความปลอดภยัให้กบัลูกค้าภายหลงั
พฒันาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื Fนที�ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพื�อเพิ�มความร่มรื�นให้แก่ผู้อยู่อาศยัใน
โครงการ และเพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าภายหลงัจากโอนกรรมสิทธิeแล้ว บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานลูกค้าสมัพนัธ์และบริการ
หลงัการขาย โดยมีบทบาทหน้าที�ในเรื�องการรับเรื�องร้องเรียน การแจ้งซ่อมต่าง ๆ สําหรับบ้านที�ยงัอยู่ในประกนั ร่วมทั Fงติดต่อประสานงานกบั
ผู้ รับเหมาเพื�อดําเนินการซ่อมแซมบ้านที�ยงัอยู่ประกนั การจดัตั Fงนิติบุคคลหมู่บ้าน ร่วมถึง การจดักิจกรรมลูกค้าสมัพนัธ์ต่างๆ เพื�อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทกบัลกูค้า  
 โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการหลงัการขาย เพื�อประเมินผลและปรับปรุง
การปฏิบตัิงานด้านบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Fน โดยมีหวัข้อหลัก 5 หวัข้อ คือ คุณภาพงานซ่อม เวลาการนดัหมาย การ
บริการของเจ้าหน้าที� การบริการของผู้ รับเหมา และ ความสะอาด 

� การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า เพื�อใช้ในการดแูลส่วนตา่งๆ ของบ้านหลงัโอนกรรมสิทธิe ทั Fงนี F ส่วนงานบริการหลงัการ
ขาย ยงัได้เข้าไปแนะนําบ้าน การใช้งานและการดแูลรักษาบ้านในแตล่ะส่วนด้วย 
 

4) เจ้าหนี %และคู่ค้า 
บริษัทจะดําเนินธุรกิจบนพื Fนฐานของความเกื Fอหนนุที�เป็นธรรมตอ่เจ้าหนี Fและคู่ค้า เพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบั

เจ้าหนี F และ คู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Fงปฏิบตัิตาม
พนัธสญัญาอย่างเคร่งครัด เพื�อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 

 

เจ้าหนี %ทางการค้า หรือ เจ้าหนี %สถาบันการเงนิ 
(1) ให้ข้อมลูของบริษัทที�ถกูต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี F เพื�อการวเิคราะห์การให้สินเชื�อโดยถกูต้อง 



        

- 79 - 

(2) ชําระหนี Fคืนตอ่เจ้าหนี Fตรงตอ่เวลาตามเงื�อนไขที�กําหนด โดยไม่ให้มีการผิดนดัชําระหนี F เพื�อรักษาความน่าเชื�อถือของ
บริษัท  

(3) รักษาอตัราส่วนหนี Fสินตอ่ทนุ ไม่ให้เกินอตัราที�เจ้าหนี Fสถาบนัการเงินกําหนด 
(4) เมื�อมีเหตุสําคัญอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสําคัญและอาจกระทบต่อหนี Fที�ต้องชําระ บริษัท

จะแจ้งให้เจ้าหนี Fทราบ เพื�อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแก้ไขเพื�อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
(5) ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�เจ้าหนี Fหรือสถาบนัการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

คู่ค้า 
(1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดวิธีการจดัซื Fอว่าจ้างทําของและบริการที�เหมาะสม 

เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วธีิตกลงราคา วธีิสอบราคา วธีิประมลูงาน วธีิพิเศษ และวธีิจดัซื Fอ 
(2) ไม่เจาะจงผลิตภณัฑ์หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที�โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ�งอย่างจงใจ 

นอกจากจะมีเหตผุลสนบัสนนุความจําเป็นอย่างเพียงพอ 
(3) กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผลิตภณัฑ์หรือคณุลกัษณะเฉพาะของตวัผลิตภณัฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ค้าทราบ และ

หากจําเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้ เสนอราคารายเดมิจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเทา่เทียมกนั 
(4) ต้องเลือกสรรผู้ เสนอราคาที�ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้ เสนอราคาเพียงเพื�อให้ครบจํานวน

ตามระเบียบ และผู้ เสนอราคาทกุรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมลู และเงื�อนไขอย่างเดียวกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วย
วาจาจะต้องมีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครั Fงหนึ�ง 

(5) ผู้บริหารหรือพนกังานที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการจดัซื Fอ วา่จ้างทําของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมลู และ/หรือ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ�งที�ส่งผลให้เกิดความไม่
โปร่งใสในการปฏิบตัหิน้าที�โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตดัสินชี Fขาด 

(6) บริษัทได้กําหนดนโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีสาระสําคญั เพื"อให้พนกังานทุกท่านปฏิบตัิ
หน้าที"ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวญั ของกํานลั การรับเลี Fยง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และละเว้นการให้
ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตใุห้ผู้ อื�นคดิวา่น่าจะเกิดความไม่ยตุธิรรม โดยเฉพาะการทําให้ผู้ ค้ารายอื�นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการ
ร่วมเสนอราคา และอาจนําไปบอกกล่าวจนทําให้บริษัทเสียภาพพจน์ 

(7) จดัทําสญัญาที�เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที�มีคู่ค้าและเจ้าหนี F กรณีที�คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบ
เจรจากบัคูค้่า/เจ้าหนี F โดยเร็ว เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

(8) ละเว้นการกระทําใดๆ ที�ช่วยให้คูค้่าไม่ต้องเสียภาษีที�พงึจะเสียให้กบัรัฐ 
(9) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และไม่บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง 
 

ทั Fงนี F บริษัทมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้แก่เจ้าหนี Fและคูค้่าได้รับทราบ ผ่านทางหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของบริษัท พร้อมทั Fง
เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)  

 

5) คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า โดยตั Fงอยู่บนพื Fนฐานการดําเนินธุรกิจตามกรอบกตกิาที�เป็นธรรมอย่างมือ

อาชีพ ไม่มีการกระทําใดที�สอ่ไปในทางทจุริตอนัเป็นผลร้ายตอ่กนั ไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งหรือข้อมลูจําเพาะของคู่แข่งขนัโดย
วธีิการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที�จะไม่เปิดเผยข้อมลูของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื�น โดยกําหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 

(1) ปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้พื Fนฐานของกตกิาการแข่งขนัที�ยตุธิรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย 
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(2) ไม่แสวงหาข้อมลูที�เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวธีิการที�ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิตามแนวทาง
ปฏิบตัทีิ�กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

(3) ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมลูความ
เป็นจริงและหลกัฐาน 
 

6) ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
บริษัทตระหนกัถงึปัญหาสิ"งแวดล้อมในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื?อนมลพิษทางอากาศ 

และปัญหาอื"นๆ ปัญหาเหล่านี ?มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ"ง แต่เป็นความรับผิดชอบของทกุคนในชุมชน สงัคม บริษัท
ซึ"งเป็นส่วนหนึ"งของสงัคม จงึได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ ที�
เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สขุอนามยั และสิ�งแวดล้อมอย่างถกูต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิดงันี F 
  

  ชุมชนและสังคม 
(1) ก่อนจะเริ�มพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทําการสํารวจและทําความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง เพื�อป้องกนัมิให้การดําเนินการดงักล่าวของบริษัทกระทบตอ่วถีิสงัคมหรือชมุชนนั Fนๆ 
(2) สํารวจตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบที�ตั Fงของโครงการ เพื�อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบ

จากการดําเนินการโครงการมากน้อยเพียงใด เพื�อนํามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความ
เสียหายตอ่ชมุชนและสงัคมทั Fงทางตรงและทางอ้อม 

(3) เมื"อเริ"มพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดําเนินการติดตั ?งระบบบําบัดนํ ?าเสีย เพื"อเป็นการบําบดันํ ?าก่อน
ปล่อยลงแหล่งนํ ?า 

(4) การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างบ้านที"มีคณุภาพและได้มาตรฐาน  
(5) ร่วมกนัรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้สะอาด ปลอดภยัเพื�อการอยู่อาศยัร่วมกนั ตลอดจนการสนบัสนนุ

ด้านสขุอนามยัแก่ชมุชนท้องถิ�น 
(6) สนับสนนุและมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทําความดี เพื�อความ

เป็นอยู่ที�ดี มีความสขุภายใต้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

สิ�งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 
(1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ด้านสิ�งแวดล้อมและความ

ปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 
(2) บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องสิ�งแวดล้อมต่อพนกังานทกุคน เพื�อให้ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากร

และพลงังานตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั Fงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ�งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริม วางมาตรการ และจดักิจกรรม เพื�อให้พนกังานมุ่งมั�นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร และใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม, นโยบาย
การใช้ซํ Fา (Re-Use) ส่งเสริมให้มีการนํากระดาษที�ใช้แล้วนําด้านหลงักลบัมาใช้งานอีกครั Fง เป็นต้น 

(5) ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั Fงนี F ในปัจจุบนัการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั Fงการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท ได้ดําเนินการจดัประชมุภายใต้แนวคดินี F เพื�อเป็นแบบอย่างให้กบัพนกังาน 

(6) บริษัทจดัให้มีการใช้ระบบ Intranet ภายในองค์กร ภายใต้ชื�อ “Thanasiri Sharepoint” โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ
นําข้อมูลที�ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้พนกังานภายในองค์กร สามารถนําข้อมูลดงักล่าวไปใช้งานได้อย่าง
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สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านระบบ Sharepoint ของบริษัท ซึ�งเป็นการ Share Key Leaning เพื�อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานร่วมกนัได้
เป็นอย่างด ี

(7) บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการสื�อสารกบัชุมชนในท้องถิ�น และการให้ความร่วมมือที�ดีในกิจกรรมที�เกี�ยวกบั
การรักษาสิ�งแวดล้อมในชมุชน 
 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  

 บริษัทให้ความสําคญัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย จึง
มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั Fงที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินให้
ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 
Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) 
 

 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอยู่อย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อให้มั�นใจได้วา่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตันิั Fน มีความถูกต้องและเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจ
ที�โปร่งใสถกูต้องตรงไปตรงมา  
 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที�มีผลตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียกบับริษัทเกี�ยวกบัความถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื�อถือ ทั�วถึง และทนัเวลา เพื�อให้นักลงทนุ นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั�วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี F 

(1) การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั Fนมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรอง
โดยทั�วไป ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขจากผู้สอบบญัชีที�เป็นอิสระและข้อมลูที�มิใช่งบการเงินตามข้อกําหนดของ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส พร้อมทั Fงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งข้อมูล
ดงักล่าวมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

(2) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเหน็ชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อให้
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ที�สนใจเข้าไปศกึษาข้อมลูได้ตลอดเวลา 

 
(3) โครงสร้างการถือหุ้นที�มีความชัดเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที�แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนผู้ ถือ

หุ้นส่วนน้อย 
(4) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ที�เกี�ยวข้องในกรณีที�มีส่วนได้เสียที�

เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ 
(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั Fงของการประชุม และจํานวนครั Fงที�

กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุไว้ในรายงานประจําปี 
(6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั Fงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที�แต่ละคนได้รับจาก

การเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
 

ทั Fงนี F บริษัทเล็งเห็นถงึความสําคญัของการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที�หลากหลายว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ      
ผู้ลงทนุรายย่อย สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างเทา่เทียมกนัและรวดเร็ว จงึมีการจดัทําข้อมลูต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1), รายงานประจําปี (แบบ 56-2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื�นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการ



        

- 82 - 

เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, จดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุในโอกาสต่างๆ พร้อมทั Fงเปิด
โอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

 

โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) จํานวน 1 ครั Fง เพื�อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและยงัเปิดโอกาสให้ นกัวเิคราะห์ นกัลงทนุ ผู้สนใจตา่งๆ สามารถสอบถามข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด 
 

2. ผู้มีหน้าที�ในการเปิดเผยข้อมูล 
 

1) ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือกรรมการผู้ จัดการ มีหน้าที�เปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องยึดถือหลักการด้านความ
ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัตอ่เวลา และเทา่เทียมกนั 

2) เลขานกุารบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ 

3) นกัลงทนุสมัพนัธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และบุคคล
ทั�วไป เกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทนุ โครงการระหว่างการ
พฒันา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจยัที�อาจมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงของผลการดําเนินงานที�สําคญั 

4) ผู้ ที�ไม่มีหน้าที�รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท หรือไมใ่ช่ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลภายในที�อาจมีผลกระทบต่อชื�อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาและ
ปริมาณการซื Fอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

3. ผู้สอบบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีที�มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชํานาญ และมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนด เพื�อให้ความมั�นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้
เหน็ถงึฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายเปลี�ยนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลา 
5 ปี เพื�อให้การให้ความเหน็ของผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งจัดทําขึ Fนตามมาตรฐานและ
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมตามหลักความระมดัระวงั ถูกต้องและครบถ้วน เพื�อให้สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที�สําคญัอย่าง
โปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) อย่างตอ่เนื�อง เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ นอกจากนี F คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Fงให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั Fงระบบควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื�อให้มั�นใจวา่งบการเงินของบริษัทสามารถเชื�อถือได้ 

 

ทั Fงนี F ในปีที�ผ่านมา บริษัทไม่มีประวตักิารส่งรายงานทางการเงินทั Fงรายไตรมาสและรายปีล่าช้าแต่อย่างใด รวมทั Fง ไม่มีประวตัิ
การถกูสั�งให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสํานกังาน ก.ล.ต. 
 

4. ช่องทางการสื�อสาร 
 

1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 
 

บริษัทจดัให้มีการทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ที�เปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมลูที�เป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา  
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โดยในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ภายใน 90 วนั นบัจากวนัสิ Fนสุดรอบปี
บญัชีที�ผ่านมา (30 มีนาคม 2561) อีกทั Fง บริษัทยงัได้เผยแพร่รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ภายใน 120 วนั นบัจากวนัสิ Fนสุดปีบญัชีที�ผ่านมา 
(22 มีนาคม 2561) 

2) เวบ็ไซต์บริษัท 
 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื�อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท ที�ทนัต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.thanasiri.com  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียอื�น สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียมกัน 
อาทิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกํากับดแูลกิจการ ข้อมูล
เกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว (Press Release) ข้อมลูด้านนกัลงทุน
สมัพนัธ์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
และ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ที�สามารถดาวน์โหลดได้ 

 

3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื�อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื�อสาร
ประชาสัมพนัธ์ ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที�เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ นกัวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ ที�สนใจทั�วไป ให้ได้รับ
ข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างทนัเหตกุารณ์ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัท การติดต่อขอเยี�ยมชมกิจการ
และพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสยัตา่งๆ เกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ทั Fงนี F ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท ดงันี F 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ : คณุวภิานนัท์  แย้มคุ้ม 
โทรศพัท์  : 0-2886-4888 ตอ่ 106 
E-mail Address : ir@thanasiri.com 

 

4) สํานักเลขานุการบริษัท  
  

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มี สํานักเลขานกุารบริษัท (Company Secretary) เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบตัิงาน 
(Compliance Unit)  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 (ตลท.) หรือ
หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง  

 

ทั Fงนี F ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่สํานกัเลขานกุารบริษัท ดงันี F 
เลขานกุารบริษัท : คณุวภิานนัท์ แย้มคุ้ม 
โทรศพัท์  : 0-2886-4888 ตอ่ 106 
E-mail Address : cs@thanasiri.com 

 

5) การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 

1) การจัดทาํรายงานการเปิดเผยรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกัน 
 

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั Fนตอนการอนมุตัิรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
เกี�ยวโยงกนั โดยได้ถือปฏิบตัติามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ใช้บงัคบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเคร่งครัด รวมทั Fงได้มี
การเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย 
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2) การจัดทาํรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
 

บริษัทกําหนดให้ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึ�งรวมถงึจํานวนหลกัทรัพย์ที�ถือครองของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี F 

1) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นครั Fงแรก (แบบ 59-1) 
2) การรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททกุครั Fง (แบบ 59-2) เมื�อมีการซื Fอ ขาย โอน หรือ

รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื�นภายใน 3 วนัทําการ นบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลงนั Fน 
 

ทั Fงนี F กําหนดให้เลขานกุารบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
พร้อมทั Fงเก็บรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที�กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีสรุปการถือ
ครองหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

 

3) การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง 
 

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึ�งรวมถงึจํานวนหลกัทรัพย์ที�ถือครองของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจดัทําและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื�อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง (รวมถึงทกุครั Fงที�มีการเปลี�ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ�งเป็นส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้องกบั
การบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย (การเปลี�ยนแปลงข้อมลู) 
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเป็นผู้ จดัการต้นฉบบัแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั Fงได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี             
(แบบ 56-2) ด้วย 
 

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบุคคลที�มีคุณสมบตัิหลากหลายทั Fงในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และ
คณุลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุที�จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยกรรมการมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั Fงยงัเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกบัคณะผู้บริหารระดบัสูง
ในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื�อกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทั Fงใน
ระยะสั Fนและระยะยาว 
 

 นอกจากนี F เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) และสถาบนัอื�นๆ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกบักรรมการ เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปว่า 
กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยมีการประสานงานให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างตอ่เนื�องตลอดปี 
 

 โดย บริษัทให้ความสําคญัตอ่นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงันี F 
 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั�นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั Fงบทบาทหน้าที�ในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการบริษัท (Corporate Governance) โดยเป็นผู้ ริเริ�มกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตาม
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ตรวจสอบ รวมทั Fงอนมุัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัท โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 

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 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนั Fน คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าที�สอดส่อง ดูแล ให้ กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังาน ยดึถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 

 

2. นโยบายด้านวสัิยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดาํเนินงาน 
 

บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนด, ทบทวน และอนมุตั ิวสิยัทศัน์,พนัธกิจ, กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นประจําทุกปี เพื�อประกาศให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุท่านรับทราบถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะทําการทบทวนวิสัยทศัน์, พนัธกิจ และแผนการดําเนินงาน เป็นประจําทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนในรอบปีบญัชี โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามให้การดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสยัทศัน์, พนัธกิจ, ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจว่าการลงทนุ และการดําเนินธุรกิจในแต่ละปีเป็นไปอย่างรอบคอบและสร้างมลูค่าสูงสุด
แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 

3. นโยบายการจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการจะดาํรงตาํแหน่ง 
 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที�
กรรมการของบริษัท ดงันี F 

3.1 กําหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทย่อยที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยในปีที�ผ่านมา กรรมการอิสระและกรรมการทกุท่าน ดํารงตําแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น จํานวนไม่เกิน 5 บริษัท 

 

3.2 กําหนดให้กรรมการที�เป็นกรรมการบริหาร สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอื�น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยในปีที�ผ่านมา กรรมการบริหารทกุทา่น ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จํานวนไม่เกิน 2 บริษัท 

 

4. นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
 

4.1  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกบั

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ไว้อย่างชดัเจน โดยการอนุมตัิและการดําเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขต
อํานาจหน้าที� ที�ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทั Fงนี F เพื�อให้คณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุการทํางาน
ของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ 

 

4.2  การถ่วงดุลของกรรมการ 
บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความ

รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการที�ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงาน
บริษัท ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าที�ตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและกําหนดวธีิปฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งใดๆ ที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จดัการ เพื�อให้เป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี กรรมการผู้ จัดการมีหน้าที�รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดํารงตําแหน่งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ินอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื�อเข้าดํารงตําแหน่ง 
 

ทั Fงนี F เพื�อให้กรรมการผู้จดัการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ในบริษัทได้อย่างเต็มที� และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารงานของบริษัท 
 

6. นโยบายเกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 
 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั Fง ทั Fงนี F จะมีกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ
ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื�อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ�มเติมได้หากมีวาระ
พิเศษต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

2) ในการประชมุแตล่ะครั Fง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื�อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชมุได้ 

3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที� และประสานงานในการจัดประชุม และจะจดัส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ 
เพื�อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุม
เร่งดว่น 

4) ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ทา่นแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ ทั Fงนี F ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมี
หนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื�องนั Fนๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ Fนอีก
หนึ�งเสียงเป็นเสียงชี Fขาด ทั Fงนี F ในการลงมตใินที�ประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Fงหมด 

5) ในการประชุมแต่ละครั Fง ที�ประชุมได้มีการซกัถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและ
โปร่งใส โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาโดยนยัสําคญั 
ต้องออกจากห้องประชมุในระหว่างการพิจารณาเรื�องดงักล่าว นอกจากนี F ประธานกรรมการยงัได้จดัสรรเวลาให้กับที�ประชุมอย่างเพียงพอ 
เพื�อให้กรรมการได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยงัได้มีการเชิญผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที�นําเสนอเพื�อให้
รายละเอียดเพิ�มเตมิหากมีประเดน็ซกัถาม 

6) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าที�จดบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยบนัทกึสาระสําคญั, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั Fงจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่าน
การรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที�หน่วยงานเลขานกุารบริษัท เพื�อให้กรรมการหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบ
ได้ 

7) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั Fง 
โดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพื�อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทั Fงที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เรื�องที�
อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชมุให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ 
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7. นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการ 
 

1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครั Fง โดยบริษัทจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที�เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผล
การดําเนินงาน เอกสารด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงข้อมลูอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั Fงนี F เพื�อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที�เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั Fงแรก โดย
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการ 

2) การจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั Fงอํานวยความ
สะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี�ยมชมบริษัท เพื�อให้เข้าใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ�งขึ Fน 

 

8. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการ ซึ�งจดัขึ Fนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 
องค์กรอิสระตา่งๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เป็นต้น 
เพื�อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Fน โดยกําหนดให้กรรมการ 
อย่างน้อย 1 ทา่น ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี 

 

9. นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ 
 

เพื�อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั Fง ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบราย
คณะ (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด ซึ�งได้กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย  

 

ทั Fงนี F เพื�อสอบทานการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั Fงพิจารณาทบทวนประมวล
ข้อคดิเหน็ในประเดน็ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที�ในระหวา่งปีที�ผ่านมา เพื�อนํามาแก้ไขและเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานตอ่ไป 

 

10. นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน
บริหารที�สําคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี F 
 

1) ระดับประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 

เมื�อตําแหน่งผู้บริหารระดบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ วา่งลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ที�มีวิสัยทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแตง่ตั Fงจากคณะกรรมการบริษัท 

 

2) ระดับผู้บริหารระดับสูง 
 

เมื�อตําแหน่งระดบัผู้บริหารตั Fงแต่ผู้ อํานวยการขึ Fนไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งได้ 
บริษัทจะมีการนําเสนอทายาทสืบทอดตําแหน่งที�คดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Fงนี F การวางแผนการสืบ
ทอดตําแหน่งของบริษัท ระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี F 
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2.1   วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการ
ขยายตวั 

2.2   ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท ทั Fงในระยะสั Fนและระยะยาว 
2.3   กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื�อเตรียมทดแทนพนกังานที�

ออก 
2.4   กําหนดความสามารถ (Competencies) ซึ�งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที�พึ�งปรารถนาของ

พนกังานในตําแหน่งนั Fนๆ และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 
2.5   คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื�อพิจารณาความเหมาะสม 
2.6   พฒันาและประเมินพนักงานที�คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพฒันาการ และสร้างผลงานตามที�คาดหวงัได้

จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี�ยนตวัย่อมสามารถทําได้ 
 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั Fงกรรมการที�มีความรู้ ความชํานาญที�เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อช่วยในการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั�นกรองงานในขอบเขตที�คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษัท ทั Fงนี F คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั Fงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบอย่าง
สมํ�าเสมอ และรายงานการปฏิบตัหิน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
(แบบ 56-2) ทุกปี ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั Fงหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี F 
 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Fงคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้ บริหารจํานวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั Fง 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีที�เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวนทั Fงหมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายโยธิน จ๋วงพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายโกมินทร์ ลิ Fนปราชญา กรรมการตรวจสอบ 

3 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร กรรมการตรวจสอบ 
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ โดยได้รับแตง่ตั Fงเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
มตทีิ�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Fงที� 1/2553 เมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2553  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน มีการหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระ 
เพื�อขอทราบความเห็นเกี�ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นําข้อเสนอแนะทั Fงจาก
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั Fงถดัไป  
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องค์ประกอบและการแต่งตั %งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั Fงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั Fง
จากบุคคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี โดยมีคณุสมบตัแิละแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี F 
 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที�มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินที�เพียงพอเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้  

2) แตง่ตั Fงโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น โดยที�กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระทั Fงหมด 
3) เป็นกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร, ลูกจ้าง, พนักงาน, หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจําจาก

บริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4) เป็นกรรมการที�ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทั Fงในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจน

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Fงไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5) เป็นกรรมการที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง โดยให้นบัรวมหุ้นที�
ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย  

6) เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ, ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจดัการของสํานกังานสอบบญัชี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปี 

7) เป็นกรรมการที�ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท, บริษัทย่อย, หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

8) เป็นกรรมการที�ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี�น้อง 
และบุตร รวมทั Fงคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทและบริษัทย่อย 

9) เป็นกรรมการที�ไม่ได้รับการแตง่ตั Fงขึ Fนเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

10) เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Fงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บคุคลดงักล่าว 
 

ทั Fงนี F กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั Fงตอ่ไปได้อีกวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการบริษัทหรือ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเหน็วา่เหมาะสม 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และ
สามารถเข้ารับการแตง่ตั Fงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้ 
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ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ�งมิได้เป็นผู้ บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

รวมทั Fงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Fน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี F 
 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที�รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Fงรายไตรมาสและประจําปี  

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Fง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั Fง บุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อีกทั Fงพิจารณาเลิกจ้าง
ผู้สอบบญัชีภายนอก รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานบญัชีนั Fน รวมถงึประสบการณ์ของผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5) เข้าประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั Fง 
6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ทั Fงนี F เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
7) ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการ

บริหารทางการเงินและความเสี�ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงาน
สําคญัๆ ที�ต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามที�กฎหมายกําหนด 

8) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี F 

- ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท 
- ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ, ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการที�มี
ความเป็นอิสระ ซึ�งเป็นกลไกที�สําคญั เพื�อส่งเสริมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั Fงสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีจํานวนทั Fงหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายโยธิน จ๋วงพานิช ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2 นายโกมินทร์ ลิ Fนปราชญา กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3 นายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คือ นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ ม โดยได้รับแต่งตั Fงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ตามมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 2/2558 เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2558  

 

องค์ประกอบและการแต่งตั %งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Fงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการ

อิสระทั Fงคณะ 
3) ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Fงนี F เพื�อให้การทําหน้าที�ของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการถ่วงดลุ 
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ให้

ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแตง่ตั Fงจากผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�งได้ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั Fงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดงันั Fน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบตัิหน้าที�และ
ให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระ หน้าที�และความรับผิดชอบที�สําคญัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี F 
 

การสรรหา 
1) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื�อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดบัสงู ที�ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตั Fงเพิ�ม 

3) ปฏิบตักิารอื�นใดเกี�ยวกบัการสรรหาตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

การกําหนดค่าตอบแทน 
1) จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 
2) เสนอแนะค่าตอบแทนที�จําเป็นและเหมาะสม ทั Fงที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความ

เหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกนั และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตั ิ
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3) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

4) ปฏิบตัหิน้าที�อื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งเป็นส่วนสําคญัที�จะทําให้บริษัทมีระบบ
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ ดังนั Fน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 2/2558 เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้จัดตั Fง  
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพื�อส่งเสริมให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั Fงบรรลุนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจที�กําหนดขึ Fน 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท มีจํานวนทั Fงหมด 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2 นางสาววภิานนัท์ แย้มคุ้ม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3 นายนนัทพนัธ์ กลุธรสิริอดศิา กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4 นางสาวรัตตกิร ทรรทรานนท์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
หมายเหต ุ: ระหวา่งปี 2561 - เดือนกนัยายน มกีรรมการกํากบัดแูลกิจการลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน คือ นายธนิศร นิติสาโรภาส  

 

องค์ประกอบและการแต่งตั %งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Fงคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ�งมีความรู้ที�

เป็นประโยชน์ตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท 
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่ง ประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

1) นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา
อนมุตั ิ

2) กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทและกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อง 

3) กําหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพงึปฏิบตัทีิ�ดี (Code of Best Practices) ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
4) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบตัขิองสากล และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
5) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากับดแูลกิจการที�ดี แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที�เข้าใจอย่าง

ทั�วถงึ และมีผลในแนวทางปฏิบตั ิ
6) ดแูลให้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี มีผลในทางปฏิบตั ิมีความตอ่เนื�องและเหมาะสม 
7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ 

เพื�อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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8) ปฏิบตังิานอื�นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

2.4 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายอารีศกัดิe เสถียรภาพอยทุธ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ กรรมการบริหาร 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั %งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะคดัเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรบุคคลผู้ มีคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ
ทํางานที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงมีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เอื Fอตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ 

2) ตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจดัการ หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ได้กําหนดให้สอดคล้องและ

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที�จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
4) จดัทําโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทกุรายละเอียด การคดัเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การ

ฝึกอบรม, การจดัสรรเงินบําเหน็จรางวลั โบนัส หรือค่าตอบแทน ซึ�งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนกังานหรือลูกจ้างของ
บริษัทหรือบุคคลใดๆ ที�กระทํากิจการให้แก่บริษัท มีอํานาจแต่งตั Fง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทในตําแหน่งที�ตํ�ากว่าตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเตมิงบประมาณประจําปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที�สําคัญๆ ที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที�ได้รับมอบหมาย/อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 

7) ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิด/ปิดบญัชี, การกู้ ยืม, การจํานํา, การจํานองคํ Fาประกนั, การ
อนมุตักิารออกตราสารทางด้านการเงิน ทั Fงนี F ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื�น รวมถึงการซื Fอขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิeที�ดิน
ใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื�อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

8) มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบคุคลอื�นใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ�ง โดยอยู่ภายใต้
กรอบอํานาจและการควบคมุของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที�คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั Fนๆ ได้ตามที�เห็นสมควร ทั Fงนี F จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ (Conflict of Interest) 

9) พิจารณาและอนมุตักิารกู้ เงินหรือขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถงึการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื�อธุรกรรมปกติของบริษัท 
ดงันี F 
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� วงเงินกู้ส่วนที�ใช้ทําโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนมุตัิการกู้ เงินและขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงินในวงเงิน
ไม่เกิน 600 ล้านบาทตอ่โครงการ โดยไม่นบัรวมวงเงินหนงัสือคํ Fาประกนัสาธารณปูโภค 

� วงเงินกู้ ส่วนที�ใช้สําหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื�อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน         
200 ล้านบาท 

10) ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทั Fงนี F การอนมุัติดําเนินงานของบริษัทในเรื�องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้ จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด (ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทและตามที�สํานกังาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นธุรกิจปกติ
ของบริษัทที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป เช่น การซื Fอขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย, หลกัเกณฑ์ และ
งบประมาณที�คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัไิว้ชดัเจนแล้ว  

 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

การคดัเลือกบุคคลที�จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ได้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒ ิ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Fง 
 

1. การคัดเลือกกรรมการอิสระ   
 

บริษัทได้กําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและแนวปฏิบัติของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่นักลงทนุและรักษา
สมดลุของการบริหารจดัการที�ดี 
 

บริษัทกําหนดให้คําวา่ “กรรมการอิสระ” หมายความถงึกรรมการที�ไม่ทําหน้าที�จดัการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที�
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ�งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในลกัษณะที�จะทําให้มีข้อจํากดัใน
การแสดงความเหน็ที�เป็นอิสระและเป็นกรรมการที�มีคณุสมบตั ิดงันี F 
 

1) เป็นบุคคลที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Fงหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือ
โดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการด้าน
วิชาชีพผู้สอบบญัชี, ทนายความ, หรือวิชาชีพที�ทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 
หรือไม่เป็นผู้ ที�มีอํานาจควบคมุของบริษัท, บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้น
จากสถานะหรือตําแหน่งที�อาจเกิดความขดัแย้งดงักล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ Fนไป 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลักษณะที�เป็นการจํากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�ตําแหน่งกรรมการตามข้อกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Fง
ในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4) ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที�เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี�น้อง และบุตร รวมทั Fงคู่
สมรสและบตุรกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทและบริษัทย่อย 
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5) ไม่ได้รับการแต่งตั Fงขึ Fนเป็นตัวแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น
ผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) สามารถปฏิบตัหิน้าที�และแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Fงผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 
 

ทั Fงนี F นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขั Fนตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน จะทําหน้าที�ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง โดยจะพิจารณาถึงคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทํางาน ทกัษะจําเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง โดยไม่จํากดัเพศ รวมทั Fง ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  

 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัท โดยส่วนหนึ�งจะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) เพื�อให้
เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจดัทํา Board Skill Matrix เพื�อกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการที�
ต้องการสรรหา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

อีกทั Fง บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั Fงเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจดั
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี ในระหว่างวนัที� 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั Fนตอน วิธีการ พร้อม
แนวทางการพิจารณาผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท พร้อมทั Fงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอรายชื�อบคุคลที�เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ที�หมดวาระ และ/หรือ มีตําแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตั Fงเพิ�ม ตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกและแต่งตั Fงกรรมการใหม่ที�บริษัทกําหนด เพื�อเสนอ
แตง่ตั Fงจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัิแต่งตั Fงจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยจะต้องนําเสนอรายละเอียดที�เพียงพอ 
เพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

 

ทั ?งนี ? สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวาระการพิจารณาเลือกตั ?งกรรมการของบริษัท เพื"อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที"
ดี บริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั ?งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ"งเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

4. การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เพื�อร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเอื Fอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม การกํากับดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั Fน โดยส่วนใหญจะมีข้อตกลงกบัผู้ ร่วมลงทนุ ดงันี F  

1) บริษัทย่อย :  บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการทั Fงหมด หากการดําเนินการมี
ผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญัจะต้องขออนมุตัจิากที�ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน 

2) บริษัทร่วม : บริษัทจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ�งเป็นบุคคลที�บริษัทเป็นผู้ กําหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์
กําหนดจํานวนกรรมการที�จะเข้าไปควบคมุดแูล  
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5. การดแูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที�มีสาระสําคญัของบริษัท ซึ�งไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื�อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อื�น รวมถงึการซื Fอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีวธีิป้องกนัการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
และบคุลากรของบริษัท ดงันี F 

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื�อให้รับทราบถึงหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สจ.14/2540 เรื�อง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนี Fให้แก่บริษัทใน
วนัเดียวกบัที�ส่งรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3) บริษัทกําหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบตัิของบริษัทที�ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูต่อบุคคลภายนอก หรือ 
บคุคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง และควรละเว้นการซื Fอขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที�บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะ
ของบริษัท รวมถงึเผยแพร่ข้อมลูที�เป็นสาระสําคญัอื�นๆ สู่สาธารณชน 

 

 ทั Fงนี F ตลอดปี 2561 ที�ผ่านมานั Fน บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านรับทราบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ และ E-mail กลางของบริษัท เพื�อแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก ในทุกๆ         
ไตรมาส และไม่มีกรณีที�กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื Fอขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

4) กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที�เป็นสาระสําคัญ ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย์และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Fนไตรมาสและ 60 วนันบัจากวนัสิ Fนงวดบญัชี โดยในปีที�ผ่านมา 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูผลการดําเนินงานและข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 
 

นอกจากนี F บริษัทได้กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในไปใช้หรือนําไปเปิดเผย ทําให้
บริษัทได้รับความเสื�อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องเพื�อดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
 

ที"ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื"อวนัที" 22 มีนาคม 2561 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ในปีที"ผ่านมา มีความเห็นว่า 
ผู้สอบบญัชีมีผลการปฏิบตัิงานที"ดี สามารถให้คําแนะนําที"เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนได้เสียของ
บริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที"เกี"ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

 

สําหรับปี 2561 คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee) จํานวนเงิน 1,137,000 บาท (หนึ"งล้านหนึ"งแสนสามหมื"นเจ็ดพนั
บาทถ้วน) ซึ"งเพิ"มขึ ?นคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.8 ของรอบปีที"ผ่านมา ทั ?งนี ? การปรับอัตราค่าสอบบญัชีเป็นไปตามอตัราของตลาด ซึ"งมีการปรับ
สงูขึ ?นตามอตัราคา่ครองชีพ อย่างไรก็ตามยงัคงอ้างอิงแผนการพฒันางานโครงการที"เพิ"มขึ ?นของบริษัทในปี 2561 ดงันั ?น จึงกล่าวได้ว่าอตัราที"
เพิ"มขึ ?นในปีนี ?นั ?น ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที"เพิ"มสงูขึ ?นตามสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี F 
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หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)    

งบการเงินรวม 200,000 180,000 160,000 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 682,000 620,000 581,000 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี F ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 225,000 225,000 225,000 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัลติ Fง จํากดั 30,000 30,000 30,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 1,137,000 1,055,000 996,000 

2. ค่าบริการอื�นๆ (Non-Audit Fee) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม 
 

7. การนําหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code 2017) ไปปรับใช้ 
 

คณะกรรมการกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน    
ปี 2560 หรือ CG Code 2017 โดยนํามาปฏิบตัิและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั Fงชี Fแจงเหตผุลที�ทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัการ
ดงักล่าว และ/หรือ มาตรการทดแทนที�บริษัทนํามาใช้ โดยบริษัทจะนําแนวทางตามหลกัการ CG Code 2017 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบท
ทางธุรกิจของบริษัทตอ่ไป 

 

ทั Fงนี F เหตผุลในส่วนของหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ที�บริษัทยงัไม่ได้ปฏิบตั ิอาท ิ
 

ข้อที�ยังไม่ปฏิบัต ิ เหตุผลที�ไม่ได้ปฏิบัต ิ

1. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกํากับดูแลกิจการ 
โดยควรกําหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

คณะกรรมการไม่มีการกําหนดวาระที"ดํารงตําแหน่งของกรรมการ
อิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื"องจากบริษัทเชื"อมั"นว่า
กรรมการบริษัทเป็นผู้ ที"มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของ
กรรมการจากการดํารงตําแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการ
เข้าใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ"งขึ ?น 

2. คณะกรรมการควรพิ จ ารณาจัด ใ ห้ มี กา รประชุม
คณะกรรมการมากกวา่ 6 ครั ?งตอ่ปี 

คณะกรรมการได้กําหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั ?ง อย่างไรก็ตาม กําหนดการดงักล่าว บริษัทสามารถ
เปลี"ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุม
เพิ"มเตมิตามความจําเป็น 

3. คณะก ร ร มกา รค วร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ปร ะ เ มิ นผล ง าน
คณะกรรมการรายบุคคล โดยควรเปิดเผยกระบวนการและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินด้วย 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็นการปฏิบตัิงานขององค์คณะ จึงยงั
ไม่มีการประเมินรายบคุคล 
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8. การปฏบิตัิตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 
 

โครงการสํารวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ประจาํปี 2561 
 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสํารวจและพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ประจําปี 2561 ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื�อยกระดบัการปฏิบตัิของการกํากบัดแูลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ�งขึ Fน จาก
การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตัิที�ดีของหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทส่งผลให้ ในปี 2561 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของ
หน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องด้านการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี F 
 

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จดัขึ Fนโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย โดยในปี 2561 
บริษัทได้รับคะแนน 99 อยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จดัอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี�ยม” ซึ�งการประเมินดงักล่าวถือว่า
เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

2. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จัดขึ Fนโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) สําหรับผลการประเมิน CGR ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนที�ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั         
“ดีเลิศ (5 ดาว)“ (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2561 และเมื�อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั Fงหมด 657 บริษัท คะแนนเฉลี�ยของบริษัทสงูกวา่คะแนนเฉลี�ยของบริษัทที�ทําการสํารวจทั Fงหมด 

3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) : จดัขึ ?นโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที"มี
มลูคา่ทางการตลาด (Market Cap.) ตํ"ากวา่ 1,000 ล้านบาท จากจํานวนทั ?งสิ ?น 97 บริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจไว้หลายประการ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธุรกิจ นับเป็นหนึ=งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื=อให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เพื=อให้
องค์กรเตบิโตอย่างยั=งยืน ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของธุรกิจ นอกจากนี B บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในด้านความรับผิดชอบของ
บริษัทตอ่สงัคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้จดัทําคูมื่อ “จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)”  เพื=อประกาศและประชาสมัพนัธ์
ให้ทกุท่านได้รับทราบ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที= http://www.thanasiri.com ภายใต้หมวด “นักลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมูล
บริษัท” หวัข้อย่อย “การกํากบัดแูลกิจการ” 

 

1. นโยบายภาพรวม 
  

วิสยัทศัน์ ของบริษัท คือ  “มุ่งมั�นที�จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที�ร่มรื�น และอบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที� 
ธนาสิริ”  ภายใต้แนวความคดิดงักล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั Bงแต่การสํารวจศกึษาหาข้อมลู 
เพื=อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั Bงในส่วนของฟังก์ชั=นการใช้งานที=ตอบโจทย์การอยู่อาศยัของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วสัดกุ่อสร้างที=มี
คณุภาพได้มาตรฐาน รวมถงึการให้บริการหลงัการขาย 

 

นอกจากนี B โครงการของบริษัท ยงัอยู่ในทําเลที=มีศกัยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื Bนที=ส่วนกลางของแต่ละ
โครงการให้มีลกัษณะโดดเด่น เพิ=มความร่มรื=นแก่ผู้อยู่อาศยัในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัของลูกค้า ทั Bงระบบกล้องวงจร
ปิด และ รปภ.ตลอด 24 ชั=วโมง 

 

ในการพฒันาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายเกี=ยวกบัสิ=งแวดล้อม แต่ทั Bงนี B เพื=อให้สภาพแวดล้อมของโครงการ
อยู่ในสภาพที=ดีและไม่ทําลายสิ=งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจดัการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื=อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที=อาจจะส่งผล
กระทบตอ่สิ=งแวดล้อมได้ 
 

2. การดาํเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

การกํากับดูแลกิจการ 
 

นอกจากการดําเนินงานภายใต้ วสิยัทศัน์ของบริษัท และหลกัธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแล้วนั Bน  ตลอดปี 2561 
ที=ผ่านมา บริษัทให้ความสําคญั ในเรื=องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื=อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สงัคม และสิ=งแวดล้อมทั Bงในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื=อให้องค์กรเติบโตอย่างยั=งยืน ควบคู่ไปกบัการ
เติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนที=ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ ดีเลิศ           
(5 ดาว)“ (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2561 และเมื=อเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี=ย
ของบริษัทที=ทําการสํารวจทั Bงหมด 657 บริษัท คะแนนเฉลี=ยของบริษัทสงูกวา่คะแนนเฉลี=ยของบริษัทที=ทําการสํารวจทั Bงหมด 

 

การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี B 
ตลอดจนสิ=งแวดล้อม สงัคม และชุมชนใกล้เคียงที=ทรัพย์สินของบริษัทตั Bงอยู่ โดยบริษัทมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ที=บริษัท
กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบ้านที=คํานึงถึงพื Bนที=ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด การจัดหาวัตถุดิบที=เป็นมิตรกับ
สิ=งแวดล้อม การปฏิบตัติอ่พนกังานของบริษัทอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย การดแูลรักษาสิ=งแวดล้อม เป็นต้น  

 

ทั Bงนี B เพื=อให้เกิดความเข้าใจที=ถูกต้องตรงกนั บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยข้อมลูไว้
ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ หมวดที= 3 การคํานึงถึง
บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 
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3. การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อ CSR - ไม่มี - 
 

4. กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 
 

- กิจกรรมบริจาคเสื 7อผ้าและอุปกรณ์การเรียน แก่เดก็ผู้ยากไร้ : บริษัทประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุทา่นร่วมบริจาคเสื Bอผ้า
เก่า ของเล่นเดก็ ร่วมทั Bง บริจาคปัจจยัเพื=อนําไปซื Bออปุกรณ์การเรียน ให้แก่เดก็ผู้ยากไร้  

 

- กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั 7งโต๊ะ : บริษัทได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานร่วมกนับริจาคปฏิทินตั Bงโต๊ะ เพื=อนําไปทําเป็นบตัร
คําอักษรเบลล์ สื=อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวมและนําส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินปูถมัภ์ ซึ=งเป็นกิจกรรมที=บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบตัอิย่างตอ่เนื=อง 

 

- กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา : บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทาง
พระพทุธศาสนา ทั Bงนี B เพื=อให้พนกังานทกุคนปฏิบตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนที=ดี โดยจดักิจกรรมทําบุญเลี Bยงพระเพลเป็นประจําทกุปี และจดัให้มี
สวสัดกิารให้พนกังานสามารถลางานเพื=อไปปฏิบตัธิรรมได้ 
 

5. การดาํเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัในเรื=องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั=น จึงยึดมั=นที=จะดําเนินธุรกิจด้วย
ความซื=อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี=ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั=น บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื=อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั=นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั Bงการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร และ การตอ่ต้านการทจุริตภายนอกองค์กร 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ=งที=กล่าวมาเป็นส่วนหนึ=งในคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัท และยดึมั=นในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที=ดี 

 

บริษัทคาดหวงัให้พนักงานทุกคนยึดมั=นในการตดัสินใจและการดําเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดและ
ระเบียบที=เกี=ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั Bงประพฤตตินอยู่ในกรอบคณุธรรมที=ดีงาม 

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั=นและการให้สินบน เพื=อเป็นแนวทางในการตดัสินใจและการดําเนินงานทาง
ธุรกิจที=อาจมีความเสี=ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั=น ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ และเพื=อให้มั=นใจว่า บริษัทมีนโยบายกําหนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัแิละข้อกําหนดในการดําเนินงานที=เหมาะสมเพื=อป้องกนัการคอร์รัปชั=น 

 

นโยบายหลกั คือ การห้ามเสนอให้สิ=งใดแก่เจ้าหน้าที=ของรัฐ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื=อแลกกบัการให้เจ้าหน้าที=ของรัฐปฏิบตัิ
ตอ่ทา่นดีเป็นพิเศษ เนื=องจากกฎหมายได้กําหนดการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที=ของรัฐ เป็นการกระทําที=ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย
เหล่านี Bรุนแรง ตั Bงแตโ่ทษปรับจํานวนมากตอ่บคุคลและบริษัท ไปจนถงึโทษจําคกุ ดงันั Bน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที=ของรัฐเป็นสิ=งที=กระทําไม่ได้ 

 

รวมทั Bง การให้หรือเสนอจะให้สิ=งของที=มีมลูค่าแก่เจ้าหน้าที=ของรัฐ เพื=อโน้มน้าวอํานาจในการตดัสินใจของเจ้าหน้าที=ผู้นั Bน ตวัอย่าง
การให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที=ของรัฐ เพื=อคงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื=อให้มีอิทธิพลเหนือผลการ
ตรวจสอบของรัฐ หรือเพื=อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื=นๆ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที=ของรัฐในลักษณะอื=น นอกจากนี Bอาจะถือเป็นการให้
สินบนได้ 

 

แนวทางการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและการให้สินบน 
 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั=นและการให้สินบน โดยต้องไม่เข้า
ไปเกี=ยวข้องกบัเรื=องคอร์รัปชั=น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(2) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที=และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และไม่นําไปใช้เพื=อประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอื=น 
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(3) บริษัทกําหนดให้มีหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ เพื=อให้ความรู้และความเข้าใจเกี=ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 

(4) พนกังานทุกระดบัไม่เพิกเฉย เมื=อพบเห็นการกระทําที=เข้าข่ายคอร์รัปชั=นที=เกี=ยวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือ
บุคคลที=รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับ
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลทําหน้าที=รับผิดชอบเกี=ยวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที=
กําหนดไว้ 

(5) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที=ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื=องคอร์รัปชั=น ที=เกี=ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําความผิดตามที=บริษัทกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจ 

(6) ผู้ ที=กระทําคอร์รัปชั=น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที=บริษัท
กําหนดไว้ นอกจากนี B อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั Bนผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทมุ่งมั=นที=จะสร้างและรักษาวฒันธรรมที=ยึดมั=นว่า การคอร์รัปชั=นและการให้สินบนเป็นการกระทําที=ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะ
กระทํากบับคุคลใดก็ตาม  

 

กระบวนการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี=ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั=น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดําเนินการ โดยได้มี
การประเมินความเสี=ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั=นแล้ว พบว่าไม่มีความเสี=ยงจากการทจุริตใดอนัจะเป็นความเสี=ยงที=มีสาระสําคญัต่อธุรกิจของ
กิจการ และบริษัทเองได้มีการกําหนดแนวปฏิบตัใินระบบการควบคมุภายในตา่งๆ เพื=อให้เกิดการกํากบัดแูลที=ดี  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
  

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคญัต่อการสร้างระบบควบคมุภายในเป็นอย่างยิ!ง มุ่งเน้นให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ +น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที!ของฝ่ายงานและตําแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั +งมีการกระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจ
ดําเนินการของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื!อถ่วงดุลอํานาจ อีกทั +ง กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
ครอบคลมุถงึ การรายงานทางการเงิน การปฏิบตักิาร การดําเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที!เกี!ยวข้อง  

 

โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ!งปฏิบตัิหน้าที!และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน เพื!อให้มั!นใจว่าระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที!จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั +งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของ
ผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเพื!อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ทั +งนี + 
เพื!อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นบนพื +นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย 
 

สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 
 

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั +ง ผู้ สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ!งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจําปี 2561 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
บญัชีที!ยอมรับโดยทั!วไป ปฏิบตัิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาด
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 นายอาภากร เทศพนัธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั!นแนล ออดิท จํากดั ให้ปฎิบตัิหน้าที!ผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีแผนในการเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั +ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง
คณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อทําหน้าที!เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทําการสอบทานและประเมินผลระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัท รวมทั +งให้คําแนะนําและตดิตามผลการปฏิบตัิงานตามคําแนะนําดงักล่าว โดยที!ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รายงาน
ผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั +งนี + การกําหนดให้การแต่งตั +ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้
ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยผลการตรวจสอบภายในที!ผ่านมาของบริษัท ปรากฎว่า การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรงตามข้อกําหนดของบริษัท ทั 'งนี ' เพื)อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ)งขึ 'น ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ซึ)งเป็นเรื)องที)ไม่มี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบอันมีสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม เพื)อให้บริษัทดําเนินการ
ปรับปรุง พฒันาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ)งขึ 'น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลอย่างสมํ)าเสมอ ซึ)งบริษัทได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 

ทั +งนี + คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั +ง ซึ!งในการประเมิน
ดงักล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยแบบประเมินที!บริษัทใช้ประเมินนั +นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ!งหวัข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงานตามองค์ประกอบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ ดงันี + 
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1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที!ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจําปี 
งบประมาณประจําปีของบริษัทตามที!ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที!สนบัสนุนให้ระบบการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการอย่างชดัเจน กําหนดโครงสร้างองค์กร การบงัคบับญัชาแยกตามสายงานที!สอดคล้องกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูล
กิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที!เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั +งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชดัเจน โปร่งใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนกังาน 
ลกูค้า เจ้าหนี +/คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิ!งแวดล้อม เพื!อให้ความสําคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้
มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเทา่เทียมกนั  

 

นอกจากนี + บริษัทยงัให้ความสําคญัในเรื!องบคุลากร โดยกําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการประเมินผล และการ
ให้ผลตอบแทนที!ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั +งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทกัษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที!ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื!องสมํ!าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื!อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ
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 พร้อมทั +ง
จดัให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี!ยงตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี  
 

3.  การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั +งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ!งคณะกรรมการทั +ง 4 คณะได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต
อํานาจหน้าที!ที!ได้รับมอบหมายในการควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ดงันี + 
 

1) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
กําหนดตําแหน่งผู้ มีอํานาจอนมุตัวิงเงิน การสั!งการ การก่อหนี + และการชําระหนี +ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั +งได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั +ง 

2) จดัทําระบบการปฏิบตังิานและอํานาจหน้าที!ในการอนมุตัติามลกัษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร 
3) กําหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้เป็นที!เข้าใจอย่าง

ทั!วถงึ และมีผลในแนวทางปฏิบตั ิ
4) กําหนดให้มีการจัดทํารายการข้อกฎหมายหรือข้อบงัคับที!เกี!ยวข้องกับบริษัทเพื!อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

นอกจากนี + คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี เพื!อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที!ความเสี!ยงสูง รวมทั +งครอบคลุมถึงความคาดหวงัของผู้ ที!มีส่วนเกี!ยวข้องกับบริษัท ทําให้บริษัทมั!นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ



- 104 - 

ควบคุมการปฏิบัติงานที!เพียงพอทั +งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั +งนี + 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสําคญัและปัญหาที!ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข
และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดมิขึ +นอีก 

 

กรณีที!มีการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทอนัอาจจะนํามาซึ!งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบั
กิจการหรือบคุคลที!เกี!ยวข้องกบับริษัทนั +น ธุรกรรมที!เกิดขึ +นจะต้องผ่านขั +นตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และ
ผู้ ที!เกี!ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที!พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที!กระทํากบับคุคลภายนอกและถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึ!ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

 บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที!สําคญัต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเรื!องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื!อเป็นข้อมลูสําหรับให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง 
จดัส่งข้อมลูเพื!อประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 5 วนัทําการ โดยมีเลขานกุารบริษัททําหน้าที!ให้คําแนะนําด้าน
ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั +ง
เป็นหน่วยงานที!เป็นศนูย์กลางในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที!ของกรรมการได้ 
 

 ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ นั +น บริษัทจะมีการจดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุ
รายการ เพื!อความโปร่งใสและเพื!อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเรื!องนี + 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี 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 ใช้ในการบริหารจดัการข้อมูลของโครงการทั +งหมดของบริษัท ซึ!งทีมผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูที!เกี!ยวกบัการขายและสินค้าคงเหลือทั +งหมดได้ตลอดเวลา 

2) โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสําหรับบนัทกึข้อมลูลูกค้ามาเยี!ยมชม โครงการหรือข้อมลูงานขายที!เกิดจากโครงการ
ตา่งๆ ของบริษัทมายงัสํานกังานใหญ่ เพื!อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลกัษณะความชื!นชอบและสิ!งที!ลูกค้าต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3) โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย สามารถช่วยจดัเก็บประวตัิการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั +งหมด ซึ!ง
สามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที!ใช้สําหรับบ้านแต่ละหลงัและ/หรือในแต่ละ
หมวดการซอ่มเพื!อนํามาวเิคราะห์หาสาเหตวุา่ เกิดจากการใช้งาน หรือวสัดทีุ!ใช้ หรือจากการออกแบบ 

4) โปรแกรมบริหารงานจัดซื Jอ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจดัซื +อแบบ Online ช่วยในการจดัทําใบขอซื +อและการอนมุตัิ
ผ่านระบบ Online ทําให้มีความสะดวกในการบริหารจดัการงานด้านการสั!งซื +อสินค้าและวสัดตุ่างๆ รวมทั +งการตรวจสอบ
สถานะใบสั!งซื +อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั +นตอนการทํางานที!ยุ่งยากและซบัซ้อนได้เป็นอย่างดี  
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5) โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั +งแต่เริ!มต้นโครงการ ทั +งในส่วนของงาน
ก่อสร้างบ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการ
เบกิจ่ายงวดงานผู้ รับเหมา  

 

ทั +งนี + บริษัทมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัสําหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมลู โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลส์ป้องกนัการ
บุกรุก โปรแกรมป้องกนัไวรัส มีการจดัทําสัญญาบํารุงรักษาเครื!องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสํารองข้อมูลที!มีประสิทธิภาพและการแยก
จดัเก็บไว้ในที!ที!ปลอดภยั   
 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

บริษัทได้มีการตดิตามผลการปฏิบตังิานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที!วางไว้ โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั +งสิ +น 
4 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
ระบบการควบคมุภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ทั +งสิ +น 3 ครั +ง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ วา่ 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
ระบบการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพที!ดีขึ +นและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื!อง ซึ!งเป็นความเห็นที!ไม่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่ได้มีข้อสงัเกตเกี!ยวกบัการควบคมุภายใน
อย่างเป็นสาระสําคญั 
 

ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิตัิงานของบริษัท 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 'งที) 1/2561 เมื)อวนัที) 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั 'ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่ง
บริษัท โปรเฟสชั)นแนล ออดทิ จํากดั ให้ปฎิบตัหิน้าที)ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั 'งแตว่นัที) 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 เป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการปฏิบตัหิน้าที)ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท โปรเฟสชั)นแนล จํากดั โดย นายอาภากร เทศพันธ์ แล้ว เห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าที)ดงักล่าว เนื)องจาก นายอาภากร เทศพนัธ์ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที)มีลักษณะเดียวกับบริษัท อีกทั 'งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที)เกี)ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
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ตรวจสอบภายใน  ทั 'งนี ' การพิจารณาและอนมุตั ิแตง่ตั 'ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัขิองผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ดงันี ' 

 

บริษัท โปรเฟสชั$นแนล จาํกัด  
 

ก่อตั 'งขึ 'นเมื)อวนัที) 13 มกราคม 2546 เป็นบริษัทที)มีความมั)นคง ให้การบริการ ทางด้านการบญัชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร 
ทั 'งในด้านการจดัทําบญัชี การตรวจสอบบญัชี วางระบบบญัชี แก้ไขปัญหาด้านบญัชีและภาษีอากร รวมถงึการเป็นที)ปรึกษาด้านการบญัชีและ
ภาษีอากร โดยผู้บริหารที)มีประสบการณ์จากสํานักงานตรวจสอบบญัชีที)มีชื)อเสียงระดบัโลก เพื)อให้บริการแก่ผู้ ที)ต้องการใช้ข้อมูลทางบญัชี
และภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึ)งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี)ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และ
ตรวจสอบบญัชี  

 

ประวัตหัิวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

ชื)อ – นามสกลุ :   นายอาภากร  เทศพนัธ์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเฟสชั)นแนล ออดทิ จํากดั 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี) เกียรตนิิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรีนิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรและการบญัชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 
ประกาศนียบตัรการป้องกนัการทจุริตในองค์กร สภาวชิาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วฒุบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี 

 

ประสบการณ์การทํางาน : ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังานสนั)นเกตทุตัและเพื)อน จํากดั 

Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดทิ (ไทยแลนด)์ จํากดั ซึ)งเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชี
ระดบัโลก (Big Four) ปัจจบุนั คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ดวิชิั)น 16 จํากดั ซึ)งเป็นบริษัทจําหน่ายเครื)องนอนตาม
ห้างสรรพสินค้าชั 'นนําของประเทศ 

 

ประสบการณ์การทํางานที)สําคญั : ตรวจสอบบญัชีบริษัท มินีแบไทย จํากดัและบริษัทในเครือซึ)งเป็นบริษัทผลิตอปุกรณ์ 
อิเลคทรอนิกส์ที)ใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ 
ตรวจสอบบญัชี บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ซึ)งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
อนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศไทย 
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จํากดั ซึ)งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 
ใน 5 ของประเทศ 
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หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ม เลขานุการบริษัท ทําหน้าที)หวัหน้างานกํากับการปฏิบตัิงาน 
(Compliance Unit)  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 (ตลท.) หรือ
หน่วยงานอื)นที)เกี)ยวข้อง โดยคณุสมบตัแิละหน้าที)ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน  

 

ประวัติหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
 

ชื)อ – นามสกลุ:   นางสาววภิานนัท์  แย้มคุ้ม 
ผู้จดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส, เลขานกุารบริษัท 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา: ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

การอบรมบทบาทหน้าที)เลขานกุารบริษัทจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
   Company Secretary Program (CSP) รุ่นที) 36/2553 
   Board Reporting Program (BRP) รุ่นที) 3/2553 
   Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที) 17/2553 
 

ประสบการณ์การทํางาน: ผู้จดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส, เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ผู้จดัการแผนกวเิคราะห์วางแผน และ ผู้จดัการแผนกบญัชีอาวโุส 

   บริษัท ยมั เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั)นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 
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รายการระหว่างกัน 
  

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นการทํารายการกบับริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง บริษัทเหล่านี %เกี�ยวข้องกนัโดย
การมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันที�เกิดขึ %นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ/
สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการทํารายการดงักล่าวว่า
เป็นรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการ
กําหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
 

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 
 

รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ %นระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกนั สําหรับรอบปีบญัชี 
2561 ดงันี % 
 

รายการธุรกิจปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
 

รายชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทที�มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี %  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“TPD”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าถือ
หุ้นใน TPD ในอัตราร้อยละ 99.6 ของทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2551 
 

TPD มีการเพิ�มทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุ
จดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นใน 
TPD ในอตัราส่วนร้อยละ 99.8 ของทนุที�ออกและชําระ
แล้ว เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2560 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์  
แอนด์คอนซลัติ %ง จํากดั (“TMC”) 
-เลิกกิจการและชําระบญัชีแลว้- 

ประกอบธุรกิจที�ปรึกษาและการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และขายซอฟท์แวร์ระบบการทํางานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าถือ
หุ้นใน TMC ในอตัราส่วนร้อยละ 99.985 ของทนุที�ออก
ชําระแล้ว เมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2557 และเมื�อวนัที� 
27 พฤศจิกายน 2561 TMC ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท 
และได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชีเรียบร้อยแล้ว เมื�อ
วนัที� 26 ธนัวาคม 2561 

บริษัท พิมานสิริ จํากดั (“PMS”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที�ดนิ 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(“บริษัทย่อย”) ได้เข้าถือหุ้นใน PMS ในอตัราส่วนร้อยละ 
50.99 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว เมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 
2557 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี�ยนแปลง
สดัส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอตัราส่วนร้อยละ 60.75 
ของทนุที�ออกและชําระแล้ว 
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รายชื�อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561) 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.74 และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่ม
เสถียรภาพอยทุธ์ 

นายอารีศกัดิR เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 7.12 

นายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 10.79 

นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.93 และมีความสัมพันธ์เป็นพี�สาวของนายอารีศกัดิR เสถียรภาพอยุทธ์ 
และนายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 

นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
และเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.18 และมีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของ      
นายอารีศกัดิR เสถียรภาพอยทุธ์ และนายสทุธิรักษ์ เสถียรภาพอยทุธ์ 

กลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิR เสถียรภาพอยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ 
เสถียรภาพอยทุธ์, นางสาวกลุพชัรี เสถียรภาพอยทุธ์ และ นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ 

กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยทุธ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิ ริ พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
ประกอบด้วย นายอารีศักดิR เสถียรภาพอยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์, นางสาวกุลพัชรี 
เสถียรภาพอยทุธ์ และ นางสาวทกัขวดี เสถียรภาพอยทุธ์ 

 

รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ 

บริษัท พมิานสิริ จาํกัด (PMS) 

บุคคลที�เกี�ยวข้อง บริษัท พิมานสิริ จํากดั (PMS) 

ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“บริษัทย่อย”) ได้เข้าถือหุ้นใน PMS 
ในอตัราสว่นร้อยละ 50.99 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 เมื�อ
วนัที� 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอตัราส่วน
ร้อยละ 60.75 ของทนุที�ออกและชําระแล้ว 

รายละเอียดของรายการ PMS จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ
และพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื %อ เป็นต้น โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับ 
PMS เริ�มตั %งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 ดงันี % 1. เรียกเก็บในอตัรา 50,000 บาท/เดือน (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) มีการหยุดเรียกเก็บชั�วคราวตั %งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 และเริ�ม
เก็บค่าธรรมเนียมอีกครั %งเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิRในเดือนแรก คือ เดือนกนัยายน 2559  
2. เรียกเก็บ 3% ของมูลค่าขายสุทธิตามกรมที�ดิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) นับตั %งแต่
เดือนที�มีการโอนกรรมสิทธิRบ้าน (กนัยายน 2559) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มียอดค้าง
รับ 148,700 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 
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รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื�นๆ 

บริษัท พมิานสิริ จาํกัด (PMS) 

มูลค่าของรายการ ปี 2560 2.18 ล้านบาท 

มูลค่าของรายการ ปี 2561 1.45 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 1.บริษัทให้บริการในการบริหารจดัการภายในบริษัทด้านต่างๆ กบั PMS  ทั %งนี % เพื�อเป็น
การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการบริหารและดําเนินงานของ PMS 2. บริษัทในฐานะ
ผู้บริหารจัดการโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขอกู้ เงินจากสถาบัน
การเงิน เพื�อนํามาพัฒนาโครงการและเป็นผู้ คํ %าประกันเงินกู้ ดังกล่าว ตามบันทึก
ข้อตกลงการร่วมทุน ลว.24 ธันวาคม 2557 และ 3. บริษัทสํารองจ่ายค่าดําเนินการขอ
อนญุาตจดัสรรโครงการสิริวิลเลจ อดุรธานี-แอร์พอร์ต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

 

ค่าเช่าที�ดนิพร้อมอาคารสํานักงาน 

บุคคลที�เกี�ยวข้อง กลุม่เสถียรภาพอยทุธ์  

ลักษณะความสัมพันธ์ กรรมการและผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดรายการ บริษัทและบริษัทย่อยทําสญัญาเช่าที�ดินพร้อมอาคาร โฉนดที�ดินเลขที� 37756-37757  
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื�อใช้เป็นสํานักงาน โดยมีพื %นที�เช่า
ทั %งหมด 670 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นบริษัท อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.127 ล้านบาท และ 
บริษัทย่อย อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.014 ล้านบาท (รวมภาษีหกั ณ ที�จ่าย) คิดเป็นอตัราค่า
เช่าปีละ 1.52 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท และมีการต่อสญัญาเช่าทุกๆ 3 ปี ฉบับ
ปัจจุบนั เริ�ม 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่า
เช่าค้างจ่ายดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่าของรายการ ปี 2560 1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.52 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.17 ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการ ปี 2561 1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.52 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.17 ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ บริษัทและบริษัทย่อยทําการเช่าที�ดินพร้อมอาคารดงักล่าวเพื�อใช้เป็นอาคารสํานกังาน
ของบริษัท ในทางบญัชี บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 
วนัสิ %นงวดแต่ละเดือนและได้ทําการชําระค่าเช่าดงักล่าวในเดือนถัดไป สําหรับราคาค่า
เช่า บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาเช่าที�ดินและอาคารตามราคาตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 
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รายการเงนิกู้ยืม/เงนิให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น  
 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบี <ยจ่าย
งวดปี 2560 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

ดอกเบี <ยจ่าย 
งวดปี 2561 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท 
 

กลุ่ม 
เสถียรภาพ
อยทุธ์ 

6.8 0.46 6.8 0.46 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนบัสนนุความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพ
อยทุธ์ โดยคิดอตัราดอกเบี %ยในการกู้ ยืมเงินร้อย
ละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั (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
บ ริ ษัท ย่อยทําสัญญากู้ ยืม เ งิน เมื� อ เดื อน 
พฤศจิกายน 2551) ปัจจุบนั บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการทําบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลา
กู้ ยืมเงิน โดยมีกําหนดชําระคืนภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2563 โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี %ยค้างจ่าย
รวม 4.07 ล้านบาท  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

TPD 42.9 2.92 42.4 2.87 

TPD บริษัท -0- 1.39 16.4 0.41 บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี %ย
เงินกู้ ร้อยละ MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผ่อน
ชําระทกุๆ 3 เดือน ทั %งนี % บริษัทย่อยจะชําระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี %ยคืนให้กบับริษัทเมื�อทวงถาม 
โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีดอกเบี %ย
ค้างจ่าย  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบี <ยจ่าย
งวดปี 2560 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

ดอกเบี <ยจ่าย 
งวดปี 2561 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

PMS TPD 15.8 1.20 15.8 1.07 ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 
จํากัด รับทราบและอนมุัติวงเงินกู้ จากผู้ ถือหุ้น
ในวงเงิน 50 ล้านบาท จากบริษัท ธนาสิ ริ 
พร๊อพเพอร์ตี % ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (อัตรา
ดอกเบี %ย MLR+0.5%) โดยที� PMS จะชําระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี %ยคืนให้กับ TPD ภายใน 3 ปี 
และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีดอกเบี %ย
ค้างจ่าย 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

PMS TPD -0- 0.07 18.7 0.63 ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ 
จํากัด รับทราบและอนุมัติวงเงินกู้ หมุนเวียน
ฉุกเฉิน (Standby Loan Credit) จํานวน            
5 ล้านบาท จาก บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี %  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยคิดอัตราดอกเบี %ย
เงินกู้ ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และเมื�อ 23 
มีนาคม 2561 และ 1 มิถนุายน 2561 มีการทํา
สญัญาแก้ไขเพิ�มเติมวงเงินให้เป็น 10 ล้านบาท 
และ  2 0  ล้ านบาท  ตามลํ าดับ  ณ  วัน ที�           
31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีดอกเบี %ยค้างจ่าย 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

บริษัท TPD 8.2 0.30 4.2 0.34 บริษัทย่อยให้การสนบัสนนุความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทโดยคิดอัตราดอกเบี %ยเงินกู้
ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และผ่อนชําระทกุๆ 3 
เดือน ทั %งนี % บริษัทจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี %ย
คืนให้กบับริษัทย่อยเมื�อทวงถาม และ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีดอกเบี %ยค้างจ่าย 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
และความสมเหตสุมผลของราคา 

หมายเหต ุ: 1.สามารถศกึษาข้อมลูเพิ�มเตมิได้จาก หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ของ บริษัทธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 
2.รายการเงินให้กู้ ยืม/เงินให้กู้ ยืมระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ ถือหุ้น เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. ทกุประการ 
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2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในปี 2561 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทํารายการระหว่างกนัร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที�เกิดขึ %น
ในช่วงเวลาดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกัน อีกทั %ง ในปีที�ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที�เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที�
ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 

มาตรการหรือขั <นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและขั %นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้องจะทําธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทย่อยได้ตอ่เมื�อธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรม
ดงักล่าวจะเป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปหรือเป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที�วิญgูชนจะพึงกระทํากับ
คูส่ญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที�มีความเกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการอนมุตัิ
ไว้ ซึ�งการทํารายการระหวา่งกนัที�สอดคล้องตามเงื�อนไขดงักล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ %นระหว่าง
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนมุตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดให้การทํารายการระหวา่งกนัตามเงื�อนไขการค้าปกตจิะต้องมีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ สามารถ
อ้างอิงกบัราคาตลาด และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที�อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล.ต.  

 

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�งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที�ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติามแตก่รณี 
 

3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งที�เกิดขึ %นต่อเนื�องในอนาคต 
ซึ�งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกิจการค้าทั�วไป มีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื�อความจําเป็นในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การซื %อขายวตัถดุบิและสินค้าสําเร็จรูป การทําสญัญาเช่าอาคาร/สํานกังาน สญัญาว่าจ้างการจดัการ/การให้บริการ เป็น
ต้น บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้อง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อีกทั %งบริษัทจะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกิดขึ %นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื�อพิจารณาและสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการที�เกิดขึ %นทกุไตรมาส 
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อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ %นในอนาคต บริษัทมีการกําหนด
มาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้เสียทั %งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั %งนี % คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั %งการ
ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี�ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกํากบัตลาดทนุของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานที)ผ่านมา 
 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 556.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ%งมีรายได้รวมเท่ากบั 836.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 33.5 มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี (ส่วนที%เป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 17.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที%             
31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที%อยู่อาศยัเพื%อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั >งสิ >น         
7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ%งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั >งสิ >นประมาณ 3,050.9 ล้านบาท ทั >งนี > ปัจจยัที%ทําให้
รายได้จากการขายสุทธิในปี 2561 ลดลง เนื%องมาจากสาเหตุหลักๆ คือ บ้านในโครงการที%เปิดขายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ%งบ้าน
บางส่วนมีกําหนดโอนในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2562 ประกอบกบัลูกค้าหลายรายอยู่ระหว่างการขอสินเชื%อกบัสถาบนัการเงิน  ทําให้
ยอดโอนบ้านในระหวา่งปีลดลงจากปีก่อน 

 

2. ผลการดาํเนินงานปี 2561 
 

รายได้ 
 

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที%ดินเมื%องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิEและ
ผลประโยชน์ที%มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื >อแล้ว ในส่วนของรายได้อื%นประกอบด้วยดอกเบี >ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกค้าใน
โครงการตา่งๆ โดยในปี 2559-2561 บริษัทมีรายได้แยกตามประเภทสินค้าโครงการ ดงันี > 

 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี)ยว/บ้านแฝด 
บริษัท/

บริษัทย่อย 
428.6 77.0 689.3 82.4 586.0 74.2 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ 
บริษัท/

บริษัทย่อย 
126.3 22.7 139.0 16.6 170.2 21.5 

- บ้านเดี)ยว/บ้านแฝดชั=นเดียว บริษัทย่อย - - - - 30.9 3.9 

รวมรายได้จากการขาย  554.9 99.7 828.3 99.0 787.1 99.6 

รายได้อื)น 2)  1.8 0.3 8.43) 1.0 3.0 0.4 

รวมรายได้  556.7 100.0 836.7 100.0 790.1 100.0 

หมายเหต ุ:  1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#  
                2)  รายไดอื้�นปกติ ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ 
               3)  รายไดอื้�น ในปี 2560 นอกเหนือจากรายไดอื้�นๆ ปกติ คือ ประกอบดว้ย เงินชดเชยจากการเวนคืนที�ดินจากกรมทางหลวงชนบท 

 

สําหรับปี 2559-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 787.1 ล้านบาท 828.3 ล้านบาท และ 
554.9 ล้านบาท ตามลําดบั เมื%อเทียบกับปีที%ผ่านมาลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.6 เพิ%มขึ >นคิดเป็นร้อยละ 5.2 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.0  
ตามลําดบั โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านประเภทบ้านเดี%ยว/บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 74.2 
และร้อยละ 21.5 ของรายได้รวม ตามลําดบั สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านประเภทบ้านเดี%ยว/บ้านแฝด และ
ทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 82.4 และร้อยละ 16.6 ของรายได้รวม ตามลําดบั และสําหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
บ้านประเภทบ้านเดี%ยว/บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ คดิเป็นร้อยละ 77.0 และร้อยละ 22.7 ของรายได้รวม ตามลําดบั  
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เมื%อพิจารณาตารางแสดงโครงสร้างรายได้หลกัของกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทสินค้า พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงในปี 2559 เนื%องจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่างการ
พฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื%อเปิดขายทําให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื >อ
สงูขึ >นในบางโครงการ เนื%องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์ 
สําหรับปี 2560 ยอดขายและยอดรับรู้รายได้เพิ%มขึ >นเนื%องมาจากความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบ
บ้านและการยื%นขอสินเชื%อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ >น และสําหรับปี 2561 ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ลดลงเนื%องมาจากบ้านใน
โครงการที%เปิดขายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ%งบ้านบางส่วนมีกําหนดโอนในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2562 ประกอบกบัลูกค้า
หลายรายอยู่ระหวา่งการขอสินเชื%อกบัสถาบนัการเงิน  ทําให้ยอดโอนบ้านในระหวา่งปีลดลงจากปีก่อน 

 

สําหรับรายได้อื%นส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากดอกเบี >ยรับจากเงินฝากสถาบนัการเงิน และการริบเงินจอง, เงินทําสัญญาจาก
ลูกค้าในโครงการต่างๆ โดยในปี 2559-2561 บริษัทมีรายได้อื%นเท่ากบั 3.0 ล้านบาท 8.4 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทมี
รายได้อื%นในปี 2559 ส่วนใหญ่ประมาณ 1.2 ล้านบาทเนื%องมาจากกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้
อื%น จากการได้รับคา่ทดแทนจากการเวนคืนที%ดนิพร้อมดอกเบี >ยตามคําพิพากษาศาลปกครองสงูสดุจํานวนรวมประมาณ 7.4 ล้านบาท 

 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที%ดําเนินการอยู่รวมจํานวน 9, 9 และ 7
โครงการตามลําดบั มูลค่าซื >อขายที%ได้ทําสัญญาแล้วทั >งสิ >นจํานวน 1,579.85 ล้านบาท 2,561.39 ล้านบาท และ 3,050.88 ล้านบาท 
ตามลําดบั และมีบ้านพร้อมที%ดินที%รอการโอนกรรมสิทธิEซึ%งยงัมิได้รับรู้เป็นรายได้จํานวน 25 หลงั 47 หลงั และ 24 หลงั ตามลําดบั คิดเป็นเงิน
จํานวน 119.1 ล้านบาท 276.6 ล้านบาท และ 140.6 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ%งจะมีการโอนกรรมสิทธิEและรับรู้เป็นรายได้ในปีถดัไปตามนโยบาย
การบญัชี 

 

ต้นทุนขาย 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที%ดินโดยการปันส่วนต้นทนุการพฒันาทั >งหมดที%คาดว่าจะ
เกิดขึ >นของแต่ละโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที%เกิดขึ >นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที%ดินที%ขายตามอตัราส่วนพื >นที%ที%ขายของแต่ละโครงการ
และรับรู้เป็นต้นทนุขายตามอตัราส่วนพื >นที%ที%ขายของแต่ละโครงการ โดยต้นทนุขายของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยต้นทนุการพฒันา
ที%ดนิ, ต้นทนุคา่ก่อสร้างและพฒันาส่วนกลาง และต้นทนุการกู้ ยืมเงิน 

 

สําหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 531.6 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 67.3 
ซึ%งเป็นอตัราส่วนที%เพิ%มขึ >นจากปีก่อน เนื%องจากมลูคา่รวมของต้นทนุในการดแูลบริการหลงัการขายสําหรับบ้านในโครงการสงูขึ >น 

 

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 562.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 67.2 
ซึ%งเป็นอตัราส่วนที%ใกล้เคียงกบัปีก่อน เนื%องจากบริษัทมีการปรับรูปแบบบ้านและต้นทุนก่อสร้างบางส่วนให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดโดยยงัคงนโยบายควบคมุต้นทนุคา่ก่อสร้างสําหรับโครงการเช่นเดมิตอ่เนื%องจากปี 2559  

 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 385.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 69.3 ซึ%ง
เป็นอตัราส่วนที%เพิ%มขึ >นจากปีก่อน เนื%องจากต้นทนุค่าก่อสร้างโครงการปัจจุบนัที%ปรับตวัสูงขึ >นซึ%งส่วนหนึ%งเป็นไปตามการปรับอตัราของตลาด
โดยรวมสําหรับคา่วสัดกุ่อสร้าง  

 

กําไรขั =นต้น 
 

ในปี 2559-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั >นต้นเท่ากบั 255.5 ล้านบาท และ 265.8 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรา
กําไรขั >นต้นอยู่ที%ร้อยละ 32.5 และร้อยละ 32.1 ตามลําดบั ซึ%งเป็นอตัราที%ลดลงเนื%องจากการเพิ%มขึ >นของต้นทนุค่าก่อสร้างจากการปรับเปลี%ยน
ระบบวสัดงุานก่อสร้างบางส่วนเป็นระบบแผ่นสําเร็จรูป และกลยทุธ์ด้านการปรับราคาสําหรับกลุ่มสินค้าบางกลุ่มเพื%อใช้ส่งเสริมการตลาด 
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สําหรับปี 2561 มีกําไรขั >นต้นเทา่กบั 169.2 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั >นต้นอยู่ที%ร้อยละ 30.5 ซึ%งลดลงจากปีก่อน โดยสาเหตุ
หลักๆ เนื%องจากกลยุทธ์ด้านราคาขายสําหรับกลุ่มสินค้าบางกลุ่มเพื%อใช้ส่งเสริมการตลาด กระตุ้นยอดเยี%ยมชมและยอดจองซื >อโดยเฉพาะ
ในช่วงครึ%งปีหลงัที%ผ่านมา 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

ในปี 2559-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 218.1 ล้านบาท และ210.4 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 27.6 และ ร้อยละ 25.1 ตามลําดบั โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้รวมเพิ%มขึ >นจากงวดเดียวกันของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.7 ทั >งนี > เนื%องจากค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณาที%เพิ%มขึ >นบางส่วนเพื%อ
กระตุ้นยอดขาย และการวา่จ้างพนกังานอตัราเพิ%มเตมิเพื%อรองรับการเปิดขายโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีมาตรการควบคมุดแูลและ
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื%อให้สอดคล้องกบัสภาวะรายได้ที%ลดลงซึ%งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื%อง ส่วนในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สดัส่วนคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 25.1 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ทั >งนี > เนื%องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด การบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปีและค่าใช้จ่ายเรื%องบุคลากรขณะที%ยงัมีการปรับเงินเดือนประจําปี อนึ%ง บริษัทฯ มีผลขาดทนุจาก
การทบทวนประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัสุทธิจากภาษีแล้วจํานวน 1.5 ล้านบาท แสดงไว้ในกําไร/
(ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื%น 
 

สําหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 177.2 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้
รวมอยู่ที%ร้อยละ 31.8 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ทั >งนี > 
เนื%องจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื%อกระตุ้นยอดเยี%ยมชมและยอดจองซื >อทําให้ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเพิ%มสูงขึ >นบางส่วน แต่ใน
ขณะเดียวกนัส่วนของคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงเป็นส่วนใหญ่จากการบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปีและค่าใช้จ่ายเรื%องบุคลากรขณะที%ยงัมี
การปรับเงินเดือนประจําปี  

  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี =ยจ่ายและภาษี 

 

 ในปี 2559-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานกําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบี >ยจ่ายและภาษีเท่ากบั40.4 ล้านบาท 
63.8 ล้านบาท และ (6.2) ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบี >ยจ่ายและภาษีเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 5.1 
ร้อยละ 7.6 และร้อยละ (1.1) ตามลําดบั  

 

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงนิ 
 

คา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงิน ประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี >ยจากเงินกู้ ยืมเพื%อเป็นเงินทนุหมนุเวียน ดอกเบี >ยจาก
การทําสัญญาเช่าทางการเงิน และดอกเบี >ยจากการกู้ ยืมเพื%อใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ%งส่วนหนึ%งจะถูกบนัทกึเป็นต้นทนุของแต่ละ
โครงการในสินค้าคงเหลือ โดยในปี 2559-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 17.7 ล้านบาท และ 19.4 ล้านบาท
ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.3 ตามลําดบั 

 

ในขณะที%ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากบั 19.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายได้
รวมอยู่ที%ร้อยละ 3.4 ทั >งนี > คา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที%ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเพื%อพฒันาโครงการในระหว่างปี ซึ%งดอกเบี >ยส่วน
ใหญ่จะถกูบนัทกึเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ทั >งนี >โครงการในปี 2561 เป็นโครงการเดมิที%พฒันาตอ่เนื%องมาจากปีก่อนๆ 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

เมื%อพิจารณาผลประกอบการสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยพบว่า ในปี 2559-2560 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ (ส่วนที%
เป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 17.5 ล้านบาท และ 33.8 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราส่วนกําไร (ขาดทนุ) สุทธิเมื%อเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%
ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 4.0 ตามลําดบั และสําหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิ (ส่วนที%เป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน (17.5) 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนผลกําไรสทุธิเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที%ร้อยละ (3.2) 
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อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 

เมื%อพิจารณาอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในช่วง 3 ปีที%ผ่านมา พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราตอบแทนของผู้ ถือหุ้นจาก
ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 7.6 ในปี 2559 และปี 2560 ตามลําดบั และปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ (3.9) ในปี 2561  

 

3. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 1,469.0 ล้านบาท เพิ%มขึ >นจากสิ >นปี 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 โดยหลกัๆ มาจากสินค้าคงเหลือเพิ%มขึ >นจํานวน 271.3 ล้านบาท โดยที%ดินรอพฒันาส่วนหนึ%งถูกนํามาพฒันาโครงการเพื%อขาย และ
ที%ดินโครงการใหม่ซึ%งอยู่ระหว่างพฒันาเพื%อเปิดขายและจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จึงมีผลให้สินค้าคงเหลือเพิ%มขึ >นส่วนหนึ%ง 
ทั >งนี > สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 1,277.9 ล้านบาท, ที%ดินรอการพัฒนา 86.8 ล้านบาท และเงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน 27.1 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมอยู่ที%ร้อยละ 87.0, ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 1.8 ตามลําดบั  

 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 1,179.3 ล้านบาท ลดลงจากสิ >นปี 2559 คิดเป็นร้อย
ละ 19.7 โดยการลดลงหลกัๆ มาจากสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 276.2 ล้านบาท ทั >งนี > สินทรัพย์หลกัของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 
1,019.2 ล้านบาท, ที%ดนิรอการพฒันา 87.1 ล้านบาท, เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 21.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที%
ร้อยละ 86.4, ร้อยละ 7.4 และร้อยละ 1.8 ตามลําดบั  

 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 982.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ >นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
16.7 โดยการลดลงหลักๆ มาจากสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 210.2 ล้านบาท ทั >งนี > สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 
809.0 ล้านบาท ที%ดนิรอการพฒันา 114.1 ล้านบาท ที%ดนิอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 11.2 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที%ร้อยละ 
82.4, ร้อยละ 11.6 และร้อยละ 1.1 ตามลําดบั  

 

สินค้าคงเหลือ 
 

ณ สิ >นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงเน้นการพฒันาโครงการเดมิที%มีอยู่อย่างตอ่เนื%องซึ%งบางโครงการอยู่ในช่วงใกล้ขายปิด
จบโครงการแล้ว และได้เริ%มขยายการลงทุนเพื%อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ทําให้บริษัทมีสินค้า
คงเหลือโดยรวมเพิ%มขึ >น และเมื%อพิจารณาตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือแยกตามโครงการ พบว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือที%
เพิ%มขึ >นในปี 2559 หลกัๆ มาจากโครงการที%เปิดขายในปี 2559 จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพล,ู 
โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล-บางใหญ่ และ โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต ซึ%งมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 36.6 ของสินค้า
คงเหลือทั >งหมด และโครงการที%เริ%มพฒันาในปี 2559 เพื%อรองรับการขายในปี 2560 อีก 2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบิแทต ปิ% นเกล้า – สิริน
ธร และในปี 2561 บริษัทได้โอนต้นทนุโครงการธนาซโิอ พลสั (โครงการในอนาคต) มลูคา่ 27.2 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าร้อยละ 23.3 ของสินค้า
คงเหลือทั >งหมด ไปเป็นที%ดนิรอพฒันา เนื%องจากมีการชะลอแผนงานก่อสร้างออกไป เพื%อรอดสูภาวะตลาดอีกครั >ง  

 

ณ สิ >นปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการพฒันาโครงการเดิมที%มีอยู่อย่างต่อเนื%องซึ%งบางโครงการอยู่ในช่วงใกล้
ขายปิดจบโครงการแล้ว ประกอบกับการบริหารการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างให้เหมาะสมทําให้บริษัทมีสินค้าคงเหลือโดยรวมลดลง ทั >งนี > 
สินค้าคงเหลือโครงการธนาฮาบแิทต ปิ% นเกล้า-สิรินธร มีมลูคา่คดิเป็นร้อยละ 35.9 และร้อยละ 31.3 ของสินค้าคงเหลือทั >งหมด ตามลําดบั    

 

นอกจากนี >สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยยังประกอบด้วยสินค้าส่งเสริมการขายที%รอจะส่งมอบให้ลูกค้าเมื%อโอน
กรรมสิทธิEบ้านแล้ว อีกจํานวน 23.1 ล้านบาท และ 21.7 ล้านบาท ตามที%ได้แสดงรวมรายการไว้ในสินค้าคงเหลือ ณ สิ >นปี 2560 และ ปี 2561 
ตามลําดบั 
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ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือแยกตามโครงการ 

 
หมายเหตุ :   บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินอิสระที%ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทําการประเมินที%ดินและสิ%งปลกูสร้างของสินค้า 
  คงเหลือของบริษัท ซึ%งผลการประเมินราคาทรัพย์สินมีมลูค่าสงูกวา่ราคาทนุเดิม ดงันั >น บริษัทจึงไมพิ่จารณาการตั >งสํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 

 
ที)ดนิรอการพัฒนา (แสดงไว้ในรายการสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื%น ในหน้างบการเงินรวมของบริษัท) 

 
 

ณ สิ >นปี 2559–2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที%ดินรอการพฒันาเท่ากบั 86.8 ล้านบาท และ 87.1 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 7.4 ของสินทรัพย์รวม เพิ%มขึ >นเล็กน้อยเนื%องส่วนของคา่ใช้จ่ายเกี%ยวกบัที%ดนิ 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีที%ดนิรอการพฒันาเทา่กบั 114.1 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที%ร้อยละ 11.6 โดย
เพิ%มขึ >นจากปี 2560 เนื%องจากการปรับแผนการพฒันาและก่อสร้างเป็นโครงการในอนาคต 

 

ทั >งนี >ที%ดนิรอพฒันาถกูจดัประเภทใหม่แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื%น สําหรับปี 2559 และปี 2560 
 

 
 
 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ธนาสิริ ราชพฤกษ์ - ท่านํ >านนท์ 7.6 1.0              11.5 1.2              123.2 9.6              

- ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ 33.0 4.2              90.6 9.1              129.8 10.2            

- ธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ - สิรินธร 38.8 3.9              144.4 11.3            

- ธนาวิลเลจ 2  พระราม 5 - บางใหญ่ 11.6 1.5              46.4 4.6              114.7 9.0              

- ธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู 138.8 17.6            126.4 12.6            133.9 10.5            

- ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่ 129.9 16.5            154.4 15.4            143.3 11.2            

- สิริวิลเลจ อุดรธานี แอร์พอร์ต 182.2 23.1            192.8 19.3            191.0 14.9            

- ธนาฮาบิแทต ปิ% นเกล้า - สิรินธร 284.2 36.1            313.0 31.3            271.0 21.2            

- ธนาซิโอ พลัส (โครงการในอนาคต) 27.0 2.7              26.5 2.1              

787.3        100.0 1,000.7     100.0 1,277.9     100.0

-ปรับไปเป็นที%ดินรอพัฒนา-

- ปิดโครงการ -

สินค้าคงเหลือแยกตามโครงการ

(ส่วนต้นทุนพัฒนาโครงการ)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

รวมสินค้าคงเหลือ

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

1 ที%ดินเปล่า กมลา 60.0 60.2 59.9
อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต

2 ที%ดินเปล่า ริมถนนรัตนาธิเบศร์ 18.5 18.5 18.5
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง จ. นนทบุรี

3 ที%ดินเปล่า ในโครงการธนาสิริ รัตนาธิเบศร์ 8.4 8.4 8.4
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง จ. นนทบุรี

4 ที%ดินเปล่า ริมถนนซอยวัดไผ่เหลือง 27.2 - -
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

114.1 87.1 86.8

มูลค่าทางบัญชี
สถานที)ตั =งที)ดินรอพัฒนา

                             รวม
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ที)ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ณ สิ >นปี 2559-2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีที%ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากบั 17.9 ล้านบาท 14.8 ล้าน
บาท และ 11.2 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัสินทรัพย์รวมอยู่ที%ร้อยละ 1.2, ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.1 ตามลําดบั โดยส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยเครื%องตกแตง่และเครื%องใช้สํานกังาน ยานพาหนะ และส่วนปรับปรุงอาคารและสํานกังานช่าง  

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ณ สิ >นปี 2559-2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เท่ากบั 5.0 ล้านบาท 4.5 ล้าน
บาท และ 8.6 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที%ร้อยละ 0.3, ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.9 ตามลําดบั โดยส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากรายการขาดทนุสะสม เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า และงบประมาณดแูลส่วนกลางก่อน
ส่งมอบให้นิตบิคุคลโครงการ  
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื)น 
 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2559-2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื%นจํานวน 114.2 ล้านบาท 
111.4 ล้านบาท และ 127.7 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ%งเพิ%มขึ >นในปี 2561 เนื%องจากโอนโครงการธนาซิโอ พลสั (โครงการในอนาคต) มาจาก
ต้นทนุ  

 

ทั >งนี >ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้
รวมที%ดินรอพฒันา จํานวน 86.8 ล้านบาท 87.1 ล้านบาท และ และเงินฝากสถาบนัการเงินที%มีข้อจํากดัการใช้ จํานวน 20.0 ล้านบาท และ 
18.6 ล้านบาท แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวี%ยนอื%นสําหรับปี 2559 และปี 2560 ตามลําดบั 
 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานในปี 2559-2561 จํานวน (102.6) ล้านบาท 
311.4 ล้านบาท และ 196.7 ล้านบาท ตามลําดบั  

 

สําหรับปี 2559 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานในระหว่างปีใกล้เคียงกบัปีก่อน ทั >งนี >บริษัทได้เน้นการพฒันาและขายบ้าน
ในโครงการเดมิอย่างตอ่เนื%องเป็นหลกั และได้ขยายการพฒันาและเปิดขายโครงการใหม่รวม 3 โครงการในระหว่างไตรมาส 1 ไตรมาส 3  และ
ไตรมาส 4 อีกส่วนหนึ%ง ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 102.6 ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2560 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานในระหว่างปีดีขึ >น ส่วนหนึ%งจากความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบ
กบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื%นขอสินเชื%อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ >น ประกอบกบับริษัทได้เน้นการพฒันาและ
ขายบ้านในโครงการปัจจบุนัเป็นหลกั ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 311.4 ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานในระหว่างปี ส่วนหนึ%งจากรายได้จากการขายลดลงสาเหตุมาจาก
โครงการที%เปิดขายเป็นโครงการเดิมที%พฒันาต่อเนื%องจากปีก่อนซึ%งส่วนใหญ่บ้านในโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบกบัลูกค้าหลาย
รายอยู่ระหวา่งการขอสินเชื%อกบัสถาบนัการเงิน ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 196.7 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุในปี 2559-2561 มีจํานวน (3.9) ล้านบาท 1.0 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท 
ตามลําดบั  

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินในปี 2559-2561 มีจํานวน 99.5 ล้านบาท (317.7) ล้านบาท และ (216.1) 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นการชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและบริษัทอื%นเพื%อพฒันาโครงการที%เพิ%มขึ >น ประกอบกบัเงินสด
รับเงินกู้ ยืมจากบุคคลที%เกี%ยวข้องกนั ทั >งนี >บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปี 2559 จํานวน 20.3 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี >ยและชําระคืนเงิน
กู้ ยืมโครงการเพิ%มขึ >นในระหวา่งปี 2560 และปี 2561 
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โดยสรุปบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ >นปี 2559-2561 เท่ากบั 27.1 ล้านบาท 21.7 ล้านบาท 
และ 9.9 ล้านบาท ตามลําดบั 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัสิ >นปี 2559-2561 อยู่ที% 1.4 เท่า 1.7 เท่า และ 2.0 เท่า ตามลําดบั สําหรับ
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วของบริษัทในปี 2559-2561 อยู่ที% 0.04 เท่า 0.05 เท่า และ 0.06 เท่า ตามลําดบั เนื%องด้วยนโยบายการขายใน
ระหว่างปี 2559-2561 เพื%อสร้างยอดจองและกระแสเงินสดทําให้อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัสูงขึ >นจากปีก่อน  ทั >งนี > อตัราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเร็วมีอตัราคอ่นข้างตํ%า เนื%องจากสินทรัพย์หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าคงเหลือ โดยที%สินค้าคงเหลือจะเพิ%มขึ >นตามมลูค่าขายที%
เพิ%มขึ >น ประกอบกบันโยบายการสร้างบ้าน (บางส่วน) เสร็จก่อนขายและการรับรู้รายได้เมื%อโอนกรรมสิทธิE  

 

แหล่งที)มาของเงนิทุน 
 

หนี =สิน 
 

 ณ วนัที% 31 ธันวาคมปี 2559-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี >สินรวมเท่ากบั1,008.5 ล้านบาท 686.8 ล้านบาท และ 510.8 ล้าน

บาท ตามลําดับ เพิ%มขึ >น (ลดลง) จาก ณ สิ >นปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30.5, (31.9) และ (25.6%) ตามลําดับ โดยหนี >สินรวมส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ ยืมจากบุคคลที%เกี%ยวข้องกัน และหนี >สินหมุนเวียนอื%นๆ เช่น เจ้าหนี >การค้า, เจ้าหนี >เงิน
รับประกนัผลงาน และเงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า เป็นต้น  

 

โดย ณ วนัสิ >นปี 2559 บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน  837.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
หนี >สินรวมอยู่ที%ร้อยละ 83.0 และ ณ วนัสิ >นปี 2560-2561 บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 564.9 ล้านบาท 
และ 380.0 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัหนี >สินรวมอยู่ที%ร้อยละ 82.2 และร้อยละ 74.4 ตามลําดบั ประกอบด้วยส่วนของ
หนี >สินระยะยาวที%ถงึกําหนดชําระภายในหนึ%งปีจํานวน 446.1 ล้านบาท และ 251.8 ล้านบาท สําหรับปี 2560-2561 ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วน
เทียบกบัหนี >สินรวมอยู่ที%ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 25.6 ตามลําดบั 
 

 สําหรับเงินกู้ ยืมจากบุคคลที%เกี%ยวข้องกนั ณ สิ >นปี 2559-2561 มีจํานวนเท่ากบั 56.3 ล้านบาท 57.1 ล้านบาท และ56.6 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกับหนี >สินรวมอยู่ที%ร้อยละ 3.8 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 11.1 ตามลําดบั โดยบริษัทมีวตัถุประสงค์ในการกู้ ยืม
เงินเพื%อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน ส่วนบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์ในการกู้ ยืมเงินดงักล่าวเพื%อนําไปซื >อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อจาก
ผู้ประกอบการรายอื%น โดยในช่วงแรกบริษัทย่อยยงัไม่มีการดําเนินธุรกิจใดๆ จึงไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอและยงัคงไม่สามารถที%จะขอกู้ เงิน
จากสถาบนัการเงินได้จงึจําเป็นต้องพึ%งพากระแสเงินสดจากบุคคลที%เกี%ยวข้องกนั อย่างไรก็ตาม ในการกู้ ยืมเงินดงักล่าวเป็นเฉพาะในช่วงแรก
ของการทําโครงการของบริษัทย่อย ซึ%งตามแผนงานการพฒันาโครงการ ในอนาคตคาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถมีรายได้เพิ%มขึ >นและลดการ
พึ%งพาเงินกู้จากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนัได้ โดยมีทรัพย์สินที%สามารถนําไปใช้เป็นหลกัทรัพย์คํ >าประกนัเงินกู้ ได้ในรูปของที%ดนิระหวา่งพฒันาได้  
 

ณ วนัที% 31 ธันวาคมปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี >สินรวมเพิ%มขึ >นจากปีก่อน เนื%องจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ%ม
สงูขึ >นเพื%อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในระหวา่งปี และสําหรับ ณ วนัที% 31 ธนัวาคมปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนี >สินรวมลดลง เนื%องจากการชําระคืนตัRวแลกเงินระยะสั >นและเงินกู้ เพื%อพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงินที%เพิ%มสูงขึ >นจากสถานการณ์การ
ขายที%เริ%มมีทศิทางดีขึ >นในระหวา่งปี และการทยอยชําระคืนเงินกู้ ยืมเพื%อพฒันาโครงการตามสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

 เมื%อพิจารณาหนี >สินหมุนเวียนอื%นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมาจากเจ้าหนี >การค้า เจ้าหนี >เงินรับประกัน
ผลงาน และเงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า ซึ%งเงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลูกค้าจะเป็นเงินจองและเงินทําสญัญาที%ได้รับจากลูกค้าแต่ยงัไม่รับรู้
เป็นรายได้ โดย ณ วนัที% 31 ธนัวาคมปี 2559-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี >สินดงักล่าวจํานวน 162.9 ล้านบาท 108.5 ล้านบาท และ 113.0 
ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่หนี >สินรวมอยู่ที%ร้อยละ16.2, ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 22.1 ตามลําดบั  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2559-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 460.5 ล้านบาท 492.5 ล้านบาท และ 471.4 
ล้านบาท ตามลําดบั   

 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จํานวน 253.2 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 
20.3 ล้านบาท ตามนโยบายที%จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ%ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื%นๆ ตามมตทีิ%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื%อวนัที% 21 เมษายน 2559 ทั >งนี > การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยั
ต่างๆ ต่อไปนี >มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื%นๆ ที%
เกี%ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล 
 

โครงสร้างเงนิทุน 
 

อตัราส่วนหนี >สินตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2559-2561 มีคา่เทา่กบั 2.3 เท่า 1.5 เท่า และ 1.1 เท่า 
ตามลําดบั เป็นอัตราที%เพิ%มขึ >นในปี 2559 เนื%องจากการลงทนุในโครงการใหม่ๆเพิ%มขึ >นหลายโครงการซึ%งได้รับเงินกู้ ยืมเพื%อพัฒนาโครงการใน
ระหว่างปี ส่วนในปี 2560 มีอตัราส่วนที%ลดลงเนื%องจากบริษัทมีสภาพคล่องที%ดีขึ >นและมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมเพื%อพฒันาโครงการตามสดัส่วน
ของบ้านที%โอนขายไปในระหว่างปีได้มากขึ >น ส่วนในปี 2561 มีอตัราส่วนที%ลดลงเนื%องจากการบริหารการก่อสร้างและเงินกู้ ยืมเพื%อพัฒนา
โครงการให้เหมาะสมมากขึ >นและชําระเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ตามสญัญา 

 

5. ภาระผูกพัน 
 

� ภาระผูกพันเกี)ยวกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง 
    

   บริษัทได้ทําสญัญาในการก่อสร้างโครงการต่างๆ กบัผู้ รับเหมา โดย ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2559-2561 บริษัทมีภาระ
ผกูพนัเกี%ยวกบัสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงิน 73.0 ล้านบาท 36.0 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัใน
สญัญาก่อสร้างโครงการกบัผู้ รับเหมาเป็นจํานวนเงิน 17.9 ล้านบาท 7.4 ล้านบาท และ 5.9 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

� ภาระผูกพันตามหนังสือคํ =าประกันที)ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย 
    

   สําหรับ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559-2561 บริษัทมีภาระผูกพนัตามหนงัสือคํ >าประกนัเพื%อคํ >าประกนัระบบสาธารณูปโภค
ให้กบัหน่วยงานราชการเป็นจํานวนเงิน 69.7 ล้านบาท 69.7 ล้านบาท และ 62.0 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตาม
หนงัสือคํ >าประกนัเพื%อคํ >าประกนัระบบสาธารณูปโภคให้กบัหน่วยงานราชการเป็นจํานวนเงิน 30.6 ล้านบาท 30.3 ล้านบาท และ13 ล้านบาท 
ตามลําดบั รวมทั >งบริษัทมีภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ >าประกนัการซื >อวสัดอุุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นจํานวน 10.4 ล้านบาท  6.8 ล้านบาท และ 
2.0 ล้านบาท ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2559-2561 ตามลําดบั  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตั $งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ จํานวน 3 ทา่น โดยมีนายโยธิน จ๋วงพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายโกมินทร์ ลิ $นปราชญา และนายอนพุงษ์ เตชะอํานวยพร 
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ3งกรรมการทั $ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ         
ทั $ง 3 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที3ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพื3อให้มั3นใจวา่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึหลกัการกํากบัดแูลกิจการที3ดี  

 

โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั $ง ซึ3งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอกของ
บริษัทและมีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเพื3อร่วมหารือและแลกเปลี3ยนข้อคดิเหน็ รวมถึงตรวจตราและกํากบัดแูลกิจการตามขอบเขต
หน้าที3และความรับผิดชอบที3ได้รับมอบหมายและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  ซึ3งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี $ 

1. การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2561 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี ทั $งนี $ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ มีหน้าที3รับผิดชอบใน
การจดัทํารายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเหน็ต่องบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็วา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ $นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชีที3รับรองโดยทั3วไปและมีการเปิดเผย
ข้อมลูที3สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

2. การสอบทานรายการที/เกี/ยวโยงกันหรือรายการที/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
การทํารายการที3เกี3ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็วา่การทํารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีเงื3อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื3อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และมีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุ่มและรายการที3เกี3ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

3. การพจิารณาเสนอแต่งตั 6งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอ
แต่งตั $งผู้สอบบญัชี รวมทั $งเสนอแนะจํานวนเงินค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที3ผ่านมาของ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ดงันั $น คณะกรรมการตรวจสอบ จงึได้เสนอแตง่ตั $ง บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจําปี 2561 และเสนอค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื3อพิจารณานําเสนอให้ที3ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ3งจัดทําขึ $นบนพื $นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื3อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบตัิงานที3มีความเสี3ยงสูง โดยในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั $ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั3นแนล ออดิท จํากัด เพื3อ
ปฏิบตัหิน้าที3ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื3อทําการตรวจสอบการปฏิบตังิาน รวมทั $งให้คําแนะนําและตดิตามผลการปฏิบตัิงานตาม
คําแนะนํา และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที/เกี/ยวข้องกับธุรกิจ : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที3เกี3ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



6. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

กิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท

7. การทบทวนข้อกําหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลกเปลี3ยนความรู้อย่างตอ่เนื3อง รับทราบการเปลี3ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที3เกี3ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื3อให้
การปฏิบัติหน้าที3เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี3ยนแปลงที3อาจเกิดขึ $น
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั $งที3
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

จากการปฏิบตัิหน้าที3ตามขอบเขตหน้าที3และความรับผิดชอบที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภ
เสี3ยงที3รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที3มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที3เกี3ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที3เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที3อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิน
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที3เกี3ยวโยงกนัและรายการที3อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
ปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที3เกี3ยวข้
กํากบัดแูลกิจการที3ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื3อถือได้ รวมทั $งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที3ดีขึ $นและเหมา
กบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างตอ่เนื3อง 
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การสอบทานการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การทบทวนข้อกําหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื3อหารือ 
รับทราบการเปลี3ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที3เกี3ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื3อให้

การปฏิบัติหน้าที3เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี3ยนแปลงที3อาจเกิดขึ $น รวมทั $ง 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั $งที3มีการประชุมเพื3อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที3ดีของ

จากการปฏิบตัิหน้าที3ตามขอบเขตหน้าที3และความรับผิดชอบที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทมีการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภายในที3มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความ
เสี3ยงที3รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที3มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที3เกี3ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที3เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที3อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิน

มีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที3เกี3ยวโยงกนัและรายการที3อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
และข้อกําหนดที3เกี3ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที3สอดคล้องกับระบบการ

กํากบัดแูลกิจการที3ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื3อถือได้ รวมทั $งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที3ดีขึ $นและเหมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

                                   
(นายโยธิน จ๋วงพานิช) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัที3 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกํากบัดแูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื3อหารือ 
รับทราบการเปลี3ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที3เกี3ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื3อให้

รวมทั $ง จัดทํารายงานผลการประชุม
มีการประชุมเพื3อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที3ดีของ

จากการปฏิบตัิหน้าที3ตามขอบเขตหน้าที3และความรับผิดชอบที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและ
ายในที3มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารความ

เสี3ยงที3รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบรายการใดที3มีนยัสําคญั รวมถึงสถานการณ์ใดที3เกี3ยวข้องกับ
ระบบการควบคมุภายในที3เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสําคญัที3อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินของ

มีการเปิดเผยข้อมลูกรณีรายการที3เกี3ยวโยงกนัและรายการที3อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานที3สอดคล้องกับระบบการ

กํากบัดแูลกิจการที3ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื3อถือได้ รวมทั $งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพที3ดีขึ $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 2561 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิรวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ที�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  

ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2 ครั �ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียว
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิรวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

โดยการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูงนั �น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั �งคํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลการดําเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว 

                                          ในนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

                                   
(นายโยธิน จ๋วงพานิช) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
วนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบริษัท 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส 
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัร

ในการพิจารณาสรรหากรรมการ
เดียวกับปีที�ผ่านมา เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิรวมทั �ง เข้าร่วมพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ระดบัสูงนั �น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั �งคํานึงถึงผล

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตั %งจากคณะกรรมการบริษัท ครั %งที' 2/2558 
เมื'อวนัที' 12 พฤษภาคม 2558  ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง จํานวน 4 ท่าน ซึ'งมีความรู้ที'เป็นประโยชน์ต่อการกํากับ
ดแูลกิจการที'ดีของบริษัท  

 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที'และความรับผิดชอบที'กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ เพื'อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที'ดีของบริษัท และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิ
และข้อเสนอแนะ เพื'อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ'งในปี 2561 ที'ผ่านมา บริษัทยงัคงมุ่งมั'นในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที'บริษัทกําหนดไว้ควบคูไ่ปกบัการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ'งแวดล้อมอย่างตอ่เนื'อง เพื'อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที'ดี 

 

ด้วยความมุ่งมั'นในการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื'อประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ส่งผลให้ ในปี 2561 บริษัท
ได้รับผลการประเมินจากองค์กรตา่งๆ ดงันี % 

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จดัขึ �นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย โดยในปี 2561 บริษัท
ได้รับคะแนน 99 อยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จดัอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี3ยม” ซึ3งการประเมินดงักล่าวถือ

วา่เป็นส่วนหนึ3งของการกํากบัดแูลกิจการที3ดี 

2. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จดัขึ �นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สําหรับผลการประเมิน CGR ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนที3ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั         

“ดีเลิศ (5 ดาว)“ (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2561 และเมื3อเปรียบเทียบ

กบัคะแนนเฉลี3ยของบริษัทที3ทําการสํารวจทั �งหมด 657 บริษัท คะแนนเฉลี3ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี3ยของบริษัทที3ทําการสํารวจ

ทั �งหมด 

3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) : จดัขึ %นโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนที'มีมลูคา่ทางการตลาด (Market Cap.) ตํ'ากวา่ 1,000 ล้านบาท จากจํานวนทั %งสิ %น 97 บริษัท 

 
                                                   ในนามคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 

                                      
(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์) 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
วนัที' 26 กมุภาพนัธ์ 2562 





 



 

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 
 
 

 

        
     

 

 

 

 

 

( 1 ) 

 

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 2561 ซึ!งผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที!รับรองทั!วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตาม

  ในนามคณะกรรมการบริษัท 
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
   

   (ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์) 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  วนัที! 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

    

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

 



( 2 ) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ(งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสําหรับปีสิ 8นสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที(สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี 8 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ธนาสิริ 
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ 8นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที(ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี

ตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที(
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที(เกี(ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื(นๆซึ(ง
เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี 8 ข้าพเจ้าเชื(อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที(ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

เรื-องสาํคัญในการตรวจสอบ 
เรื(องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื(องต่างๆที(มีนัยสําคญัที(สดุตามดลุยพินิจเยี(ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม

สําหรับงวดปัจจบุนัข้าพเจ้าได้นําเรื(องเหล่านี 8มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั 8งนี 8
ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเรื(องเหลา่นี 8 

สินค้าคงเหลือ (ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื-อขาย) และการพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื-อมูลค่าสินค้าลดลง 

การพิจารณาการรับรู้ต้นทนุประเภทต่างๆเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมเป็นเรื(องที(ต้องใช้ดลุยพินิจที(มีนัยสําคญั ซึ(งมีผลต่อ
มลูค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรที(รับรู้เมื(อมีการขายแต่ละแปลง นอกจากนี 8 มลูค่าสทุธิที(จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ยงัขึ 8นอยู่กับ
ดลุยพินิจที(สําคญัและประมาณการที(สําคญัของผู้บริหาร การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารในเรื(องดงักลา่ว มีนยัสําคญัต่อการตรวจสอบ เนื(องจาก ณ วนัที( 31 
ธันวาคม 2561 ต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวนเงินประมาณ 809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 ของสินทรัพย์รวม นับเป็นสินทรัพย์ที(มีมลูค่า
สงูที(สดุในงบแสดงฐานะการเงิน  

ดงันั 8นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทดสอบการบนัทกึต้นทนุที(เพิ(มขึ 8นวา่สมควรบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือโดยการตรวจสอบ
กบัหลกัฐานทางบญัชีที(เกี(ยวข้อง เช่น สญัญาจ้างเหมา ใบกํากับภาษี การตรวจสอบการบนัทึกดอกเบี 8ยเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือเมื(อเป็นสินทรัพย์ที(เข้า
เงื(อนไข การประเมินและทดสอบเกี(ยวกบัวิธีการที(ผู้บริหารพิจารณากําหนดราคาขายสินค้าและการให้สว่นลด ราคาขายสินค้าและสว่นลดที(เกิดขึ 8นจริงหลงั
วนัสิ 8นรอบระยะเวลาการรายงาน การเยี(ยมชมโครงการตา่ง ๆ ของกิจการเพื(อให้แน่ใจวา่สินค้าที(สร้างเสร็จหรืออยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มีสภาพที(สมบรูณ์ไม่
ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการตา่ง ๆ ไมถ่กูทิ 8งร้างและมีการดําเนินงานก่อสร้างอยา่งตอ่เนื(อง 

เรื-องอื-น 

งบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ(งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวม งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปีสิ 8นสุดวันเดียวกัน             
ที(แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีอื(นที(อยู่ในสํานักงานเดียวกัน ซึ(งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื(อนไขตามรายงานลงวันที(                      
8 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 



      

 

( 3 ) 

ข้อมูลอื-น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื(น ข้อมลูอื(นประกอบด้วยข้อมลูซึ(งรวมอยูใ่นรายงานประจําปี แตไ่มร่วมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บญัชีที(อยูใ่นรายงานประจําปีนั 8น ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที(ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี 8  

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื(นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชื(อมั(นตอ่ข้อมลูอื(น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที(เกี(ยวเนื(องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือการอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื(นมีความขัดแย้งที(มีสาระสําคญักับงบ
การเงินหรือความรู้ที(ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื(นมีการแสดงข้อมลูที(ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

เมื(อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื(อสารเรื(อง
ดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าที(ในการกํากบัดแูลเพื(อให้ผู้ มีหน้าที(ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไขข้อมลูที(แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าที-ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิรวม 
ผู้บริหารมีหน้าที(รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี 8โดยถกูต้องตามที(ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคมุภายในที(ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื(อให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมที(ปราศจากการแสดงข้อมลูที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดาํเนินงานตอ่เนื(อง เปิดเผยเรื(องที(เกี(ยวกบั
การดําเนินงานตอ่เนื(อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานตอ่เนื(อง เว้นแตผู่้บริหารมีความตั 8งใจที(จะเลิกกลุม่บริษัท
หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื(องตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าที(ในการกํากบัดแูลมีหน้าที(ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์ เพื(อให้ได้ความเชื(อมั(นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที(ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ(งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื(อมั(นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะ
สามารถตรวจพบข้อมลูที(ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที(มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที(ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเมื(อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการที(ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหลา่นี 8 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี(ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี(ยงจากการแสดงข้อมลูที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื(อตอบสนองต่อความเสี(ยงเหล่านั 8นและได้หลกัฐานการสอบบญัชีที(เพียงพอ
และเหมาะสมเพื(อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี(ยงที(ไมพ่บข้อมลูที(ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ(งเป็นผลมา
จากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี(ยงที(เกิดจากข้อผิดพลาดเนื(องจากการทจุริตอาจเกี(ยวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน
การตั 8งใจละเว้นการแสดงข้อมลูการแสดงข้อมลูที(ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที(เกี(ยวข้องกบัการตรวจสอบเพื(อออกแบบวิธีการตรวจสอบที(เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่
เพื(อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที(ผู้ บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูที(
เกี(ยวข้องซึ(งจดัทําขึ 8นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี(ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื(องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที(ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที(มีสาระสําคัญที(เกี(ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที(อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื(องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่น่นอนที(มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่ว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมที(เกี(ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่



( 4 ) 

เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี(ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ 8นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที(ได้รับจนถึงวนัที(ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตามเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื(อง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื 8อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที(ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที(ควรหรือไม ่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที(เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี(ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่
บริษัทเพื(อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนดแนวทางการควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื(อสารกบัผู้ มีหน้าที(ในการกํากับดแูลในเรื(องต่าง ๆ ที(สําคญั ซึ(งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที(ได้วางแผนไว้
ประเด็นที(มีนยัสําคญัที(พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที(มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที(ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที(เกี(ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื(อสารกบัผู้ มีหน้าที(ในการกํากบัดแูลเกี(ยวกบัความสมัพนัธ์ทั 8งหมดตลอดจนเรื(องอื(น ซึ(งข้าพเจ้าเชื(อวา่มีเหตผุลที(บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที(ข้าพเจ้าใช้เพื(อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื(องที(สื(อสารกับผู้ มีหน้าที(ในการกํากับดูแล 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื(องตา่งๆที(มีนยัสําคญัมากที(สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื(องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื(องเหลา่นี 8ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี(ยวกบัเรื(องดงักลา่วหรือในสถานการณ์ที(ยากที(จะ
เกิดขึ 8น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื(อสารเรื(องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื(อสารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีที(รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี 8คือนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 

 
 
 
 
           

                (นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์) 

               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที( 3759 
                           บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั กรุงเทพมหานคร 
                           วนัที( 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

 



      

 

( 5 ) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
 
 
 
 

 
  

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 9,923,003                21,676,043            7,036,572                 17,766,456             

ลูกหนี (การค้าและลูกหนี (หมนุเวียนอื�น 7 15,341,014              6,763,585              13,785,433               5,410,212               

เงินให้กู้ยืมระยะสั (น 5.2 -                           -                         16,400,000               -                         

สินค้าคงเหลือ 8 808,958,160            1,019,172,968       623,367,221             827,478,618           

เงินลงทุนทั�วไป 9 348,614                   -                         345,468                    -                         

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 102,501                   1,060,705              102,500                    1,060,705               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 834,673,292            1,048,673,301       661,037,194             851,715,991           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                           -                         90,360,908               90,860,908             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 11,231,276              14,772,269            10,474,780               13,308,683             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 12 14                            14                          14                             14                           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 8,576,908                4,495,968              4,523,294                 2,701,271               

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 14 127,694,876            111,406,653          66,566,706               50,929,387             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 147,503,074            130,674,904          171,925,702             157,800,263           

รวมสินทรัพย์ 982,176,366            1,179,348,205       832,962,896             1,009,516,254        

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

( 6 ) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 
 

 
 
 

 
  

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี/สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี/สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบันการเงิน 15 60,726,431              53,077,487            60,726,431               53,077,487             

เจ้าหนี (การค้าและเจ้าหนี (หมนุเวียนอื�น 89,813,950              86,621,909            79,116,603               77,466,490             

ส่วนของหนี (สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 5.2, 16 251,761,810            446,097,008          161,664,138             349,461,228           

เงินกู้ยืมระยะสั (น 5.2 -                               -                             4,200,000                 8,200,000               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                               233,266                 -                               233,266                  

หนี (สินหมนุเวียนอื�น 23,180,554              21,895,408            20,695,249               19,285,367             

รวมหนี/สินหมุนเวียน 425,482,745            607,925,078          326,402,421             507,723,838           

หนี/สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 5.2, 16 67,551,543              65,699,129            25,156,356               15,408,943             

ประมาณการหนี (สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 17 17,776,037              13,199,955            17,046,449               12,683,503             

รวมหนี/สินไม่หมุนเวียน 85,327,580              78,899,084            42,202,805               28,092,446             

รวมหนี/สิน 510,810,325            686,824,162          368,605,226             535,816,284           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)



      

 

( 7 ) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

-  ทุนจดทะเบียน

    ปี 2561 หุ้นสามัญ 329,175,600 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 19 329,175,600            329,175,600             

    ปี 2560 หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 255,000,000          255,000,000           

-  ทุนที�ออกและชําระแล้ว

    หุ้นสามัญ 253,212,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 253,212,000            253,212,000          253,212,000             253,212,000           

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 35,445,539              35,445,539            35,445,539               35,445,539             

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

    ทุนสํารองตามกฎหมาย  15,681,425              15,681,425            15,681,425               15,681,425             

ยังไม่ได้จัดสรร 143,363,508            160,906,103          160,018,706             169,361,006           

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (908,079)                  (908,079)                -                           -                         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 446,794,393            464,336,988          464,357,670             473,699,970           

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,571,648              28,187,055            -                           -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 471,366,041            492,524,043          464,357,670             473,699,970           

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 982,176,366            1,179,348,205       832,962,896             1,009,516,254        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)



( 8 ) 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2561 

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขาย 554,870,000     828,330,500    526,410,000    775,740,500     

ต้นทุนขาย 385,652,439     562,488,957    364,688,391    527,700,165     

กาํไรขั-นต้น 169,217,561     265,841,543    161,721,609    248,040,335     

รายได้อื&น 1,810,924         8,422,865        3,498,674        11,923,646       

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 57,861,669       82,137,103      53,771,788      76,249,020       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 119,382,398     128,290,128    111,764,441    117,924,379     

ต้นทุนทางการเงิน 19,023,361       19,441,209      10,848,377      15,317,580       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (25,238,943)      44,395,968      (11,164,323)    50,473,002       

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 18 (4,080,941)        10,902,465      (1,822,023)      11,043,536       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (21,158,002)      33,493,503      (9,342,300)      39,429,466       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื&น

รายการที&จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูค่าใหม่ของ 

    ผลประโยชน์พนักงานที&กําหนดไว้ -                    (2,263,251)      -                  (3,747,717)       

 ภาษีเงินได้ของรายการที&จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง -                    749,543           -                  749,543            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื&นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                    (1,513,708)      -                  (2,998,174)       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม - สุทธิจากภาษี (21,158,002)      31,979,795      (9,342,300)      36,431,292       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที&เป็นของบริษัทใหญ่ (17,542,595)      33,834,287      (9,342,300)      39,429,466       

ส่วนที&เป็นของส่วนได้เสียที&ไม่มีอํานาจควบคุม (3,615,407)        (340,784)         -                  -                   

(21,158,002)      33,493,503      (9,342,300)      39,429,466       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนที&เป็นของบริษัทใหญ่ (17,542,595)      32,320,579      (9,342,300)      36,431,292       

ส่วนที&เป็นของส่วนได้เสียที&ไม่มีอํานาจควบคุม (3,615,407)        (340,784)         -                  -                   

(21,158,002)      31,979,795      (9,342,300)      36,431,292       

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั =นพื =นฐาน 22 (0.07) 0.13 (0.04) 0.16

(หน่วย : บาท)
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

  

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (25,238,943)       44,395,968        (11,164,323)       50,473,002        

ปรับรายการที)กระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 19,023,361        19,441,209        10,848,377        15,317,580        

การปรับปรุงดอกเบี .ยรับ (187,757)            (1,622,448)         (591,703)            (3,005,538)         

การปรับปรุงด้วยลูกหนี .จากการดําเนินงานอื)น (เพิ)มขึ .น) ลดลง (8,297,394)         5,682,475          (8,375,221)         2,066,958          

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ)มขึ .น) ลดลง 194,154,010      296,961,589      185,852,220      292,940,883      

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื)น (เพิ)มขึ .น) ลดลง 3,587,194          4,119,948          3,458,595          339,455             

การปรับปรุงด้วยที)ดินรอพัฒนา (เพิ)มขึ .น) ลดลง (788)                   (373,625)            (788)                   -                     

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .อื)นเพิ)มขึ .น (ลดลง) 3,202,043          (58,259,156)       2,291,892          (52,081,525)       

การปรับปรุงด้วยหนี .สินอื)นเพิ)มขึ .น (ลดลง) 1,299,539          2,997,646          188,719             1,821,720          

ค่าเสื)อมราคาค่าตัดจําหน่าย 5,543,871          5,341,697          4,834,391          4,628,717          

การปรับปรุงด้วยกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน (494,788)            (54,437)              (494,788)            (54,437)              

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี .สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

     (กลับรายการ) 5,552,332          3,762,127          5,339,196          2,934,833          

ขาดทุนจากการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 32,677               -                         154,531             -                     

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) 223,414,300      277,997,025      203,505,421      264,908,646      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 198,175,357      322,392,993      192,341,098      315,381,648      

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (976,250)            (442,080)            (976,250)            (442,080)            

ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) (513,305)            (10,573,816)       (233,266)            (10,055,738)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 196,685,802      311,377,097      191,131,582      304,883,830      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที)มีข้อจํากัดในการใช้ ลดลง 8,252,807          1,468,000          9,032,309          1,152,400          

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -                     -                     (20,700,000)       (14,160,000)       

เงินสดรับชําระจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย -                     -                     4,300,000          45,465,000        

เงินสดจ่ายเพื)อลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     -                         (50,000,000)       

เงินสดจ่ายเพื)อซื .อที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ (916,184)            (2,172,168)         (913,794)            (2,165,138)         

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 494,844             54,440               494,844             54,440               

รับดอกเบี .ย 187,757             1,622,448          591,704             3,005,538          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,019,224          972,720             (7,194,937)         (16,647,760)       

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 

 

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและตัEวสัญญาใช้เงิน เพิ)มขึ .น (ลดลง) 7,648,943          (147,473,294)     7,648,944          (147,473,294)     

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย -                     -                     9,300,000          19,000,000        

เงินสดจ่ายเพื)อชําระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย -                     -                     (13,300,000)       (10,800,000)       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที)เกี)ยวข้องกัน -                     1,600,000          -                     -                     

เงินสดจ่ายเพื)อชําระเงินกู้ยืมบุคคลที)เกี)ยวข้องกัน (500,000)            (850,000)            -                     -                     

เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร 118,705,400      310,522,183      111,870,099      290,091,178      

เงินสดจ่ายเพื)อชําระเงินกู้ยืมธนาคาร (309,576,459)     (434,346,220)     (288,808,051)     (408,246,185)     

เงินสดที)ผู้เช่าจ่ายเพื)อลดจํานวนหนี .สินซึ)งเกิดขึ .นจากสัญญาเช่าการเงิน (2,142,603)         (1,871,860)         (2,142,602)         (1,871,860)         

ดอกเบี .ยจ่าย (30,202,060)       (45,321,736)       (19,234,919)       (34,829,984)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (216,066,779)     (317,740,927)     (194,666,529)     (294,130,145)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ 1น (ลดลง) สุทธิ (11,361,753)       (5,391,110)         (10,729,884)       (5,894,075)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 6 21,676,043        27,067,153        17,766,456        23,660,531        

เงินสดลดลงจากการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย (391,287)            -                     -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ 1นปี 6 9,923,003          21,676,043        7,036,572          17,766,456        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ#มเติม :

1. รายการที)ไม่ใช่เงินสด

โอนสินค้าคงเหลือเป็นที)ดินรอพัฒนา 27,169,232        -                         27,169,232        -                     

2. ในระหว่างปีมีการซื .อสินทรัพย์โดยการก่อหนี . 1,086,750          -                         1,086,750          -                     

3. ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ)งได้จดทะเบียนเลิกกิจการทําให้บริษัทสูญเสียอํานาจ

        การควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดที)กระทบงบกระแสเงินสด ณ วันต้นปีดังนี .

ลูกหนี .การค้าและลูกหนี .หมนุเวียนอื)น 4                        -                         -                     -                     

เจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .หมนุเวียนอื)น (10,000)              -                         -                     -                     

ทุนหุ้นสามัญ (500,000)            -                         -                     -                     

ขาดทุนสะสม 118,709             -                         -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (391,287)            -                         -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)



บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
วันที# 31 ธันวาคม 2561 
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1. ข้อมูลทั#วไป 

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบคุคลที จดัตั !งขึ !นในประเทศไทย และมีที อยู่จดทะเบียนตั !งอยู่เลขที  650, 652  
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื อวนัที  22 เมษายน 2552 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี ยวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

งบการเงินนี !จดัทําขึ !นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที เกี ยวข้อง  

เพื อความสะดวกของผู้อา่นงบการเงิน บริษัทได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ !นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ! ซึ งได้นําเสนอเพื อ
วตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื อใช้ในประเทศ 

2.2 เกณฑ์การวดัมูลค่า 

งบการเงินนี !จดัทําขึ !นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม (เว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื นในนโยบายการบญัชี) 

2.3 สกุลเงนิที#นําเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนี !จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมลูทางการเงินทั !งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื อให้
แสดงเป็นหลกัพนัหรือหลกัล้านบาท ยกเว้นที ระบไุว้เป็นอย่างอื น 

2.4 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที เกี ยวกับสินทรัพย์ หนี !สิน รายได้ และ
คา่ใช้จ่าย ผลที เกิดขึ !นจริงอาจแตกตา่งจากที ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวิธีเปลี ยนทนัทีเป็นต้นไป 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั วคราวที ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที ไม่ได้ใช้เมื อมีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่บริษัท จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั วคราวและขาดทนุนั !น ในการนี !
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จํานวนกําไรทางภาษีที คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี !สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ !นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ งต้องอาศยัข้อสมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนั !น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ !นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี ยนแปลงในจํานวน
พนกังาน เป็นต้น 
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ประมาณการหนี !สินและหนี !สินที อาจจะเกิดขึ !น 

กลุ่มบริษัทมีหนี !สินที อาจจะเกิดขึ !นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที ถูก
ฟ้องร้องแล้ว และเชื อมั นว่าจะไม่มีความเสียหายที เป็นสาระสําคญัเกิดขึ !น โดยไม่มีการบันทึกประมาณการหนี !สินจากคดีความทาง
กฎหมายไว้ในงบการเงิน 

3. หลักเกณฑ์การทาํงบการเงนิรวม 

3.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) ดงันี ! 

         สดัสว่นการถือหุ้น 
      ทั !งทางตรงและทางอ้อม 
    ทนุชําระแล้ว (พนับาท)  ของบริษัท (ร้อยละ) 
    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม   31ธนัวาคม 

ชื อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  2561  2560  2561  2560 
บริษัทยอ่ยทางตรง           
บริษัท  ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี !  
         ดีเวลลอปเม้นท์  จํากดั  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อ
ขาย 

 100,000  100,000  99.80  99.80 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์
คอนซลัติ !ง จํากดั* 

 

ที ปรึกษา , บริหารจดัการ, 
ขายซอฟแวร์ 

 -  500  -  99.99 

บริษัทยอ่ยทางอ้อม           
บริษัท พิมานสิริ จํากดั 
(ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร๊อพ
เพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั)  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อ
ขาย 

 80,000  80,000  60.75  60.75 

*ตามที ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  5 / 2561 เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัให้เลิกบริษัท  และให้ดําเนินการชําระบญัชี
ของบริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากัด (บริษัทย่อย) โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั !งนี !บริษัทย่อยได้
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื อวนัที  27 พฤศจิกายน 2561 

3.2 บริษัทย่อยเป็นกิจการที อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคมุเกิดขึ !นเมื อบริษัทมีอํานาจควบคมุทั !งทางตรงหรือทางอ้อมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั !น เพื อได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย 

3.3 บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตั !งแต่วนัที บริษัทฯมีอํานาจในการควบคมุบริษัทย่อย จนถึงวนัที 
บริษัทฯ สิ !นสดุการควบคมุบริษัทย่อยนั !น 

3.4 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทําขึ !นโดยใช้นโยบายการบญัชีที สําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

3.5 ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหวา่งกนัที มีสาระสําคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวมนี !แล้ว 

3.6 สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที ไมมี่อํานาจควบคมุคือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยส่วนที ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและ
แสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นของกําไรหรือขาดทนุรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

  บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื อประโยชน์ตอ่สาธารณะ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทนุ 
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4. นโยบายการบัญชีที#สาํคัญ 

4.1  นโยบายการบัญชีใหม่ 

4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

           ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
           การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบ 
           ระยะเวลาบัญชีที เริ มในหรือหลังวนัที  1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ 
           ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ !นเพื อให้มีเนื !อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น 
           การปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ  งบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงาน 
           ทางการเ งินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ นี !ไม่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเ งินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#จะมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงนิที#มีรอบระยะเวลาบัญชีที#เริ#มในหรือหลังวันที# 1 
มกราคม 2562 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจํานวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินที มีรอบระยะเวลาบญัชีที เริ มในหรือหลังวันที  1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ !นเพื อให้มีเนื !อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเกี ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 
  
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื อนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ งได้มีการ
เปลี ยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ! 

 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที# 15 เรื#อง รายได้จากสัญญาที#ทาํกับลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที เกี ยวข้องตอ่ไปนี ! 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  11 (ปรับปรุง 2560) เรื อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  18 (ปรับปรุง 2560) เรื อง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  31 (ปรับปรุง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลี ยนเกี ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  13  
    (ปรับปรุง 2560)  

เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  15  
    (ปรับปรุง 2560)  

เรื อง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  18  
    (ปรับปรุง 2560)  

เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  15 กับสญัญาที ทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสญัญาที อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอื น มาตรฐานฉบบันี !ได้กําหนดหลกัการ 5 ขั !นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที เกิดขึ !นจากสญัญาที ทํากบัลกูค้า โดย
กิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที สะท้อนถึงสิ งตอบแทนที กิจการคาดวา่จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี ยนสินค้าหรือบริการที ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลกูค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดลุยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ที เกี ยวข้องทั !งหมดในการพิจารณาตามหลกัการ
ในแตล่ะขั !นตอน  
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื อวา่มาตรฐานฉบบัดงักลา่ว จะไมมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย 
 

          4.1.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื#องมือทางการเงนิที#จะมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงนิที#มีรอบระยะเวลา 
                   บัญชีที#เริ#มในหรือหลังวันที# 1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื องมือทางการเงิน 
 ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที  7 การเปิดเผยข้อมลูเครื องมือทางการเงิน 
ฉบบัที  9 เครื องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที  32  การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที  16 การป้องกนัความเสี ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัที  19 การชําระหนี !สินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น กําหนดหลกัการเกี ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครื องมือทางการเงินด้วย
มลูคา่ยติุธรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผน
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี ยวกบัวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที คาดวา่จะเกิดขึ !น และหลกัการเกี ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเครื องมือ
ทางการเงิน และเมื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี !มีผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที มีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 
 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบที อาจมีต่องบการเงินในปีที เริ มนํามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั 
 

4.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมประกอบด้วย งบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มบริษัท การควบคมุเกิดขึ !นเมื อกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคมุทั !งทางตรงหรือทางอ้อม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั !น เพื อได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของ
บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัที มีการควบคุมจนถึงวนัที การควบคุมสิ !นสุดลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้
นโยบายการบัญชีที แตกต่างจากนโยบายที ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที 
คล้ายคลงึกนั งบการเงินของบริษัทย่อยนั !นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษัทใหญ่เพื อการจดัทํางบ
การเงินรวม 

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคมุแม้ว่าการปันส่วนดงักล่าวจะทําให้ส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจ
ควบคมุมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
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ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุม่ รวมทั !งรายได้และคา่ใช้จ่ายจะถกูตดัรายการทั !งจํานวนในการจดัทํางบการเงินรวม 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที ดิน 
กลุ่มบริษัทรับ รู้ รายไ ด้จากการขาย บ้านพร้อมที ด ิน  เ มื  องานก่อส ร้าง เสร็จตามส ัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ_และ
ผลประโยชน์ที มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ซื !อแล้ว 

ข) รายได้อื นและคา่ใช้จ่าย 
รายได้อื นและคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.4 การรับรู้ต้นทนุขาย 

กลุม่บริษัทรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที ดิน โดยกลุม่บริษัทได้ทําการปันสว่นต้นทนุการพฒันาทั !งหมดที คาดว่าจะเกิดขึ !นของแต่ละโครงการ 
(โดยคํานึงถึงต้นทุนที เกิดขึ !นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที ดินที ขายตามอตัราส่วนพื !นที ที ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขาย
ตามอตัราสว่นพื !นที ที ขายของแตล่ะโครงการ 

4.5 ต้นทนุการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ที ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพฒันาโครงการที ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้
หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั !นจะอยู่ในสภาพพร้อมที จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื อการก่อสร้าง
เสร็จสิ !นหรือหยดุชะงกัลงจนกวา่จะมีการดําเนินการพฒันาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบี !ยและต้นทนุอื นที เกิดขึ !นจากการกู้ ยืมนั !น 

4.6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เ งินสดและรายการเ ทียบเท่า เ งินสด หมายถึ ง  เ งินสดและเ งินฝากธนาคาร และเ งินลงทุนระยะสั !น ที มีสภาพคล่องสูง  
ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที ได้มา และไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.7 ลูกหนี =การค้าและค่าเผื#อหนี =สงสัยจะสูญ 

ลกูหนี !การค้าแสดงตามมลูค่าสทุธิที จะได้รับ และค่าเผื อหนี !สงสยัจะสญูประมาณขึ !นจากจํานวนหนี !ที อาจเรียกเก็บจากลกูหนี !ไม่ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี !คงค้าง ณ วนัที ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี !สญูจะถูกตดั
จําหน่ายเมื อไมส่ามารถเรียกเก็บได้ 

4.8 สนิค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์เพื อขายแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสทุธิที จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ ากว่าราคาทุนประกอบด้วย 
ต้นทนุในการได้มาซึ งที ดิน คา่พฒันาที ดิน คา่ก่อสร้าง ดอกเบี !ยเงินกู้ ยืมที เกี ยวข้อง และคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้องโดยตรงกบัโครงการ 

4.9 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย 

เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  ในงบการเ งิน เฉพาะกิจการของบริษัท  บันทึกบัญชีโดยใช้ วิ ธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเ ผื อ 
การด้อยคา่ของเงินลงทนุ (ถ้ามี) โดยมลูคา่ที ลดลงดงักลา่วแสดงเป็นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม บนัทึกตามวิธีสว่นได้เสีย 

4.10 ที#ดนิรอการพัฒนา 

ที ดินรอการพฒันา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ งที ดิน ค่า
พฒันาที ดิน และคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้องโดยตรง 
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4.11 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสื อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ราคาทนุรวมถึงต้นทุนทางตรง ที เกี ยวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอื น ๆ ที เกี ยวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์ เพื อให้สินทรัพย์นั !นอยู่ในสภาพที พร้อมจะใช้งานได้
ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรื !อถอน การขนย้าย การบรูณะสถานที ตั !งของสินทรัพย์และต้นทนุ  การกู้ ยืม นอกจากนี !ต้นทุนอาจรวมถึง
กําไรหรือขาดทนุจากการป้องกนัความเสี ยงกระแสเงินสดจากการซื !อที ดิน อาคารและอปุกรณ์ที เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งถูกโอนจากงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับเครื องมือที ควบคุมโดยลิขสิทธิ_ซอฟแวร์ซึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ_ซอฟแวร์นั !นให้ถือว่า
ลิขสิทธิ_ซอฟแวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ งของอปุกรณ์และถือเป็นที ดิน อาคารและอปุกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการที ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที มี
นยัสําคญัแยกตา่งหากจากกนั 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที ดิน อาคารและอปุกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุทธิที ได้รับจากการจําหน่ายกบัมลูค่าตาม
บญัชีของที ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อื นในกําไรหรือขาดทนุ  

สินทรัพย์ที�เช่า 

การเช่าซึ งบริษัทได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที เช่านั !น ๆ จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 
ที ดิน อาคารและอปุกรณ์ที ได้มาโดยทําสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูคา่ยติุธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั !น
ตํ าที ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตจํ่านวนใดจะตํ ากวา่ หกัด้วยคา่เสื อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ค่าเช่าที ชําระจะแยกเป็น
ส่วนที เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที จะหกัจากหนี !ตามสญัญา เพื อทําให้อตัราดอกเบี !ยเมื อเทียบกบัยอดหนี !ที คงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 

ตน้ทนุที�เกิดขึ$นในภายหลงั 

ต้นทุนในการเปลี ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที ดิน อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั !น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั !นได้อย่างน่าเชื อถือ 
ชิ !นสว่นที ถกูเปลี ยนแทนจะถูกตดัจําหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ต้นทุนที เกิดขึ !นในการซ่อมบํารุงที ดิน อาคารและอปุกรณ์ที เกิดขึ !นเป็นประจํา
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมื อเกิดขึ !น 

ค่าเสื�อมราคา 

ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี ยนแทนอื น หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์ 
ค่าเสื อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสว่นประกอบ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี ! 

สว่นปรับปรุงอาคาร 3,5 ปี 
เครื องตกแตง่และเครื องใช้สํานกังาน 3,5 ปี 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สํานกังานขายชั วคราว 3 ปี 
ป้ายโฆษณา 5 ปี 
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4.12 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วยต้นทุนพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที บริษัทซื !อมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื อ
การด้อยคา่ (ถ้ามี) และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที คาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี 

รายจ่ายที เกิดขึ !นภายหลงัซึ งเกี ยวข้องกบัสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน จะถกูบนัทึกเพิ มในบญัชีของสินทรัพย์ที เกี ยวข้องต่อเมื อก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพิ มเติมในอนาคตเกินกวา่ที ได้จากสินทรัพย์ที เกี ยวข้องนั !น รายจ่ายที เกิดขึ !นในภายหลงัอื น ๆ จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
ที เกิดขึ !น 

4.13 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที รายงานว่ามีข้อบ่งชี !เรื องการด้อยค่าหรือไม ่ในกรณีที มีข้อบ่งชี !จะทําการ
ประมาณมลูคา่สินทรัพย์ที คาดวา่จะได้รับคืน มลูคา่ที คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
หรือยงัไมพ่ร้อมใช้งานจะประมาณมลูคา่ที คาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่า  มลูค่าที 
จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื อมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์เพิ มขึ !นของ
สินทรัพย์ชิ !นเดียวกนักบัที เคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มาในกรณีนี !รับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

การคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน 

มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกัต้นทุนในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื อให้สะท้อนมูลค่าที อาจ  ประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มีตอ่สินทรัพย์  สําหรับสินทรัพย์ที ไมก่่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื น จะ
พิจารณามลูคา่ที คาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสดที สินทรัพย์นั !นเกี ยวข้องด้วย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที  ที ออกรายงานว่ามีข้อ
บ่งชี !เรื องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี ยนแปลงประมาณการที ใช้ในการคํานวณมลูค่าที 
คาดวา่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเท่าที มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงั
หกัคา่เสื อมราคาหรือคา่ตดัจําหน่าย เสมือนหนึ งไมเ่คยมีการบนัทึกขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษัทเกี ยวกับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที เกิดจากการทํางานของพนักงานใน
ปัจจุบนัและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที ประมาณการไว้ ซึ งคํานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

บริษัทรับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั !งหมดที เกิดขึ !นในรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื น และ
รับรู้คา่ใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในกําไรหรือขาดทนุ 

ผลประโยชน์ระยะสั$นของพนกังาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั !นของพนกังานวดัมลูคา่โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื อพนกังานทํางานให้ 
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หนี !สินรับรู้ด้วยมูลค่าที คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั !น หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันโดยอนุมานที จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี !สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั !งกองทุนสํารองเลี !ยงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินที พนกังานจ่ายสะสมและเงินที บริษัทย่อย
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี !ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที บริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทนุสํารองเลี !ยงชีพบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายเมื อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี !สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ !นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ งต้องอาศยัข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั !น เช่น อตัราคิดลด อัตราการขึ !นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี ยนแปลงในจํานวน
พนกังาน เป็นต้น 

4.15 การประมาณการหนี =สนิ 

ประมาณการหนี !สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื อกลุม่บริษัทมีภาระหนี !สินเกิดขึ !นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผกูพนัซึ ง
เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื อชําระภาระหนี !สิน
ดงักล่าว โดยภาระหนี !สินดงักล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื อถือ ถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสําคญั ประมาณการ
กระแสเงินสดที จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื อให้สะท้อนมูล
คา่ที อาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มีตอ่หนี !สิน 

4.16 สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าทรัพย์สินที ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กบักลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความตั !งใจที 
จะใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สินเมื อถึงวนัที ครบกําหนดของสญัญาเชา่ ถกูบนัทึกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 
ณ วนัเริ มต้นสญัญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบนัทึกไว้พร้อมกบัภาระผกูพนัสําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย   ไม่รวม
จํานวนดอกเบี !ย คา่ใช้จ่ายทางการเงินบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดปีปัจจบุนัตามวิธีอตัราดอกเบี !ยที แท้จริง 

4.17 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

มลูคา่ยติุธรรม หมายถึง ราคาที คาดวา่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที จะต้องจ่ายเพื อโอนหนี !สินให้ผู้อื นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการที เกิดขึ !นในสภาพปกติระหวา่งผู้ซื !อและผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัที วดัมลูคา่ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื !อขายใน
ตลาดที มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี !สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกี ยวข้องกําหนดให้ต้องวดั
มลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที ไม่มีตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี !สินที มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื !อขายในตลาดที มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที 
เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูที สามารถสงัเกตได้ที เกี ยวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนี !สินที จะวดัมลูค่ายุติธรรมนั !นให้
มากที สดุ  

ลําดบัชั !นของมลูค่ายุติธรรมที ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี !สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของข้อมลูที นํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ! 

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซื !อขายของสินทรัพย์หรือหนี !สินอย่างเดียวกนัในตลาดที มีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื นที สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี !สิน ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือ ทางอ้อม 
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ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกี ยวกบักระแสเงินในอนาคตที กิจการประมาณขึ !น  

ทุกวนัสิ !นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชั !นของมลูค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี !สินที ถืออยู ่ณ วนัสิ !นรอบระยะเวลารายงานที มีการวดัมลูคา่ยติุธรรมแบบเกิดขึ !นประจํา 

4.18 การบัญชีเกี#ยวกบัภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที เกี ยวกบัรายการที เกี ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้น
หรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื น 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษีที คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัรา
ภาษีที ประกาศใช้หรือที คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที เกี ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั วคราวที เกิดขึ !นระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี !สินและจํานวน
ที ใช้เพื อความมุง่หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื อเกิดจากผลแตกต่างชั วคราวต่อไปนี ! การรับรู้ค่าความนิยมใน
ครั !งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี !สินในครั !งแรก ซึ งเป็นรายการที ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั !น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทนุทาง
บญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที เกี ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการใน
อนาคตอนัใกล้ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั วคราวเมื อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที 
ประกาศใช้หรือที คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที รายงาน 

ในการกําหนดมลูค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที ไม่
แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที ต้องจ่ายเพิ มขึ !น และมีดอกเบี !ยที ต้องชําระบริษัทเชื อว่าได้ตั !งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษี
เงินได้ที จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์
ในอดีต การประเมินนี !อยู่บนพื !นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต 
ข้อมลูใหม ่ๆอาจจะทําให้ บริษัทเปลี ยนการตดัสินใจโดยขึ !นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที มีอยู่ การเปลี ยนแปลงในภาษี
เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที เกิดการเปลี ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี !สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสามารถหักกลบได้เมื อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี !สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นี !ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั !นกิจการมีความตั !งใจจะจ่ายชําระหนี !สิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั !งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี !สิน ในเวลาเดียวกนั สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกตอ่เมื อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่กําไรเพื อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์
จากผลแตกตา่งชั วคราวดงักลา่ว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัที รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

4.19 กาํไรต่อหุ้นขั =นพื =นฐาน / กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

ก) กําไรตอ่หุ้นขั !นพื !นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีด้วยจํานวนถวัเฉลี ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นสามญัที ออกในระหวา่งปี 

ข) กําไรตอ่หุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีด้วยผลรวมของจํานวนถวัเฉลี ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นสามญัที ออกอยู่
ในระหวา่งปีกบัจํานวนถวัเฉลี ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นสามญัที บริษัทอาจต้องออกเพื อแปลง หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั !งสิ !นให้เป็นหุ้น
สามญั 
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5. รายการที#เกดิขึ =นและยอดคงเหลือกับกจิการและบุคคลที#เกี#ยวข้องกัน 

บคุคลหรือบริษัทที เกี ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที มีความเกี ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมี
กรรมการร่วมกนั 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ของบริษัทที มีกบับคุคลหรือบริษัทที เกี ยวข้องกนัมีการควบคมุ โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดงัตอ่ไปนี ! 

ชื อบริษัทและบคุคลที เกี ยวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี !  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากดั  บริษัทย่อย 
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั*  บริษัทย่อย 
บริษัท พิมานสิริ จํากดั  บริษัทย่อยทางอ้อม 
นายอารีศกัดิ_  เสถียรภาพอยทุธ์  กรรมการและผู้ ถือหุ้น 
นายสทุธิรักษ์  เสถียรภาพอยทุธ์  กรรมการและผู้ ถือหุ้น 
นางสาวกลุพชัรี  เสถียรภาพอยทุธ์  ผู้ ถือหุ้น 
นางสาวทกัขวดี  เสถียรภาพอยทุธ์ 
นายธชักร แต้ศิริเวช 

 ผู้ ถือหุ้น 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป  จํากดั  ผู้ ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม 
นายศภุชยั  บริุสตระกลู  ผู้ ถือหุ้นบริษัทยอ่ยทางอ้อม 
นายวีรชยั  พิพฒัน์พวงทอง  ผู้ ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม 
นางสาววิภาพร  บริุสตระกลู  ผู้ ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม 
ผู้บริหารที สําคญั  บคุคลที มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั งการ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั !งนี ! รวมถึงกรรมการของกลุม่บริษัท (ไม่ว่าจะทํา
หน้าที ในระดบับริหารหรือไม)่ 

*ตามที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  5 / 2561 เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัให้เลิกบริษัท  และให้ดําเนินการ
ชําระบญัชีของบริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั (บริษัทย่อย) โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั !งนี !
บริษัทย่อยได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื อวนัที  27 พฤศจิกายน 2561 เมื อวนัที  7 มกราคม 2562 บริษัท ธนา
สิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั  ได้ชําระบญัชีและจ่ายคืนทนุกบับริษัทฯ แล้ว จํานวน  345,468 บาท  
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5.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที เ กี ยว ข้องกัน ที แสดงในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเส ร็จ สําห รับปีสิ !นสุดวัน ที  31 ธันวาคม 2561  
และ 2560 ที มีสาระสําคญั ดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  -  - 
บริษัท พิมานสิริ จํากดั -  -  1,454  2,178 
               รวม -  -  1,454  2,178 

        
รายได้ดอกเบี =ยรับ        

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  406  1,388 

        
ค่าเช่าที#ดนิพร้อมอาคารสาํนักงาน        

กรรมการกลุม่เสถียรภาพอยทุธ์ 1,692  1,692  1,523  1,523 

        
ดอกเบี =ยจ่าย        

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  338  297 
- นายอารีศกัดิ_   เสถียรภาพอยทุธ์ 833  844  115  115 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 833  844  114  114 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 833  844  115  115 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 833  844  115  115 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 226  210  -  - 

นายธชักร แต้ศิริเวช 88  80  -  - 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 88  85  -  - 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 65  71  -  - 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 32  35  -  - 

               รวม 3,831  3,857  797  756 

ผู้บริหารที#สาํคัญ        

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั !น 14,355  14,272  14,355  14,272 

ผลประโยชน์ระยะยาว 764  732  764  732 

รวมคา่ตอบแทนผู้บริหารที สําคญั 15,119  15,004  15,119  15,004 
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คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญัสําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกแสดงดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

แสดงอยู่ในต้นทนุขาย -  -  -  - 

แสดงอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15,119  15,004  15,119  15,004 

               รวม 15,119  15,004  15,119  15,004 

5.2 รายการกบับริษัทและบคุคลที เกี ยวข้องกนัที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ! 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 

รายได้ค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ        

บริษัท พิมานสิริ จํากดั -  -  149  179 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั =น         

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  16,400  - 

        เงนิกู้ยืมระยะสั =น       

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี !ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั -  -  4,200  8,200 

        
        

ดอกเบี =ยค้างจ่าย        

นายอารีศกัดิ_   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,018  904  478  363 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,018  904  478  364 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,018  904  478  364 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,018  904  478  364 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั -  284  -  - 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง -  86  -  - 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู -  66  -  - 

            รวม 4,072  4,052  1,912  1,455 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาว      
นายอารีศกัดิ_   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,299  12,424  1,700  1,700 
นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,299  12,424  1,700  1,700 
นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,298  12,423  1,700  1,700 
นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,299  12,424  1,700  1,700 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 4,795  3,220  -  - 

นายธชักร แต้ศิริเวช 1,300  1,300  -  - 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 1,300  1,300  -  - 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง -  1,050  -  - 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู -  525  -  - 
              รวม 56,590  57,090  6,800  6,800 

 
 

       

         เงินให้กู้ ยืมระยะสั !นมีรายการเคลื อนไหวที เป็นสาระสําคญัในระหว่างปีดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2561 เพิ มขึ !น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั - 20,700 (4,300) 16,400 

รวม - 20,700 (4,300) 16,400 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู้ ยืมระยะสั !นแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี จะต้องจ่ายชําระคืนเมื อทวงถาม 
เป็นการให้กู้ ยืมเพื อใช้ในการดําเนินงานปกติ 

เงินกู้ ยืมระยะสั !นมีรายการเคลื อนไหวที มีสาระสําคญัในระหวา่งปีดงันี ! 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2561 เพิ มขึ !น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 8,200 2,000 (6,000) 4,200 

รวม 8,200 2,000 (6,000) 4,200 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 เงินกู้ ยืมระยะสั !นจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี จะต้องจ่ายชําระคืนเมื อทวงถาม 
เป็นการกู้ ยืมเพื อใช้ในการดําเนินงานปกติ 
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เงินกู้ ยืมระยะยาวมีรายการเคลื อนไหวที เป็นสาระสําคญัในระหว่างปีดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2561 เพิ มขึ !น ลดลง โอนเข้า(ออก)*  31 ธนัวาคม 2561 

นายอารีศกัดิ_   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,424 - (125) - 12,299 

นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,424 - (125) - 12,299 

นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,423 - (125) - 12,298 

นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 12,424 - (125) - 12,299 

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จํากดั 3,220 - - 1,575 4,795 

นายธชักร แต้ศิริเวช 1,300 - - - 1,300 

นายศภุชยั บริุสตระกลู 1,300 - - - 1,300 

นายวีรชยั พิพฒัน์พวงทอง 1,050 - - (1,050) - 

นางสาววิภาพร บริุสตระกลู 525 - - (525) - 

              รวม 57,090 - (500) - 56,590 

 
               *ณ วันที  1 ธันวาคม 2561 นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง และ นางสาววิภาพร บุริสตระกูล ในฐานะผู้ ให้เงินกู้ แก่ บริษัท พิมานสิริ 

 จํากดั โดยมีเงินต้นที ให้กู้แก่บริษัท พิมานสิริ จํากดั จํานวน 1,050,000 บาท และ 525,000 บาท และมีดอกเบี !ยค้างรับจํานวน 171,681 
บาท และ 85,840 บาท ตามลําดบั โดยได้โอนสิทธิ_เงินต้นและดอกเบี !ยค้างรับจํานวนดงักล่าวพร้อมกบัสิทธิและหน้าที ตามสญัญาเงินกู้
ให้กบับริษัท อสีานพิมานกรุ๊ป  จํากดั 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2561 เพิ มขึ !น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

นายอารีศกัดิ_   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,700 - - 1,700 
นายสทุธิรักษ์   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,700 - - 1,700 
นางสาวกลุพชัรี   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,700 - - 1,700 
นางสาวทกัขวดี   เสถียรภาพอยทุธ์ 1,700 - - 1,700 

               รวม 6,800 - - 6,800 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลและบริษัทที เกี ยวข้องกนั คิดดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี จะต้องจ่าย
ชําระคืนภายในวนัที  15 พฤศจิกายน 2563 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561  บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ งมีเงินกู้ ยืมจากบคุคลที เกี ยวข้องกนั คิดอตัราดอกเบี !ยร้อยละ MLR+0.50 ต่อปี 
และต้องจ่ายชําระคืนภายในเดือน พฤษภาคม ถึง มิถนุายน 2562 

บริษัทเรียกเก็บคา่บริการจดัการจากบริษัทย่อยแห่งหนึ งในอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่ขายสทุธิ 
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บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจดัการจากบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ งในอตัราเดือนละ 50,000 บาท นบัตั !งแต่เดือนที มีการโอนกรรมสิทธิ_ใน
ที ดินส่วนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายที มีการส่งมอบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้นิติบคุคลหมู่บ้านจัดสรร และอีกร้อยละ 3 ของ
มลูคา่ขายสทุธิ 

เมื อวนัที  15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าที ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการ โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปีในอตัราค่า
เช่าเดือนละ 93,800 บาท และเมื อวนัที  15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสญัญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี อตัราเช่า
เดือนละ 93,800 บาท 

เมื อวนัที  15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที ดินพร้อมอาคารสํานักงานจากกรรมการโดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ใน
อตัราคา่เช่าเดือนละ 40,200 บาทและเมื อวนัที  15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ตอ่สญัญาเช่าดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี อตัรา
เช่าเดือนละ 40,200 บาท 

เมื อวนัที  20 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําข้อตกลงเปลี ยนแปลงระยะเวลาสญัญาเช่าตามสญัญาเดิมเป็นสิ !นสดุ 30 มิถุนายน 2558 และทํา
สญัญาเช่าที ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการฉบบัใหม่ โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี สิ !นสดุ 30 มิถุนายน 2560 อตัราเช่าเดือนละ 
126,947 บาท 

ตอ่มาเมื อวนัที  2 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าที ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการโดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี สิ !นสดุ 30 
มิถุนายน 2563 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 126,947 บาท และบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าที ดินพร้อมอาคารสํานกังานจากกรรมการโดยมี
กําหนดระยะเวลา 3 ปี สิ !นสดุ 30 มิถนุายน 2563 ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 14,105 บาท 

5.3 ณ วันที  31 ธันวาคม  2561 วงเงินสินเชื อระยะสั !นและวงเงินสินเชื อระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทจํานวน 170 ล้านบาท 
คํ !าประกนัโดยที ดินรอพฒันาของบริษัทย่อย (หมายเหต ุ14) การใช้หลกัประกนันี !ไมมี่การคิดคา่ตอบแทนระหวา่งกนั 

5.4 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 วงเงินเบิกเกินบญัชีที ได้รับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ งจํานวน 5 ล้านบาท หลกัประกนัเป็นที ดินรอพฒันาของ
บริษัทย่อย การคํ !าประกนันี !ไมมี่การคิดคา่ตอบแทนระหวา่งกนั 

5.5 เมื อวนัที  30  มีนาคม 2558 และ 2 ตลุาคม 2558 บริษัทได้คํ !าประกนัวงเงินสินเชื อระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ งให้บริษัทย่อย
ทางอ้อมจํานวน 396.10 ล้านบาท การให้การคํ !าประกันครั !งนี !มีค่าธรรมเนียมระหว่างกัน จํานวน 3.73 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2561  
31 ธนัวาคม 

2560  
31 ธนัวาคม 

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินสดในมือ 383  416  345  364 

เงินฝากกระแสรายวนั 489  2,125  57  1,801 

เงินฝากออมทรัพย์ 9,051  19,135  6,635  15,601 

     รวม 9,923  21,676  7,037  17,766 

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบี !ยลอยตวั ตามอตัราที ธนาคารกําหนด 
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7. ลูกหนี =การค้าและลูกหนี =หมุนเวียนอื#น 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
ลกูหนี !การค้า 207 207  207 207 
หกั  คา่เผื อหนี !สงสยัจะสญู (207) (207)  (207) (207) 
      รวมลกูหนี !การค้า - -  - - 

ลกูหนี !หมนุเวียนอื น      

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 2,449 1,897  2,065 1,435 

เงินทดรองจ่ายผู้ รับเหมา 1,162 1,949 1,162 1,949 
ภาษีนิติบคุคลจ่ายลว่งหน้า 6,161  563 5,336  21 

อื น ๆ 5,569 2,355 5,222 2,005 
รวมลกูหนี !หมนุเวียนอื น 15,341  6,764 13,785  5,410 

รวมลกูหนี !การค้า และลกูหนี !หมนุเวียนอื น 15,341  6,764 13,785  5,410 

 

ยอดลกูหนี !การค้าแยกตามอายหุนี !ที ค้างชําระได้ดงันี ! 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2561  
31 ธนัวาคม 

2560  
31 ธนัวาคม 

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 

ไมเ่กิน 3 เดือน - -  - - 

มากกวา่ 3 - 6 เดือน - - - - 
มากกวา่ 6 - 12 เดือน -  - -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ขึ !นไป 207  207 207  207 

รวม 207 207 207 207 

หกั: คา่เผื อหนี !สงสยัจะสญู  (207)  (207)  (207)  (207) 
ลกูหนี !การค้า – สทุธิ -  - -  - 

     ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี !จากลูกหนี !บางรายอย่างใกล้ชิด และได้ดําเนินการตามกฎหมายเพื อเรียกชําระคืน 
     หนี !ที มีอยู ่
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8. สนิค้าคงเหลือ (ต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื#อขาย) 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560  

31 ธนัวาคม 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

ต้นทนุที ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันา
สาธารณปูโภคสว่นกลาง 2,426,980 2,271,173 

 
2,184,925 2,041,989 

ต้นทนุการกู้ ยืม 147,117 135,756  132,342 123,432 
 2,574,097 2,406,929  2,317,267 2,165,421 
(หกั) จํานวนสะสมที โอนเป็น 
              ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,786,813) (1,410,806) 

 
(1,712,248) (1,357,453) 

ต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 787,284 996,123  605,019 807,968 
สินค้าสง่เสริมการขาย 21,674 23,050  18,348 19,511 
รวม 808,958 1,019,173  623,367 827,479 

บริษัทและบริษัทย่อยได้นําที ดินบางส่วนพร้อมสิ งปลูกสร้างที มีอยู่บนที ดินไปจดจํานองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและ          
เงินกู้ ยืมระยะสั !นในรูปแบบตัeวสญัญาใช้เงิน (หมายเหต ุ15) เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ16) และการออก
หนงัสือคํ !าประกนั (หมายเหต ุ27.2) ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ งมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ! 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
มลูคา่สทุธิตามบญัชีของที ดินพร้อม        
       สิ งปลกูสร้างที ติดภาระคํ !าประกนั 784,784  936,666  598,129  743,868 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
วันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

( 30 ) 

 

กลุม่บริษัทมีข้อมลูเกี ยวกบัโครงการ ดงันี !                                                                                                           

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม

2561 
 31 ธันวาคม

2560 
 31 ธันวาคม

2561 
 31 ธันวาคม

2560 

จํานวนโครงการที ดําเนินการอยูต้่นปี 9  9  8  8 
จํานวนโครงการที เปิดใหม ่ -  -  -  - 
จํานวนโครงการที ปิดระหวา่งปี (1)  -  (1)  - 
จํานวนโครงการที โอนกลบัรอการพฒันา * (1)  -  (1)  - 
จํานวนโครงการที ดําเนินการอยูป่ลายปี 7  9  6  8 

มลูคา่ซื !อขายที ได้ทาํสญัญาแล้วทั !งสิ !น (ล้าน
บาท) 3,050.88 

 
2,561.39 

 
2,921.52 

 
2,468.40 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที 
เปิดดําเนินการอยู ่ 69 

 
58  78  66 

* ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทได้โอนต้นทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์มลูคา่ประมาณ 27.17 ล้านบาท เป็นที ดินรอพฒันา 

ต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และวนัที  31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้นําที ดินบางสว่นพร้อมสิ งปลกูสร้างที มีอยู่บนที ดิน บางส่วนไป
เป็นหลักประกันเ งิน เบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 15) เ งินกู้ ยืมระยะสั !นในรูปตัeวสัญญาใช้เ งิน (หมายเหตุ 15) เ งินกู้ ยืม 
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท (หมายเหต ุ16) และการออกหนงัสือคํ !าประกนัของบริษัท (หมายเหต ุ27.2) 

สําหรับปีสิ !นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี !ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือจํานวนเงิน  
11.11 ล้านบาท และ 26.74 ล้านบาท ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 8.91 ล้าน
บาท และ 19.96 ล้านบาท ตามลําดบั) 

9. เงนิลงทนุทั#วไป 

 

ตามที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  5 / 2561 เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัให้เลิกบริษัท  และให้ดําเนินการชําระบญัชีของ
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากัด (บริษัทย่อย) โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั !งนี !บริษัทย่อยได้จดทะเบียน

  (หน่วย : พนับาท) 
 

ทนุชําระแล้ว 
สดัสว่นร้อยละ
ของการลงทนุ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ  

(ตามวิธีราคาทนุ) 

   จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

   31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์ 
     คอนซลัติ !ง จํากดั 

 
500 

 
99.99 

 
349 

 
500 

หกั คา่เผื อการด้อยคา่เงินลงทนุ   - (155) 

เงินลงทนุทั วไป - สทุธิ   349 345 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
วันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

( 31 ) 

 

ยกเลิกบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื อวนัที  27 พฤศจิกายน 2561 ตอ่มาเมื อวนัที  7 มกราคม 2562 บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง 
จํากดั  ได้ชําระบญัชีและจ่ายคืนทนุกบับริษัทฯ แล้วจํานวน 345,468 บาท 

ในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาด้อยคา่เงินลงทนุทั วไป จํานวน 0.16 ล้านบาท  
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป บริษัท บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั  ณ วนัที  27 พฤศจิกายน 2561 (วนัเลิกกิจการ) มีดงันี ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เงนิลงทนุในบริษัทย่อย 

   (หน่วย:บาท)
     27 พฤศจกิายน 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ      

สินทรัพย์หมนุเวียน 357,124 
หนี !สินหมนุเวียน (8,510) 
สว่นของเจ้าของ 348,614 

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื#นแบบย่อ  

สาํหรับปีสิ =นสุดวันที# 27 พฤศจกิายน 2561  
รายได้รวม 190 
คา่ใช้จ่ายรวม (32,868) 
(ขาดทนุ) สําหรับปี (32,678) 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (34,354) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 191 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - 
กระแสเงินสดเพิ มขึ !น (ลดลง) สทุธิ  (34,163) 

  สดัสว่นการถือหุ้น (หน่วย : พนับาท) 
  ทั !งทางตรงและทางอ้อม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ของบริษัท (ร้อยละ) วิธีราคาทนุ เงินปันผลรับ 

  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 บริษัท ธนาสริิ พร๊อพเพอร์ตี !  
       ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.80 99.80 90,361 90,361 - - 

บริษัท ธนาสริิ แมเนจเม้นท์
แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั 

ที ปรึกษา , บริหาร
จดัการ ,ขายซอฟแวร์ - 99.99 

 
- 500 

 
- 

 
- 

บริษัท พิมานสริิ จํากดั 
(ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสริิ 
พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากดั) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื อขาย 

60.75 60.75 - - - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย    90,361 90,861 - - 
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( 32 ) 

 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการ ครั !งที  2/2560 เมื อวนัที  12 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมติัให้ดําเนินการเพิ มทุนในบริษัท ธนาสิริ พร็อพ
เพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึ งเป็นบริษัทย่อย เดิมมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 500 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 
100,000 บาท โดยเพิ มทนุอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000 หุ้น มลูค่าที ตราไว้
หุ้นละ 100,000 บาท มีวตัถุประสงค์เพื อเพิ มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการของบริษัทย่อย บริษัทได้จ่าย
ชําระคา่หุ้นตามที เรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท เมื อวนัที  4 กรกฎาคม 2560  ซึ งเป็นวนัที จดทะเบียนเพิ มทนุ 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั 

ตามที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  5 / 2561 เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัให้เลิกบริษัท และให้ดําเนินการชําระบญัชีของ
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซลัติ !ง จํากดั (บริษัทย่อย) โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั !งนี !บริษัทย่อยได้จดทะเบียน
ยกเลิกบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื อวนัที  27 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาเมื อวนัที  7 มกราคม 2562 บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอน
ซลัติ !ง จํากดั  ได้ชําระบญัชีและจ่ายคืนทุนกบับริษัทฯ แล้ว บริษัทจึงเปลี ยนแปลงการจดัประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนทั วไป
ภายใต้สินทรัพย์หมนุเวียน  

10.1. ส่วนได้เสียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ข้อมูลเกี ยวกับบริษัทย่อยที กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้ นทั !งหมดซึ งมีส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุมที มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท ณ วันที                   
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ! 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท 

สดัสว่นที ถือโดย 
สว่นได้เสีย 

ที ไม่มีอํานาจควบคมุ 
สว่นได้เสียที ไม่มีอํานาจ

ควบคมุในบริษัทย่อยสะสม 

กําไรหรือขาดทนุที แบ่งให้กบัสว่น
ได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคมุใน

บริษัทย่อยในระหว่างปี 
เงินปันผลจ่ายให้กบัสว่นได้เสีย 
ที ไม่มีอํานาจควบคมุในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท พิมานสริิ จํากดั 39.25 39.25 24.57 28.19 (3.62) (0.34) - - 
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( 33 ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที  บริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั !งหมดซึ งมีส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุมที มี
สาระสําคญัสําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ! 

   (หน่วย:บาท)
   2561  2560 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที# 31 ธันวาคม      
สินทรัพย์หมนุเวียน 193,778,972 198,997,358
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 5,250,949 2,820,244
หนี !สินหมนุเวียน (135,410,533) (105,963,623)
หนี !สินไมห่มนุเวียน (612,325) (23,635,689)
สว่นของเจ้าของ 63,007,063 72,218,290

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื#นแบบย่อ 

สาํหรับปีสิ =นสุดวันที# 31 ธันวาคม  
รายได้รวม 28,630,948 52,651,669
คา่ใช้จ่ายรวม (37,842,175) (53,519,908)
(ขาดทนุ) สําหรับปี (9,211,227) (868,239)

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 6,434,497 8,810,484

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (165,447) (387,797)
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (5,299,289) (9,555,418)
กระแสเงินสดเพิ มขึ !น (ลดลง) สทุธิ  969,761 (1,132,731)
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11. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที ดนิ 

อาคาร
สํานกังาน

ขาย 

สว่นปรับปรุง
อาคารและ
สํานกังาน

ช่าง 

เครื อง
ตกแตง่และ
เครื องใช้
สํานกังาน 

เครื องจกัร
และ

อปุกรณ์ ยานพาหนะ ป้ายโฆษณา รวม 

ราคาทนุ         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2560 7,824 449 7,343 25,316 2,981 16,213 4,297 64,423 
ซื !อเพิ ม/โอนเข้า - - 238 1,522 272 85 55 2,172 

จําหน่าย/โอนออก - - - (67) - - - (67) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 7,824 449 7,581 26,771 3,253 16,298 4,352 66,528 

ซื !อเพิ ม/โอนเข้า - - - 483 16 1,504 - 2,003 
จําหน่าย/โอนออก - - - (1,486) - (1,151) - (2,637) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 7,824 449 7,581 25,768 3,269 16,651 4,352 65,894 

คา่เสื อมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2560 - (449) (5,183) (20,507) (2,707) (7,551) (3,763) (40,160) 

คา่เสื อมราคาสําหรับปี - - (763) (1,809) (113) (2,480) (171) (5,336) 

ค่าเสื อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที ขาย/โอนออก - - - 67 - - - 67 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 - (449) (5,946) (22,249) (2,820) (10,031) (3,934) (45,429) 

คา่เสื อมราคาสําหรับปี - - (763) (1,716) (126) (2,759) (180) (5,544) 

ค่าเสื อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที ขาย/โอนออก - - - 1,486 - 1,151 - 2,637 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 - (449) (6,709) (22,479) (2,946) (11,639) (4,114) (48,336) 

คา่เผื อขาดทนุจากการด้อยคา่   

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 (6,327) - - - - - - (6,327) 

(เพิ มขึ !น) ลดลง - - - - - - - - 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 (6,327) - - - - - - (6,327) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี   

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 1,497 - 1,635 4,522 433 6,267 418 14,772 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 1,497 - 872 3,289 323 5,012 238 11,231 

คา่เสื อมราคาซึ งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี :       
2560        5,336 

2561    5,544 

สนิทรัพย์ที คดิคา่เสื อมราคาเตม็มลูคา่แล้ว :    

2560    32,008 

2561    31,964 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที ดนิ 

อาคาร
สํานกังาน

ขาย 

สว่นปรับปรุง
อาคารและ
สํานกังาน

ช่าง 

เครื อง
ตกแตง่และ
เครื องใช้
สํานกังาน 

เครื องจกัร
และ

อปุกรณ์ ยานพาหนะ ป้ายโฆษณา รวม 

ราคาทนุ         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2560 7,824 449 3,984 24,313 2,458 14,888 4,297 58,213 
ซื !อเพิ ม/โอนเข้า - - 237 1,522 264 85 56 2,164 
จําหน่าย/โอนออก - - - (67) - - - (67) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 7,824 449 4,221 25,768 2,722 14,973 4,353 60,310 
ซื !อเพิ ม/โอนเข้า - - - 481 16 1,504 - 2,001 
จําหน่าย/โอนออก - - - (1,486) - (1,151) - (2,637) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 7,824 449 4,221 24,763 2,738 15,326 4,353 59,674 

คา่เสื อมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2560 - (449) (3,848) (19,636) (2,196) (6,227) (3,763) (36,119) 
คา่เสื อมราคาสําหรับปี - - (93) (1,771) (108) (2,480) (171) (4,623) 
ค่าเสื อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที ขาย/โอนออก - - - 67 - - - 67 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 - (449) (3,941) (21,340) (2,304) (8,707) (3,934) (40,675) 
คา่เสื อมราคาสําหรับปี - - (92) (1,678) (125) (2,759) (180) (4,834) 
ค่าเสื อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที ขาย/โอนออก - - - 1,486 - 1,151 - 2,637 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 - (449) (4,033) (21,532) (2,429) (10,315) (4,114) (42,872) 

คา่เผื อขาดทนุจากการด้อยคา่     
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 (6,327) - - - - - - (6,327) 
(เพิ มขึ !น) ลดลง - - - - - - - - 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 (6,327) - - - - - - (6,327) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี     

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 1,497 - 280 4,428 418 6,266 418 13,308 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 1,497 - 188 3,231 309 5,011 239 10,475 

คา่เสื อมราคาซึ งรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี : 

       

2560        4,623 

2561    4,834 

สนิทรัพย์ที คดิคา่เสื อมราคาเตม็มลูคา่แล้ว 
: 

    

2560    29,144 

2561    28,948 
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12. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื#น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม/                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทนุ :-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ณ วนัที  1 มกราคม 2560 1,419,840 
 ซื !อเพิ ม / โอนเข้า - 
 จําหน่าย / โอนออก - 
 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 1,419,840 
 ซื !อเพิ ม / โอนเข้า - 
 จําหน่าย / โอนออก - 
 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 1,419,840 
   คา่เสื อมราคาสะสม :-  
 ณ วนัที  1 มกราคม 2560 (1,414,299) 
 คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี (5,527) 
 จําหน่าย / โอนออก - 
 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 (1,419,826) 
 คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี - 
 จําหน่าย / โอนออก - 
 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 (1,419,826) 
   มลูคา่สทุธิตามบญัชี :-  
 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 14 

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 14 

   คา่ตดัจําหน่ายที อยู่ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี 
 2560 5,527 

 2561 - 
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13. สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ! 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

รวม 8,577 4,496 4,523 2,701 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธ ิ 8,577 4,496 4,523 2,701 

รายการเคลื อนไหวของสินทรัพย์และหนี !สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรวมที เกิดขึ !นในระหวา่งปีมีดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วนัที          
1 มกราคม 
2560 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื น 

สว่นของ 
ผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที       
31 ธนัวาคม 

2560 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี      
ขาดทนุสะสม 1,654 52 - - 1,706 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 287 (122) - - 165 
หนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 1,288 587 750 - 2,625 

ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือ 1,776 (1,776) - - - 

รวม 5,005 (1,259) 750 - 4,496 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วนัที          
1 มกราคม 
2561 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื น 

สว่นของ      
ผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที       
31 ธนัวาคม 

2561 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ขาดทนุสะสม 1,706 3,288 - - 4,994 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 165 (113) - - 52 
หนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 2,625 906 - - 3,531 

ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือ - - - - - 

รวม 4,496 4,081 - - 8,577 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วนัที          
1 มกราคม 
2560 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื น 

สว่นของ     
ผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที      
31 ธนัวาคม 

2560 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 287 (122) - - 165 
หนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 1,288 498 750 - 2,536 

ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือ 1,776 (1,776) - - - 

รวม 3,351 (1,400) 750 - 2,701 

  
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วนัที          
1 มกราคม 
2561 

กําไรหรือ
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื น 

สว่นของ 
ผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที       
31 ธนัวาคม 

2561 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ขาดทนุสะสม - 1,062 - - 1,062 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 165 (113) - - 52 
หนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 2,536 873 - - 3,409 

รวม 2,701 1,822 - - 4,523 

สินทรัพย์ (หนี !สิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที เกิดจากผลแตกตา่งชั วคราวที มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี ! 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ขาดทนุสะสม 3,005 2,446 - - 

หนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 23 14 - - 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 3,028 2,460 - - 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่างชั วคราวที ใช้หกั
ภาษีของบริษัทย่อยบางแห่ง จํานวน 3.03 ล้านบาท และ 2.46 ล้านบาท ตามลําดบั เนื องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายงัมี
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ความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหกั
ทางภาษีในอนาคต 

14. สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินฝากธนาคารที มีข้อจํากดัในการใช้ 10,325  18,577  9,545  18,577 

ที ดินรอพฒันา 114,095  87,149  54,092  26,922 

อื นๆ 3,275  5,681  2,930  5,430 

 127,695  111,407  66,567  50,929 

        

เงินฝากสถาบนัการเงินที มีข้อจํากดัในการใช้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561  เงินฝากธนาคารจํานวน 10.33 ล้านบาท และ 9.54 ล้านบาท ตามลําดบั 
(ปี 2560 : 18.58 ล้านบาท และ 18.58  ล้านบาท ตามลําดบั) ติดภาระคํ !าประกนัการจ่ายเงินคืนให้กบันิติบคุคลส่วนกลางของแต่ละโครงการ
และคํ !าประกนักบัหนงัสือคํ !าประกนัสาธารณปูโภคให้กบัหน่วยงานราชการ 

ที ดินรอการพฒันา 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้นําที ดินรอการพฒันาบางส่วนไปจดจํานองคํ !าประกนัเงินกู้ ยืมระยะสั !นในรูปตัeว
สญัญาใช้เงิน (หมายเหต ุ15) และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท (หมายเหต ุ16) และการออกหนงัสือคํ !าประกนัของบริษัท 
(หมายเหต ุ27.2)  

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 ที ดินรอพฒันาของบริษัทและบริษัทย่อย มีมลูค่าที คาดว่าจะขายได้สทุธิจํานวน 1,043 ล้านบาทตามรายงานการ
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ งเป็นมลูคา่ยติุธรรมอยู่ในระดบัที  2 ของลําดบัชั !นมลูคา่ยติุธรรม 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทได้โอนต้นทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์มลูคา่ประมาณ 27.17 ล้านบาท เป็นที ดินรอพฒันา 

15. เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั =นจากสถาบันการเงนิ  

ประกอบด้วย 

  (หน่วย : พนับาท) 

 อตัราดอกเบี !ย (ร้อยละตอ่ปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 30,726 3,077 30,726 3,077 
ตัeวสญัญาใช้เงินธนาคาร MOR - 1 MOR - 1 30,000 50,000 30,000 50,000 

รวม   60,726 53,077 60,726 53,077 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาก ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง 
จํานวน 60 ล้านบาท และจํานวน 51 ล้านบาท ตามลําดบั  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 
(ตัeวสญัญาใช้เงิน) คํ !าประกนั โดยที ดินและสิ งปลกูสร้างของโครงการ (หมายเหต ุ8) ที ดินรอพฒันา ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหต ุ14)  

16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และวนัที  31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกัน 
(หมายเหต ุ5.2) 

 
56,590 

  
57,090 

  
6,800 

  
6,800 

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 225,952  421,836  143,249  325,200 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและ
จากบริษัทอื น 

 
32,116 

  
27,159 

  
32,116 

  
27,159 

เจ้าหนี !เช่าซื !อรถยนต์ 4,655  5,711  4,655  5,711 

 319,313  511,796  186,820  364,870 

ส่วนของหนี =สนิระยะยาวที#ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ5.2) 
 

(7,395) 
  

- 
  

- 
  

- 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (225,952)  (421,836)  (143,249)  (325,200) 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและ
จากบริษัทอื น 

 
(16,743) 

  
(22,332) 

  
(16,743) 

  
(22,332) 

เจ้าหนี !เช่าซื !อรถยนต์ (1,672)  (1,929)  (1,672)  (1,929) 

   (251,762)  (446,097)  (161,664)  (349,461) 

 67,551  65,699  25,156  15,409 

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที มีข้อกําหนดชําระคืนเป็นไปตามสดัสว่นของการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัที  1 มกราคม 2561 421,836 325,200 

บวก กู้ เพิ มระหวา่งปี 83,705 76,870 

หกั จ่ายชําระระหวา่งปี (279,589) (258,821) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที   31 ธนัวาคม 2561 225,952 143,249 
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เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

16.1 เงินกู้ ยืมที มีข้อกําหนดชําระคืนเป็นไปตามสดัสว่นของการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
     (หน่วย : พนับาท) 

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี !ย
ตอ่ปี(ร้อยละ) 

 
เงื อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั !งหมดภายใน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

31 
ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

1. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที หนึ ง      
 292.08 MLR+1.00 กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอัตรา

ที ตกลงร่วมกัน ซึ งขั !นตํ าที ต้อง
ชําระ 36.50 ล้านบาท ภายใน 18 
เดือนนบัจากวนัที ทําสญัญา 

พฤษภาคม 2562 - 1,601 - 1,601 

 202.72 MLR+1.00 กําหนดชําระเงินต้นตามอัตราที 
ตกลงร่วมกัน  ซึ งขั !นตํ าที ต้อง
ชําระ 35.40 ล้านบาท ภายใน 18 
เดือน นบัจากวนัที ทําสญัญา 

มีนาคม 2563 - 5,776 - 5,776 

 333.10 MLR+0.5 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัราที 
ตกลงร่วมกนั  ซึ งขั !นตํ าที ต้อง
ชําระ 26.90 ล้านบาท ภายใน 18 
เดือน นบัจากวนัที ทําสญัญา 

สงิหาคม 2564 82,703 96,636 - - 

2. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที สอง      
 169.00 MLR-1.50 กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอตัรา

ที ตกลงร่วมกนั 
มกราคม 2564 33,081 59,950 33,081 59,950 

 147.88 MLR-1.50 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัราที 
ตกลงร่วมกนั  ซึ งขั !นตํ าที ต้อง
ชําระ 18.00 ล้านบาท ภายใน 6 
เดือน นบัจากวนัที ทําสญัญา 

สงิหาคม 
2561 

- - - - 

3. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที สาม      
 175.00 MLR-1.00 กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอตัรา

ที ตกลงร่วมกนั 
กมุภาพนัธ์ 
2560 

- - - - 

 30.00 MLR- 1.00 กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอัตรา
ที ตกลงร่วมกัน  และ ชําระตัe ว
สญัญาใช้เงินเมื อครบกําหนด 

กมุภาพนัธ์ 
2560 

- - - - 

4. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที สี       
 152.89 MLR-1.5 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัราที 

ตกลงร่วมกนั 
มิถนุายน 2563 37,508 58,458 37,508 58,458 

 357.00 MLR-1.5 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัราที 
ตกลงร่วมกนั 

มิถนุายน 2562 64,419 175,466 64,419 175,466 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี !ย
ตอ่ปี(ร้อยละ) 

 
เงื อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั !งหมดภายใน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

31 
ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

5. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที ห้า 
 35.00 MLR-0.75 กําหนดชําระเงินต้นตามอตัราที 

ตกลงร่วมกนัตามการปลอดบ้าน 
โครงการ ธนาซิโอ รัตนาธิเบศก์ 
และ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์-
ท่านํ !านนท์ 

พฤษภาคม 
2562 

8,240 23,949 
 
 
 
 

8,240 23,949 
 
 
 
 

     225,951 421,836 143,248 325,200 

16.2 เงินกู้ ยืมที มีข้อกําหนดการชําระคืนตามระยะเวลา 

     ( หน่วย : พนับาท) 

 
ลําดบั 

วงเงินกู้
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี !ย
ตอ่ปี(ร้อยละ) 

 
เงื อนไขการชําระคืน 

ชําระเงินต้น
ทั !งหมดภายใน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 
ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

31  
ธนัวาคม
2561 

31 
ธนัวาคม
2560 

1. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที หนึ ง      
 40.00 MLR-1.00 ชําระเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 36 

งวด โดยงวดที  1-35 ชําระคืนเดือน
ละ 1.25 ล้านบาท และงวดที  36 
ชําระคืนหนี !ส่วนที เหลืออยู่ทั !งหมด 
เ ริ มชําระตั !งแต่ เ ดือนพฤษภาคม 
2557 

กมุภาพนัธ์ 
2560 

- - - - 

 15.00 MLR-1.00 ชําระเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 36 
งวด โดยงวดที  1-35 ชําระคืนเดือน
ละ 0.42 ล้านบาท และงวดที  36 
ชําระคืนหนี !ส่วนที เหลืออยู่ทั !งหมด 
เริ มชําระตั !งแต่เดือนธันวาคม 2557 

ธนัวาคม 
2560 

- - - - 

 30.00 MLR-1.00 ชําระเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 24 
งวด เ ริ มชําระตั !งแต่  กุมภาพัน ธ์ 
2560 

มกราคม 
2562 

1,250 16,250 1,250 16,250 

2. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที สอง (วงเงินกู้ รวมไม่เกิน 20 ล้านบาท)     
 20.00 MLR – 2.77 ชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 

เดือนละ 0.61 ล้านบาทเริ มชําระ
ตั !งแต่เดือนสิงหาคม 2559 

ไม่มีกําหนด
ชําระ 

4,026 10,909 4,026 10,909 

3. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแหง่ที สาม (วงเงินกู้ รวมไม่เกิน 35 ล้านบาท)     
 35.00 ตามที 

กําหนด 
ไว้ในสญัญา 

ชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 
เดือนละ 1.07 ล้านบาทเริ มชําระ
ตั !งแต่เดือนเมษยน 2561 

ไม่มีกําหนด
ชําระ 

26,840 - 26,840 - 

 (หกั) เงินกู้ ยืมระยะยาวที ถงึกําหนดชําระภายในหนึ งปี (16,743) (22,332) (16,743) (22,332) 

  สทุธิ   15,373 4,827 15,373 4,827 



บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
วันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

( 43 ) 

 

เนื องจากข้อกําหนดการชําระคืนเงินกู้ ยืมตามข้อ 16.1 เป็นไปตามสดัส่วนของการขายอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้ไมส่ามารถประมาณการจ่าย
ชําระคืนได้ ดงันั !นบริษัทและบริษัทย่อยจึงแสดงเงินกู้ ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี !สินหมนุเวียนทั !งจํานวนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว มีอตัราดอกเบี !ยร้อยละ MLR-0.50 ถึง 1 และ MLR+1 ต่อปีคํ !าประกนัโดยการจดจํานองที ดินพร้อมสิ ง
ปลกูสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหต ุ8) ที ดินรอพฒันา (หมายเหต ุ14)  

หนี =สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
หนี !สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 5,072  6,322  5,072  6,322 
หกั ดอกเบี !ยจ่ายรอตดับญัชี (417)  (611)  (417)  (611) 
รวม 4,655  5,711  4,655  5,711 
หกั สว่นที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี (1,672)  (1,929)  (1,672)  (1,929) 
สทุธิ 2,983  3,782  2,983  3,782 

บริษัทฯได้ทําสญัญาเช่าระยะยาวกบับริษัทลีสซิ งเพื อเช่าอปุกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคา่
เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี ยประมาณ 2 ถึง 4 ปีและสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาที บอกเลิกไมไ่ด้ 

  บริษัทฯมีภาระผกูพนัที จะต้องจ่ายคา่เช่าขั !นตํ าตามสญัญาเช่าระยะยาวดงันี ! 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ผลรวมของจํานวนเงินขั !นตํ าที ต้องจ่ายทั !งสิ !น                             
ตามสญัญาเช่า 1,873 2,179 3,199 4,143 5,072 6,322 

ดอกเบี !ยตามสญัญาเช่าซื !อ/เช่าการเงิน                              
รอการตดับญัชี   (201) (250) (216) (362) (417) (611) 

มลูคา่ปัจจุบนัของจํานวนเงินขั !นตํ าที ต้องจ่าย
ทั !งสิ !นตามสญัญาเช่า 1,672 1,929 2,983 3,781 4,655 5,711 
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17. ประมาณการหนี =สนิผลประโยชน์พนักงาน 

ผู้ เชี ยวชาญอิสระรายหนึ งได้ทําการประเมินภาระหนี !สินที ต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ะยาวอื น ๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ         
Projected unit credit ซึ งบริษัทได้ตั !งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื น ๆ ของพนกังานดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560  

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานที ไมไ่ด้จดัให้มีกองทนุ 17,776  13,200  17,046  12,684 

การเปลี ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560  

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี 13,200  7,617  12,684  6,443 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบี !ย 3,629  3,762  3,488 2,935 

ต้นทนุบริการในอดีต 1,923  -  1,850  - 

กําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง        

ผลประโยชน์พนกังานที กําหนดไว้ -  2,263  -  3,748 

หนี !สินลดลงจากการชําระพนกังานที เกษียณ (976)  (442)  (976)  (442) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ สิ !นปี 17,776  13,200  17,046 12,684 

        
คา่ใช้จ่ายที รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560  

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 3,273  3,276       3,144  
2,108.00  

 2,595 
ดอกเบี !ยของภาระผกูพนั 357  486         344     340 

ต้นทนุบริการในอดีต* 1,922  -  1,851 - 

รวม 5,552  3,762  5,339 2,935 

* เมื อวนัที  13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ งกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นี !กําหนดอตัราค่าชดเชย
เพิ มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ !นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
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สุดท้าย 400 วนัสุดท้าย การเปลี ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี !สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ มขึ !น ทั !งนี !บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึก
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนแล้ว 

ข้อสมมติฐานที สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี !สินผลประโยชน์
ของพนักงานมีดงันี ! 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจ 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด (ร้อยละตอ่ปี) 2.19-2.84  2.38 

อตัราการขึ !นเงินเดือนโดยเฉลี ย (ร้อยละตอ่ปี) 4  4 

อตัราการลาออก (ปี) 0 – 29  0 – 29 

เกษียณอาย ุ 55 ปี  55 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ งมีผลกระทบเพิ มขึ !น (ลดลง) ต่อภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 มีดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท)

 การเปลี ยนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ มขึ !น(ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กรณีอตัราเพิ มขึ !น
ร้อยละ 1 

กรณีอตัราลดลง 
ร้อยละ 1 

กรณีอตัราเพิ มขึ !น
ร้อยละ 1 

กรณีอตัราลดลง 
ร้อยละ 1 

อตัราคดิลด (1,536) 1,723 (1,476) 1,653 
อตัราการขึ !นเงินเดือนในอนาคต 1,861 (1,678) 1,793 (1,617) 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (1,664) 1,054 (1,599) 1,013 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ !นจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เนื องจาก
เป็นการยากที การเปลี ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที เกิดขึ !นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื นซึ งอาจมีความสมัพนัธ์กัน 

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินผลประโยชน์ที ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 มี
รายละเอียดดงันี ! 

 (หน่วย :พนับาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี -  - 

มากกวา่ 1 ปี ไมเ่กิน 5 ปี 4,287  3,716 

เกินกวา่ 5 ปี 104,929  100,971 
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18. ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ภาษีเงินได้ที รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบด้วยรายการดงันี ! 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจบุัน:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี - 9,644 - 9,644 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกตา่งชั วคราวและการกลบัรายการ 
    ผลแตกตา่งชั วคราว (4,081) 1,258 (1,822) 1,400 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที แสดงอยู่ใน 
    งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (4,081) 10,902 (1,822) 11,044 

การกระทบยอดเพื อหาอตัราภาษีที แท้จริง 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
กําไร (ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (25,239)  44,396  (11,164)  50,473 
อตัราภาษีที ใช้ (ร้อยละ) 20  20  20  20 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 
      ตามอตัราภาษี (5,048) 

 
8,879 

 
(2,234) 

 
10,095 

คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี/รายการที ถือเป็นรายได้ 906  (1,188)  873  (1,278) 
รายได้ที ไมถื่อเป็นรายได้/คา่ใช้จ่ายที หกัได้เพิ ม  (113)  (122)  (113)  (122) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัที รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3,288  52  1,062  - 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (4,081)  1,258  (1,822)  1,400 

อตัราภาษีที แท้จริงถวัเฉลี ย (ร้อยละ) (16)  3  (16)  3 

19. ทนุจดทะเบียน 

ตามมติที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื อวนัที  22 มีนาคม 2561 มีมติที สําคญัดงันี ! 

19.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,788,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 255,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
จํานวน 253,212,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที ยงัไมไ่ด้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 1,788,000 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื อวนัที  5 เมษายน 2561 
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19.2 อนมุติัการเพิ มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) จํานวน 75,963,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
253,212,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 329,175,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ มทนุ จํานวน 75,963,600 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื อรับรองการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซื !อหุ้น และเพื อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement)  

บริษัทได้จดทะเบียน เพิ มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื อวนัที  5 เมษายน 2561 

19.3 อนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 75,963,600 หุ้น ซึ งมีมลูค่าหุ้นที ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุ ดงันี ! 

19.3.1 จํานวนไมเ่กิน 50,642,400 หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้วของบริษัท เพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิซื !อหุ้น ซึ งจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

19.3.2 จํานวนไมเ่กิน 25,321,200 หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท เพื อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) 

20. ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินสํารองนี !จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที แสดงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ที มีสาระสําคญั ได้แก ่

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รวมอยู่ในต้นทนุขาย     

ต้นทนุที ดิน คา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภค 166,915 (1,009,249) 151,846 (1,040,950) 

การเปลี ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (209,091) (275,710) (202,948) (278,934) 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย     

คา่ใช้จ่ายโฆษณาและสง่เสริมการขาย 36,695 50,425 33,706 46,532 

คา่ธรรมเนียมการโอนและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,888 31,591 19,788 29,596 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื นของพนกังาน 65,216 92,224 61,290 88,184 

คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 5,544 5,342 4,834 4,629 
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22. กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น ขั =นพื =นฐาน 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขั !นพื !นฐานสําหรับปีสิ !นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไรสําหรับปีที เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
และจํานวนหุ้นสามญัที ออกจําหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะปี โดยวิธีถวัเฉลี ยถ่วงนํ !าหนกัแสดงการคํานวณดงันี ! 

 (พนับาท / พนัหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

กําไร(ขาดทนุ) ที เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (17,543)  33,834  (9,342)  39,429 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี ยถ่วงนํ !าหนกั  253,212  253,212  253,212  253,212 

กําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) (0.07)  0.13  (0.04)  0.16 

 
23. การบริหารจัดการทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื องและ 
การดํารงไว้ซึ งโครงสร้างของทนุที เหมาะสม 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี !สินต่อทุนเป็น 1.08 : 1.00 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วนหนี !สิน 
ตอ่ทนุเป็น 0.79 : 1.00) 

24. ข้อมูลทางการเงนิแยกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที นําเสนอนี !สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที ผู้ มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ าเสมอเพื อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
ของสว่นงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดําเนินงานที รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจใน
เขตภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั !น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน              
และสินทรัพย์ทั !งหมดที แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน ตามส่วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ !นสุดวนัที               
31 ธนัวาคม 2561 

25. เครื#องมือทางการเงนิ 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี !ย และจากการไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดตาม
สญัญาของคูส่ญัญา บริษัทและบริษัทย่อยไมมี่การถือหรือออกเครื องมือทางการเงินที เป็นตราสารอนพุนัธ์ เพื อการเก็งกําไรหรือการค้า 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี!ย 

ความเสี ยงจากอตัราดอกเบี !ยนี !เกิดขึ !นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี !ยในตลาดในอนาคต ซึ งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี ยงจากอตัราดอกเบี !ยเนื องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ ยืม และสญัญา
เช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ ยืมมีอตัราดอกเบี !ยปรับขึ !นลงตาม อตัราตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินเพื อป้องกนัความเสี ยงดงักลา่ว (หมายเหต ุ5.2 , 6 , 15 และ 16) 
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื องจากไม่มีธุรกรรม ทางการค้าที เป็น
เงินตราตา่งประเทศ 

26. การเข้าลงทนุในหุ้นสามัญของบริษัท ทาคนิู แลนด์ จาํกัด 

ตามที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  2 / 2561 เมื อวนัที  30 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมติัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท ทาคนิู แลนด์ 
จํากดั (“ทาคนิู แลนด์”) โดยบริษัทจะเข้าซื !อหุ้นสามญัของทาคนิู แลนด์ จํานวน 765,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั !งหมดของทาคนิู แลนด์ 
จากบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ทาคนิู กรุ๊ป”) ในราคาซื !อขายหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นเงินทั !งสิ !น 84,150,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื อ
ดําเนินการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจดัสรรในที ดินของ ทาคนิู แลนด์ (“โครงการ”) 

ตามที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  5 / 2561 เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ ยุติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
ทาคูนิ แลนด์ จํากัด ทั !งนี !เนื องจากปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนมีความผนัผวนค่อนข้างสูง ดงันั !น ที ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท จึ ง มีมติ ให้ ยุ ติการลงทุนในหุ้ นสามัญของบริ ษัท  ทาคู นิ  แลนด์  จํ ากัด  และให้ ถื อว่ าทั !ง  2  ฝ่ ายไม่ มีภาระผูกพันใด ๆ 
ตอ่กนั เนื องจากยงัไมไ่ด้มีการลงนามในสญัญาใด ๆ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

27. ภาระผูกพันและหนี =สนิที#อาจเกดิขึ =น 

27.1 สญัญาวา่จ้างก่อสร้าง 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพนัเกี ยวกับสญัญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที ได้ทําสญัญากับผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวน          
เงิน 39 ล้านบาท 

ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี ยวกับสญัญาก่อสร้างโครงการที ได้ทําสญัญากับผู้ รับเหมาไว้แล้วเป็นจํานวน           
เงิน 5.9 ล้านบาท  

27.2 ภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ !าประกนัที ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย  

ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ !าประกัน เพื อคํ !าประกันระบบ
สาธารณปูโภคให้กบัหน่วยงานราชการเป็นจํานวนเงิน 62 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามลําดบั  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ !าประกนัเพื อคํ !าประกนัการซื !อวสัดกุ่อสร้างให้กบัหน่วยงาน ภายนอก เป็น
จํานวนเงิน 2 ล้านบาท 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ !าประกนั เพื อคํ !าประกนัระบบสาธารณูปโภคให้กบัหน่วยงานราชการ 
เป็นจํานวนเงิน 13 ล้านบาท  

27.3 วงเงินที ยงัไมไ่ด้เบิกใช้ 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 402 ล้านบาท  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที ยงัไมเ่บิกใช้จํานวน 176 ล้านบาท 
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27.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงาน 
 (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 
 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

ระยะเวลาที ไมเ่กิน 1 ปี 1,523,368 169,263 
ระยะเวลาที เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 761,684 84,631 
ระยะเวลาที เกิน 5 ปี - - 
รวม 2,285,052 253,894 

28. การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั !งสินทรัพย์และหนี !สินทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน มลูคา่ยติุธรรมหมายถึง ราคาที จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื อโอนหนี !สินในรายการที เกิดขึ !นในสภาพปกติระหว่างผู้
ร่วมตลาด ณ วนัที วดัมลูคา่ วตัถปุระสงค์ของการวดัมลูคา่และ/หรือการเปิดเผยมลูคา่ยติุธรรมถกูกําหนดโดยวิธีตอ่ไปนี !   
มลูคา่ยติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี !การค้าและลกูหนี !อื น เงินให้กู้ ยืมระยะสั !น สินทรัพย์หมนุเวียนอื น เงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกู้ ยืมระยะสั !น เจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื น และหนี !สินหมนุเวียนอื นเป็นมลูคา่ที ใกล้เคียงกบัราคาที บนัทึกไว้ในบญัชี 
มลูคา่ยติุธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นมลูค่าที ใกล้เคียงกบัราคาที บนัทึกไว้ในบญัชีเนื องจากส่วนใหญ่ของเครื องมือทางการเงินเหล่านี !มี
ดอกเบี !ยในอตัราตลาด 
สําหรับสินทรัพย์และหนี !สินทางการเงินอื นนอกเหนือจากที กลา่วข้างต้นมีมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยติุธรรมดงัตอ่ไปนี ! 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ที ดนิรอพฒันา - - 809.98 776.24 - - 809.98 776.24 

29. คดีความที#อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

29.1 เมื อวนัที  18 สิงหาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ งในจําเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื องฉ้อโกงและผิดสญัญา โดยขอให้บริษัท โอน
กรรมสิทธิ_ในที ดินจํานวน 1 แปลงให้แก่นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรของโครงการแห่งหนึ ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ_ในที ดินดงักล่าว ให้
บริษัทร่วมชดใช้เงินคา่เสียหายจํานวนหนึ ง ซึ งในวนัที  9 กุมภาพนัธ์ 2558, วนัที  23 มีนาคม 2559 และวนัที  13 กุมภาพนัธ์ 2561 ในส่วน
คดีอาญาศาลชั !นต้น, ชั !นอทุธรณ์และศาลฎีกา พิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานฉ้อโกงตามลําดบั  

เมื อวนัที  16 กมุภาพนัธ์ 2560 ในสว่นคดีแพง่ศาลชั !นต้นมีคําพิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานผิดสญัญา โดยบริษัทไมต้่องโอน
กรรมสิทธิ_ในที ดินให้แก่นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรโครงการแตอ่ย่างใด ตอ่มาเมื อวนัที  15 มิถนุายน 2560 โจทก์ได้ยื นคําร้องขอคุ้มครอง
ชั วคราว โดยห้ามบริษัทจดทะเบียนโอนสินทรัพย์ที ดินแก่ผู้อื นและห้ามทํานิติกรรมอื นที ก่อให้เกิดผลผกูพนัใด ๆ ในที ดินพิพาท  
ตอ่มาบริษัทได้ยื นคําร้องคดัค้านคําร้องขอคุ้มครองชั วคราว เนื องจากคําร้องขอคุ้มครองชั วคราวระหวา่งการพิจารณาอทุธรณ์ของโจทก์ไม่
มีเหตผุลในการเปลี ยนแปลงคําพิพากษาของศาลชั !นต้นได้ ขอให้ศาลมีคําสั งยกคําร้องขอคุ้มครองชั วคราว  
เมื อวนัที  3 พฤษภาคม 2561 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั !นต้น 



บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
วันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

( 51 ) 

 

วนัที  3 กรกฎาคม 2561 โจทก์ได้ยื นคําร้องขอยื นฎีกาและ ฎีกาตอ่ศาลจงัหวดันนทบรีุ โดยศาลสั งวา่ “สําเนาให้อีกฝ่ายรอไว้สั งเมื อศาล
ฎีกาพิจารณาคําร้องขออนญุาตฎีกาแล้ว” และ ในวนัเดียวกนันั !น 
บริษัทได้ยื นคําร้องขอยื นฎีกาและฎีกาตอ่ศาลจงัหวดันนทบรีุ ในประเดน็ข้อกฎหมาย เรื องอายคุวาม และ อํานาจฟ้อง 

ต่อมาเมื อวนัที  6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ตรวจสํานวน เพื อทราบคําสั งศาลโดยศาลชั !นต้นมีคําสั ง “สําเนาให้อีกฝ่ายให้ส่งคําร้องขอ
อนญุาตฎีกาและฎีกาของจําเลยทั !งหกให้ศาลฎีกาเพื อพิจารณาสั ง” ซึ งการที ศาลจงัหวดันนทบรีุมีคําสั งดงักล่าว ฎีกาที บริษัทยื นต่อศาล
จงัหวดันนทบรีุ จะมีผลเป็นการรับฎีกาตอ่เมื อศาลฎีกามีคําสั งอนญุาตให้บริษัทท่านฎีกาได้เสียก่อน 

ปัจจบุนั คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ซึ งทนายความมีความเห็นว่าข้อเท็จจริงที ศาลชั !นต้นและศาลอทุธรณ์วินิจฉยัโดยได้นําพยานหลกัฐานทั !งพยานบคุคลและพยานเอกสาร
จากทางนําสืบของโจทก์และจําเลยทั !งหกมาวินิจฉยั พร้อมเหตผุลในการพิพากษา ซึ งแจ้งชดัและชอบแล้ว หากโจทก์ใช้สิทธิขออนุญาต
ฎีกาต่อศาลฎีกา คดีมีแนวโน้มว่า ศาลฎีกาจะพิพากษายืนตามศาลล่าง ซึ งผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสียหายอย่างเป็น
สาระสําคญัเกิดขึ !นจากคดีดงักลา่วดงันั !นจึงไมไ่ด้ตั !งสํารองคา่เผื อความเสียหายไว้ในงบการเงิน 

30. เหตุการณ์ภายหลังวันสิ =นงวด 

มติที ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั !งที  1/2562 เมื อวนัที  26 กมุภาพนัธ์ 2562 ที เป็นสาระสําคญั มีดงันี ! 

1. มีมติเสนอให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 75,963,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
329,175,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 253,212,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที ยงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 
75,963,600 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2. มีมติเสนอให้ที ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) 
จํานวน 75,788,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 253,212,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 329,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ ม
ทุน จํานวน 75,788,000 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื อจดัสรรให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 

3. มีมติเสนอให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) จํานวน
ไมเ่กิน 75,788,000 หุ้น ซึ งมีมลูคา่หุ้นที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุ ดงันี !  

 
 
 
 
 
      
 
                                            1/  ร้อยละต่อทนุชําระแล้ว ณ วนัที คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ มทนุแบบ General Mandate  

3.1 จํานวนไม่เกิน 50,466,800 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 19.9 ของทุนชําระแล้วของบริษัท เพื อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

3.2 จํานวนไมเ่กิน 25,321,200 หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท เพื อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) ซึ งบุคคลดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที  ทจ. 
21/2551 เรื อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที เกี ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การ

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย์ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทนุชาํระแล้ว1/ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Right Offering: RO) 
หุ้นสามญั ไมเ่กิน 50,466,800 19.9% 

บคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement: PP) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 25,321,200 10% 
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เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และในกรณีที มีหุ้นสามญัเพิ มทุน
เหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทุนส่วน
ที เหลือให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั !งนี ! ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทุนต่อบคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาตํ าตามเกณฑ์ราคาของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที เกี ยวข้อง 

4. มีมติเสนอให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไมเ่กิน 300 ล้านบาท 

31. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินได้รับอนมุติัโดยคณะกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทแล้วเมื อวนัที  26 กมุภาพนัธ์ 2562 






