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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 
บริษทัจะเป็นผูริ้เร่ิมสรรคส์ร้างรูปแบบการใชชี้วิตอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ ละเอียดอ่อนกบัทุกความตอ้งการของลูกคา้ และ

สร้างสังคมแวดลอ้มให้น่าอยูไ่ปพร้อมกนั 
 

พนัธกิจ 
1. ตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ 
2. ใส่ใจลูกคา้และยึดถือเป็นค่านิยมองคก์ร 
3. พฒันาบุคลากร กระบวนการ และ ระบบงานให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
4. ใส่ใจพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีโครงการตั้งอยู ่
5. ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 
 

ค่านิยมองค์กร 

• ความเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ 
• การบริการดว้ยใจและใส่ใจในรายละเอียด 
• ความไวใ้จและความโปร่งใส 
• การปรับตวัและความสร้างสรรค ์
• การมุ่งมัน่ผลส าเร็จ 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
ขยายฐานธุรกิจหลกัดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายย่ิงขึ้นบนท าเลท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งการพฒันารูปแบบ

ธุรกิจแบบใหม่และเสริมก าลงักนัระหว่างธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายหรือเช่า รวมถึงธุรกิจของบริษทัย่อยอย่างสนามกอลฟ์
และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงท่ีสุด 

บริษทัยงัมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง น าเสนอนวตักรรมใหม่ในการใชชี้วิตท่ีอบอุ่น เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้และสร้างแบรนดอี์สเทอร์นสตาร์ให้เป็นท่ีรู้จกัและไวว้างใจในวงกวา้ง รวมทั้ง 
สร้างรากฐานความเขม้แขง็ภายในองคก์รทั้งในแง่กระบวนการสรรหาและพฒันาบุคลากร เพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

การวัดผลความส าเร็จตามกลยุทธ์ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การด าเนินงานไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและกลยทุธ์ บริษทัจึงไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน

ท่ีส าคญัในระดบัองคก์รและถ่ายทอดสู่ระดบัหน่วยงานยอ่ยท่ีรับผิดชอบ โดยมีประเภทตวัช้ีวดัหลกัๆ อาทิ 
o ตวัช้ีวดัดา้นการเงิน เป็นการวดัผลในดา้นยอดขาย รายไดแ้ละการก าไร   
o ตวัช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพสินคา้และการให้บริการ  โดยวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้ในทกุ

ช่วงการให้บริการ ตั้งแต่ วนัท่ีเย่ียมชมโครงการ วนัท่ีจอง/ท าสัญญา วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ จนกระทัง่การแจง้ซ่อม
หลงัจากโอนกรรมสิทธ์ิ  

o ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ โดยวดัท่ีประสิทธิภาพของการด าเนินการ โดยวดัจากความส าเร็จตามแผนงานในการ
พฒันาโครงการเทียบกบัแผนท่ีก าหนด ระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชใ้นการตรวจรับมอบบา้น ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการพฒันากระบวนการของแต่ละส่วนงาน เป็นตน้ 
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o ตวัช้ีวดัดา้นการบุคลากร  โดยวดัจากระยะเวลาและคุณภาพในการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมไดต้ามแผนงาน 
การด าเนินกิจกรรมในการสร้างความสัมพนัธ์ของพนกังาน รวมถึงอตัราการลาออกของพนกังาน   

 

ทั้งน้ี ในการให้น ้ าหนกักบัแต่ละตวัช้ีวดั จะขึ้นอยู่กบัความส าคญัของตวัช้ีวดัในแต่ละระดบัขององคก์ร โดยในระดบั
ภาพรวมองค์กร ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาท่ีบริษทัเน้นการเติบโตของธุรกิจและการขยายโครงการ ท าให้บริษทัค่อนข้างให้
ความส าคญักบัตวัช้ีวดัในดา้นการเงิน โดยมีน ้าหนกัในการวดัผลประมาณร้อยละ 50 - 60 ของน ้าหนกัการวดัผลทั้งหมด ในขณะ
ท่ีส่วนงานในระดบัฝ่ายและแผนกจะมีน ้ าหนกัในการวดัผลท่ีมากขึ้นในดา้น การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้และการพฒันา
กระบวนการท างาน 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสตาร์บลอ็ค กลุ่มสหยเูน่ียน และกลุ่มผูถื้อหุ้น

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

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมด (โดยการรับโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมด) จากบริษทั     
ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นอยูป่ระมาณร้อยละ 99.13 ของทุนจดทะเบียน 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
       บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

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

และเพ่ือให้เช่า ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง 
2. บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั ด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
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1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

        บริษทัและบริษทัย่อยโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัไม่ตอ้งพึ่งพาและ/หรือแข่งขนักบัธุรกิจอื่น  ในกลุ่มธุรกิจ
ของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เช่า และธุรกิจสนามกอลฟ์ โดยสัดส่วนรายไดห้ลกัจะมาจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
ขาย ในช่วงก่อนปี 2547 บริษทัเนน้การท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นเขตอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เพื่อรองรับการพฒันา
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเขตอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพเพราะอยู่ห่างจาก
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวนัออกเพียง 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาไปทางทิศตะวนัตก
เพียง 5 กิโลเมตร ในปี 2547 เป็นตน้มา บริษทัไดเ้ห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จึงไดข้ยายการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกทางหน่ึงดว้ย ในขณะเดียวกนับริษทั
ก็ยงัคงพฒันาโครงการในอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยองอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กนัไปดว้ย สามารถแบ่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 

2.1.1 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  
โครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษทั แบ่งการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายตามพ้ืนท่ีในการพฒันาคือโครงการใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการในจงัหวดัระยอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงการในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในการขยายการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัไดมี้การพฒันาโครงการภายใตช่ื้อ  

เดอะ สตาร์ เอสเตท ส าหรับลูกคา้ระดบับนโดยมีทั้งคอนโดมิเนียมแบบอาคารสูง ไดแ้ก่ โครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท 
นราธิวาส และโครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 และบา้นเด่ียวโครงการเดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พฒันาการ 69  
ในช่วงราคาตั้งแต่ 10-40 ลา้นบาท ต่อมา บริษทัไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในท าเลศกัยภาพต่างๆ โดยยงัคงเน้นการ
พฒันาคอนโดมิเนียมแบบอาคารสูง เช่น โครงการเดอะบรีซ โครงการแวนเทจ โครงการสตาร์วิว โครงการนารา 9 และ
โครงการแอมเบอร์ ซ่ึงในทุกโครงการจะมีจุดเด่นในดา้นการออกแบบของตวัอาคาร พ้ืนท่ีใชส้อยภายในห้องชุด และพ้ืนท่ี
ส่วนกลางท่ีให้ส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัท่ีมากกว่าคู่แข่งในตลาดท่ีเทียบเคียงกนั  

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การขยายสินคา้ท่ีหลากหลายขึ้นโดยการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมขนาด
ความสูง 8 ชั้น ภายใตช่ื้อ ควินทารา และยงัคงเน้นการออกแบบโครงการท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งให้พ้ืนท่ี
ส่วนกลางและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในระดบัเดียวกนั  และยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบักลางบนซ่ึงเป็นกลุ่ม
ลูกคา้หลกัของบริษทัโดยไดเ้ปิดตวัโครงการ ควินทารา ทรี เฮา้ส์ สุขุมวิท 42 ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมขนาดความสูง 8 ชั้น 
โครงการแรกของบริษทัในท าเลศกัยภาพยา่นสุขมุวิท ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีมาก 

ในปี 2562 บริษทัยงัคงนโยบายการขยายโครงการไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ๆ มากขึ้น โดยในช่วงไตรมาสท่ี 1 บริษทัไดเ้ปิดตวั
โครงการ เอสทารา เฮเว่น พฒันาการ 20 โดยเป็นโครงการแนวราบ ประกอบดว้ยบา้นแฝด และทาวน์โฮม ในช่วงระดบัราคา
ตั้งแต่ 8-14 ลา้นบาท และต่อเน่ืองมาในไตรมาสท่ี 2 บริษทัไดเ้ปิดตวั โครงการ ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 คอนโดมิเนียม 
Low Rise จ านวน 154 ยนิูต ซ่ึงทั้ง 2 โครงการยงัคงเอกลกัษณ์ในดา้นการออกแบบอาคารท่ีโดดเด่น อีกทั้งให้ความส าคญักบั
การใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ ท าให้ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้ และมียอดขาย
เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2563 บริษทัไดมี้การเปิดตวัโครงการภายใตแ้บรนด ์ควินทารา ถึง 2 โครงการ ไดแ้ก่ ควินทารา คีเนท รัชดา 12  
และ ควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ในช่วงตน้ปี ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise ทั้งสองโครงการ โดยการออกแบบของอาคาร
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นั้นยงัมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงให้ความส าคญักบัการออกแบบฟังก์ชัน่การอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีส่วนกลางให้ตรง
ตาม Lifestyle ของลูกคา้ ค านึงถึงการใชชี้วิตแบบ New Normal ในยุคของโควิด-19 ท่ีมีการน าเอาฟังก์ชัน่ Touchless มาใช้
กบัโครงการ ตวัอยา่งเช่น การใชง้าน Face Scan ส าหรับการเขา้ตึกมาใช ้เพื่อลดการสัมผสั อีกทั้งลูกคา้ยงัสามารถปรับพ้ืนท่ี
ส าหรับ Work From Home ท่ีตอบโจทยก์ารท างานจากท่ีบา้นได ้ซ่ึงท่ีผ่านมาโครงการไดรั้บผลตอบรับและความสนใจกบั
ลูกคา้เป็นอยา่งมากท่ามกลางกระแสของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงส่งผลต่อธุรกิจและการเปิดตวัโครงการใหม่ๆ อย่างมาก โครงการ 
ควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise จ านวน 323 ยูนิต ได้ผลตอบรับท่ีดีมากมียอดการขายเขา้มา
ต่อเน่ือง สามารถปิดการขายไดม้ากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ ในขณะท่ีโครงการ ควินทารา คีเนท รัชดา 12 ซ่ึงเป็น
คอนโดมิเนียม Low Rise จ านวน 310 ยนิูต มีผลการตอบรับค่อนขา้งชา้ ซ่ึงเป็นไปตามสภาพตลาดของพ้ืนท่ีนั้นชะลอตวั ซ่ึง
ส่วนหน่ึงเกิดจากปริมาณชาวต่างชาติท่ีลดลง ท าให้บริษทัไดท้บทวนในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมอื่นๆ ท่ีอยู่ใน
แผนการพฒันา โดยบางส่วนไดช้ะลอการเปิดขายออกไป และจะพิจารณาทบทวนด าเนินการตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ต่อไป บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการขายและส่งมอบโครงการแนวราบอยา่งโครงการ เอสทารา เฮเว่น พฒันาการ 20 
หรือสร้างรากฐานโครงการแนวราบ เพื่อขยายฐานโครงการในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

 

โครงการในจังหวัดระยอง 
บริษทัไดมี้การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองมาตั้งแต่เร่ิมแรกในปี 2532 โดยเน้น

พ้ืนท่ีในเขตอ าเภอบา้นฉาง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงแวดลอ้มดีเหมาะแก่การอยูอ่าศยัใกลก้บัสนามบินอู่ตะเภา ในรูปแบบโครงการ
บา้นเด่ียวเป็นหลกั โดยพฒันาโครงการส าหรับกลุ่มลูกคา้ระดบักลางจนถึงระดบับนในพ้ืนท่ีบริเวณอีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ีคลบั แอนด ์รีสอร์ท ไปจนถึงบริเวณพ้ืนท่ีติดถนนสุขมุวิท มุ่งเขา้
สู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เพื่อรองรับโอกาสในการขยายตวัของบา้นฉาง สืบเน่ืองจากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ความคืบหนา้ เช่น การเปิดใชง้านมอเตอร์เวย ์กรุงเทพ-บา้นฉาง ตลอดเส้นทาง ส่งผลให้การเดินทางระหว่าง 
อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค และพทัยา-กรุงเทพ สะดวกมากขึ้น ซ่ึงจุดลงทางด่วนห่างจากโครงการเพียง 2 กิโลเมตร อีกทั้ง
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบินไดส้ ารวจเพ่ือการเวนคืนและส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างแก่กลุ่ม CP และพนัธมิตร 
มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 85 และรวมถึงมีการลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวนัออกระหว่าง EEC กบักลุ่มกิจการร่วมคา้ BBS แลว้ 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไดท้  าการวิจยัดา้นความตอ้งการของลูกคา้และท าการปรับความคิดสร้างสรรคใ์นดา้น
ออกแบบโครงการ รูปแบบบา้น การจดัวางพ้ืนท่ีใชส้อย และปรับกลยทุธ์การขายและการตลาดรวมทั้งเสริมรูปแบบบริการ
ใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างยอดขายและการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัมากย่ิงขึ้น โดยในช่วงปี 2563 บริษทัไดมี้
การพฒันาโครงการอย่างต่อเน่ือง มีมูลค่ารวมโครงการท่ีก าลงัพฒันาอยู่ถึง 1,495 ลา้นบาท ประกอบไปด้วยโครงการใน
หลายระดบัราคา ไดแ้ก่ โครงการบรีซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต ้ริมถนนบูรพาพฒัน์ มุ่งหน้าเขา้สู่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โครงการเวลาน่า กอลฟ์ เฮา้ส์ และโครงการแกรนด์เวลาน่า อู่ตะเภา-บา้นฉาง ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีอีสเทอร์น 
สตาร์ พาร์ค  

โครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮา้ส์ เป็นโครงการบา้นเด่ียวระดบักลางบนขึ้นไป มูลค่าโครงการรวม 475 ลา้นบาท บน
พ้ืนท่ี อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค อยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน ดว้ยบา้นรูปแบบโมเดิร์นคอนเทมโพราร่ี จ านวน 96 หลงั 
ปัจจุบนัมีการส่งมอบให้กบัลูกคา้ไปแลว้กว่าร้อยละ 90 โดยคาดว่าจะปิดการขายทั้งโครงการและเปิดโครงการใหม่ทดแทน
ในปี 2564 น้ี 



7 
 

โครงการบรีซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต ้บนท าเลติดถนนบูรพาพฒัน์ ซ่ึงถือเป็นท าเลศกัยภาพในการเช่ือมต่อ
หลกั เน่ืองจากโครงการสามารถเข้าออกได้จากทั้งเส้นถนนสุขุมวิทสายหลักและถนนบูรพาพฒัน์ อีกทั้งยงัตั้งอยู่บน
โครงการขนาดใหญ่ อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ ท่ีมีขนาดกว่า 90 ไร่ ซ่ึงมีแผนพฒันาต่อเน่ืองในอนาคตทั้งในส่วน
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์และเพื่ออยู่อาศยัโดย บรีซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้  เป็นโครงการบา้นเด่ียวและ
บา้นแฝด จ านวน 118 หลงั มูลค่าโครงการรวม 410 ลา้นบาท ซ่ึงวางกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ระดบักลาง โดยจนถึงปัจจุบนัได้
การตอบรับเป็นอยา่งดี และสามารถปิดยอดขายไปไดม้ากกว่าร้อยละ 90 ในเฟสแรก 

ส าหรับโครงการแกรนดเ์วลาน่า อู่ตะเภา-บา้นฉาง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค ติดสนามกอลฟ์ อีสเทอร์น 
สตาร์ คนัทร่ีคลบั แอนด์ รีสอร์ท แวดลอ้มดว้ยความร่มร่ืนบรรยากาศสนามกอล์ฟ บนสังคมคุณภาพ มีระดบั พร้อมวสัดุ
โครงการระดบัพรีเม่ียมกบัโครงการบา้นเด่ียว 81 หลงั มูลค่าโครงการรวม 610 ลา้นบาท ดว้ยรูปแบบบา้นสไตลท์รอปิคลั 
คอนเทมโพราร่ี โดยกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ระดบับน โดยจนถึงปัจจุบนัทางโครงการไดท้  ายอดขายสูงถึงร้อยละ 80 ในเฟสแรก 

เห็นไดว่้าทางบริษทัไดมี้การพฒันาโครงการอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบัราคาและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับการขยาย
ของตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละสอดคลอ้งความตอ้งการท่ีมากขึ้น ส่งเสริมการเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น
จงัหวดัระยองมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.1.2 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า 
นอกจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายแลว้ ทางบริษทัยงัไดพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อเช่า แบ่ง เป็น 2 ส่วนคือ

บา้นและอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่า และอาคารห้างสรรพสินคา้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1)  โครงการซีสตาร์ ตั้งอยูใ่นบริเวณอีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ให้บริการบา้นและอพาร์ท
เมน้ท์ ส าหรับเช่ารายเดือน ประกอบดว้ยอพาร์ทเมน้ท์ 6 อาคาร จ านวนห้องพกั 98 ห้อง บา้นเด่ียว จ านวน 33 หลงั และ
โรงแรมซีสตาร์ ซ่ึงให้บริการเช่ารายวนั 2 อาคารจ านวน 16 ห้อง  

โครงการซีสตาร์มีจุดเด่นในดา้นท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงอยู่ในบริเวณ อีสเทอร์น สตาร์ พาร์ค ท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ มี
ความร่มร่ืนน่าพกัอาศยั พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันทั้งฟิตเนส คลบัเฮาส์ สระว่ายน ้ า และสนามเทนนิส เพ่ือเป็น
การเสริมจุดแขง็ดงักล่าว ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน
รอบสนามกอลฟ์ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร เป็นลู่ว่ิงและเลนจกัรยานส าหรับออกก าลงักายเพ่ือผูรั้กสุขภาพ ตลอดจนพฒันา
ระบบดูแลรักษาความปลอดภยัและสภาพภูมิทศัน์โดยรอบ รวมทั้งทางเขา้ให้มีความสวยงามและปลอดภยั 

ในปี 2563 ไดมี้การปรับปรุงฟิตเนสและสระว่ายน ้ าขึ้นใหม่ ภายใตช่ื้อ เดอะ สเฟียร์ ซ่ึงถือเป็นสปอร์ตคลบัขนาด
ใหญ่ ไวร้องรับบริการลูกคา้โครงการซีสตาร์ ลูกบา้นโครงการของอีสเทอร์น สตาร์ และบริการแก่ลูกคา้ภายนอกอยา่งครบ
วงจร 
 

2)  อาคารอีสเทอร์น สตาร์ พลาซ่า ตั้งอยูใ่นอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนให้เช่าตวัอาคาร
และท่ีจอดรถแก่ บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั เพ่ือเปิดเป็นห้างสรรพสินคา้ เทสโก ้โลตสั สาขาบา้นฉาง 
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2.1.3 ธุรกิจสนามกอล์ฟ 
อีกทั้งบริษทัไดด้ าเนินงานธุรกิจสนามกอลฟ์ ภายใตช่ื้อ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ี คลบั แอนด์ รีสอร์ท โดย บริษทั อีส

เทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็น บริษทัยอ่ย ตั้งอยูใ่นอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เป็นสนามกอลฟ์ระดบัมาตรฐานสากล
ขนาด 18 หลุม ออกแบบโดย Mr. Robert Trent Jones, Jr. พร้อมด้วยอาคารสโมสรและห้องอาหาร ในปี 2561ได้มีการ
ปรับปรุงอาคารสโมสรคร้ังใหญ่ ให้มีความสวยงาม ทนัสมยั และพร้อมส าหรับการปิดสนามเพื่อการจดัการแข่งขนักอล์ฟ 
นอกจากน้ี ยงัไดป้รับปรุงทางว่ิงรถกอลฟ์ และเพ่ิมจ านวนรถกอลฟ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและดึงดูดลูกคา้ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติให้เขา้มาใชบ้ริการสนามกอลฟ์มากขึ้น 
 
โครงสร้างรายได้ ของบริษัท และบริษัทย่อย (2561-2563)  
 

สายผลิตภัณฑ์ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 

ของ 

การถือหุ้น 

 

ปี 2563 
 

ปี 2562 ปี 2561 

 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

 
ร้อยละ 

 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

 
ร้อยละ 

 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

 
ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

ESTAR  2,562.15 95.61 1,273.04 90.92 1,620.41 94.24 

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่า ESTAR  40.56 1.51 44.41 3.17 34.09 1.98 
รายไดจ้ากธุรกิจสนามกอลฟ์ ESR 81.30 43.41 1.62 55.51 3.96 51.20 2.98 
รายไดอ้ื่น ๆ  ESTAR/ ESR   33.79 1.26  27.24 1.95 13.74 0.80 

รวม   2,679.91 100.00 1,400.20 100.00 1,719.44 100.00 
 

ESTAR = บริษัท อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ESR = บริษัท อีสเทอรน์ สตาร ์รีสอรท์ จ ากดั 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ  

บริษทัมีการวางนโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายดงัน้ี  
กลยุทธ์ด้านท าเลท่ีตั้ง:  บริษทัให้ความส าคญัอย่างมากกับการเลือกท าเลท่ีตั้้งโครงการในการพฒันาโครงการ

เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด โดยจะศึกษาคดัเลือกท าเลท่ีมีความตอ้งการของท่ีอยูอ่าศยัอยูจ่ริง ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มนั้นๆ ทั้งในด้านการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยรอบโครงการให้ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการเดินทางไดห้ลากหลาย รองรับความตอ้งการ
ท่ีอยู่อาศยัในแต่ละท าเล โดยอิงกบัท่ีอยู่อาศยัเดิมหรือแหล่งท างานและสถานภาพของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในท าเลนั้นเป็น
ส าคญั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การศึกษาการขยายตวัของเมืองและประชากรเพ่ือวางแผนรองรับการด าเนินธุรกิจในระยะ
ยาวอีกดว้ย  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: บริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ในระดบัรายไดร้ะดบัปานกลางถึงระดบัสูง 
ท่ีนิยมความสะดวกสบายในการเดินทางไปท างานท่ีมองหาท่ีอยู่อาศยั ในเขตพ้ืนท่ีเช่ือมต่อระบบคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็น ถนนสายหลัก ทางด่วน รถไฟฟ้า หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงท าเลใกล้แหล่งอ านวยความ
สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารส านกังาน หรือสถานท่ีส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ:  บริษทัให้ความส าคญัเร่ืองการออกแบบทั้งในส่วนภาพลกัษณ์ ประโยชน์
การใชส้อยและความปลอดภยัแข็งแรง โดยจะให้เวลาการศึกษาและพฒันาในส่วนน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนกลาง
นั้นถือเป็นจุดเด่นของทุกโครงการของบริษทัท่ีมีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใครซ่ึงค านึงถึงการไหลเวียนอากาศ หรือการใช้
แสงธรรมชาติเพ่ือเป็นการลดพลงังาน สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าและลดมลภาวะโลกร้อนได ้อีกทั้งยงัมีการใชน้วตักรรม 
เขา้มาช่วยสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศยัเพื่อสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ทนักบัยุคสมยั และดว้ยความ
หลากหลายของความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัราคาหรือแต่ละแบรนดสิ์นคา้ บริษทัจึงให้ความส าคญัในการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้อาศยัอยู่ในโครงการของบริษทั
และลูกคา้ท่ีแวะชมโครงการ รวมถึงลูกคา้ทัว่ไปท่ีก าลงัมองหาท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะเชิงรุก โดยน าโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกคา้มาเป็นท่ีตั้ง เพ่ือน าผลท่ีไดม้าพฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
อีกทั้งบริษทัมีการปรับตวัตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นและค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ ดว้ยการ
น าเอาฟังก์ชัน่ Touchless มาใช ้เพ่ือลดการสัมผสั รวมถึงการออกแบบพ้ืนท่ีภายในห้องท่ีตอบโจทยก์ารท างานจาก ท่ีบา้น 
(Work from Home) ลดการออกไปรวมกลุ่มภายนอกท่ีพกัอาศยั  

การตลาดและการจัดจ าหน่าย:  บริษทัมุ่งเน้นการท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์มากขึ้น ผสานไปกบัส่ือพ้ืนฐานเดิม 
รวมทั้งมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้และใช้ช่องทางการส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารและการใช้งบประมาณท่ีคุม้ค่า โดยใช้เคร่ืองมือออนไลน์ท่ี
หลากหลาย อาทิเช่น Google หรือโซเชียลมีเดียอยา่ง Facebook Instagram เวบ็แบนเนอร์ หรือการท ารีวิวผา่นบลอ็กเกอร์ ซ่ึง
ทั้งหมดจะเขา้มาลงทะเบียนเพ่ือเป็นลูกคา้ของบริษทั โดยพนกังานขายทุกคน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลลูกคา้ไดจ้ากคอมพิวเตอร์
ส่วนตวัและระบบเครือข่ายของบริษทัไดทุ้กเวลา นอกจากน้ีบริษทัยงัมีระบบ e-brochure ท่ีส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปให้กบั
ลูกคา้ท่ีมี e-mail address ท าให้ตน้ทุนการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของบริษทัต ่าลง ในขณะเดียวกนับริษทัมีนโยบายและแผนงาน
การพฒันาบุคลากรดา้นการขายอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถน าเสนอสินคา้และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ส าหรับช่องทางการส่ือสารเป็นการผสมผสานส่ือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้แต่ละส่ือท าหนา้ท่ี
ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งการสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง และสร้างความเข้าใจเน้ือหาเพ่ือให้การใช้
งบประมาณส่ือสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งขยายช่องทางการส่ือสารผ่านการประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย ทั้งน้ีในปีท่ีผา่น
มา บริษทัไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเป็นแคมเปญในภาพรวมบริษทั ไดแ้ก่ โปรฉุกเฉิน เป็นการเปิดจองออนไลน์
ในช่วงของสถานการ์โควิด-19, โปรโมชั่น 8.8  และลดจริงไม่มีแกง ให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงมีโครงการทั้งจากกรุงเทพและ 
โครงการท่ีระยองไดเ้ขา้ร่วมในเคมเปญน้ี และยงัมี แคมเปญคนละคร่ึง ท่ีเป็นแคมเปญค่าแนะน าเพ่ือนมาซ้ือโครงการ มูลค่า
สูงถึง 400,000 บาท ส่งทา้ยปีอีกดว้ย ตลอดจนการน าเอาระบบ Online Sale & Marketing มาใช้เพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงการ
จองหรือซ้ือท่ีอยู่อาศยัจากท่ีบ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปส านักงานขาย ในขณะท่ีบริษทัได้มีการออกโปรโมชั่น ฟรีทุก
ค่าใชจ้่าย ดอกเบ้ียต ่า ผอ่นเบา และราคาจองต ่า เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายของลูกคา้ อีกทั้งบริษทัยงัค านึงถึงเร่ืองความสะอาด
ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัของลูกคา้ดว้ยการให้บริการเคร่ืองอบโอโซนห้องทุกห้องก่อนการส่งมอบและตูฆ้่าเช้ือ การท า 
CSR ดูแลชุมชนรวมถึงปรับภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบของโครงการ โดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกนัของโครงการและชุมชนใน
พ้ืนท่ีนั้น  
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ด้านการก าหนดราคาขาย:  บริษทัไดมี้การก าหนดราคาสินคา้ตามประเภทของระดบัสินคา้และตน้ทุนในการผลิต
สินคา้ กบัก าลงัซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ รวมทั้งมีการก าหนดราคาท่ีปรับเปล่ียนไป
ตามท าเลและท่ีตั้งของหน่วยขายภายในโครงการเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสม โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ราคาไปควบคู่กบัรายการสนบัสนุนการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดอีกดว้ย 

บริการท่ีส าคัญ:  ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกับลูกค้า อาทิ สร้างช่องทางการติดต่อเบอร์
โทรศพัท์กลางท่ีใช้ส าหรับสอบถามขอ้มูลโครงการและบริการต่างๆ ของทุกโครงการในบริษทั ตลอดจนให้ค าแนะน า       
ในการช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาดา้นการอยู่อาศยั และล่าสุดไดมี้การให้บริการใหม่ทางเวบ็ไซต์  Star Agent ท่ีให้บริการใน
เร่ือง การฝากขาย ฝากเช่า ช่วยให้การซ้ือ ขาย เช่าของลูกคา้ง่ายขึ้น โดยการใชป้ระสบการณ์ของตวัแทนในการให้บริการท่ี
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ส่งผลให้เพ่ิมโอกาสในการซ้ือ ขาย เช่า เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากขึ้น แมว่้าสภาวะการตลาดใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง 

คุณภาพของสินค้า: บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัมาตรฐานงานก่อสร้างบา้น อาคารชุด และระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางภายในโครงการ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนว่า ท่ีอยูอ่าศยัทุกยนิูตท่ีจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ จะตอ้ง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ QC PASS ตามเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด จึงจะท าการส่งมอบท่ีอยูอ่าศยัให้ลูกคา้ได ้โดยมี
มาตรฐาน มีการตรวจสอบปรับปรุงและน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะห์แก้ไข และพฒันาการให้บริการใหม่ๆอยู่เสมอ 
สะทอ้นให้เห็นถึงการใส่ใจลูกคา้ในการส่งมอบส่ิงท่ีดีเพ่ือให้ลูกคา้เช่ือถือและไวว้างใจมาอย่างยาวนานดว้ยบริการท่ีเป็น
กนัเองอบอุ่น เพื่อให้ไดท่ี้อยูอ่าศยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูบ้ริโภคให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

นอกเหนือจากคุณภาพของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญักับการด าเนินงานด้านสภาพ
โครงการตั้้งแต่การวางผงัโครงการ การเลือกใชว้สัดุท่ีคงทนถาวรของงานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายโครงการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการอยู่ อาศยั และท่ีส าคญัท่ีสุดคือความปลอดภยัของการอยู่อาศยั รวมทั้งการดูแลและรักษา
สภาพโครงการให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ บริษทัไดมี้การวางรากฐานในการบริหารโครงการ การดูแลรักษา และบ า รุงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ก่อนส่งให้นิติบุคคลบา้นจดัสรรในโครงการ รับไปบริหารต่อไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

ส าหรับกลยุทธ์ในการบริหารจดัการมีธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจสนามกอลฟ์ และธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมน้ทใ์ห้
เช่า บริษทัมีกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี  

ธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า:  ซ่ึงให้บริการลูกคา้แบบครบวงจรในอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ท่ีอยูห่่าง
จากพ้ืนท่ีสนามบินอู่ตะเภาเพียง 2 กิโลเมตร ท่ีมีศกัยภาพรองรับลูกคา้รายวนัและรายเดือน นกัท่องเท่ียว ผูบ้ริหารท่ีท างานใน
ละแวกใกลเ้คียง รวมถึงลูกคา้ผูช่ื้นชอบในกิจกรรมกีฬากอลฟ์ซ่ึงยงัสามารถพกัผอ่นในโรงแรมต่อหลงัจากเสร็จกิจกรรมใน
สนามกอลฟ์ ซ่ึงมีบรรยากาศร่มร่ืนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนัไดอี้กดว้ย ซ่ึงใน 2-3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การปรับปรุงอาคาร
ห้องพกับางส่วนให้มีขนาดเล็กลงจาก 2 ห้องนอน เป็น 1 ห้องนอน เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั เพื่อให้
เกิดความหลากหลายและรองรับการขยายตวัของเมืองตามนโยบายโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
ของรัฐบาลอีกดว้ย 

ธุรกิจสนามกอล์ฟ:  ไดอ้อกแบบสนามให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ หรือแนวตน้ไม้
ใหญ่รายลอ้มทัว่บริเวณซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของสนาม อีกทั้งมีสนามฝึกหัดกอลฟ์อยู่ในบริเวณเดียวกนั เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับนกักอลฟ์ในการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการออกรอบ สามารถเล่นไดต้ลอดปี โดยใน 2 ปีท่ีผ่านมาไดมี้การ
พฒันาปรับปรุงคลบัเฮา้ส์และทางว่ิงรถกอลฟ์ เพ่ือให้รองรับปริมาณผูเ้ล่นไดม้ากขึ้นไปพร้อมกบัการปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้
ทนัสมยั 
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ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการผนึกก าลงัร่วมกนัเพ่ือขยายธุรกิจและให้บริการให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ อาทิ 
มีการน าเสนอแคมเปญ “Stay and Play” ส าหรับผูท่ี้เขา้พกัในโรงแรมซีสตาร์ให้ไดเ้ล่นกอลฟ์ในสนามกอลฟ์อีสเทอร์นสตาร์
ในราคาพิเศษ หรือการให้บริการครบวงจรร่วมกันส าหรับห้องพกั ห้องสัมมนา จัดเล้ียง ห้องอาหาร และเล่นกอล์ฟ           
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

 

2.2.2 สภาพการแข่งขัน 
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2563 นั้นเป็นช่วงเวลาท่ีท าให้ตลาดไม่เติบโตเท่าท่ีควร ทั้งจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ท่ีท าให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตวั ราคาท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพโดยเฉล่ียยงัคงลดลงนบัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 
2562 เกิดจากก าลงัซ้ือท่ีลดลงและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ยายามเคลียร์สต็อค ท าให้ราคาท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพปรับตวั
ลดลงในช่วงปีท่ีผ่านมารวมถึงการชะลอเปิดตัวโครงการใหม่ๆและหันไประบายสต็อกคงค้างแทน โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมท่ีมีการปรับลดราคาสูงมากจากผู ้ประกอบการในหลายเจา้ ท าให้ผูท่ี้ซ้ือไวล้งทุนหรือท าก าไรหลายคน จึง
เลือกท่ีจะยงัไม่ปล่อยขาย ในช่วงเวลาน้ี เพ่ือรอดูสถานการณ์และปล่อยขายในภายหลงั  

ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในปี 2564 นั้น การกลบัมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบท่ี 2 ยงัคงส่งผล
กระทบให้กบัโครงการบา้นจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมอยู่บา้ง ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับแผนการตลาดดว้ย
แคมเปญการตลาดท่ีน่าสนใจ ราคาท่ีจูงใจและโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัให้สอดคลอ้งการ
ปรับตวัให้เป็นเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในยุค New Normal นั้น คาดว่าการพฒันาโครงการแนวราบจึงน่าจะตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้ ท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยมากขึ้น เพราะหลงัจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคร้ัง
แรกนั้น คนนิยมท างานท่ีบา้นเพ่ิมขึ้น ท าให้มีผลในเร่ืองของการตดัสินใจในการพฒันาโครงการของผูป้ระกอบการ ท่ีจะ
พฒันาโครงการอย่างไรให้ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีดว้ย รวมถึงก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติการ
แพร่ระบาด และการปล่อยสินเช่ือของธนาคารท่ีมีการปฏิเสธการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น อยู่ท่ีว่าจะสามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจได้
ช้าหรือเร็วเพียงใด และนอกจากนั้นการเปิดโครงการใหม่ของผูป้ระกอบการจะสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมั่นของ
ผูป้ระกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีทิศทางท่ีดีขึ้น สินคา้คงเหลือจากปีท่ีผ่านมาน้อยลง ท าให้มีการเพ่ิมซัพพลาย
เขา้สู่ตลาด หากภาครัฐออกมาตรการเพื่อช่วยกระตุน้ตลาดอสังหาริมทรัพย ์ก็จะท าให้เกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้น  

อย่างไรก็ตามยงัมีหลากหลายปัจจยัในปีท่ีผ่านมาท่ียงัมีผลท าให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยช์ะลอตวัอย่างต่อเน่ือง 
ทิศทางการฟ้ืนตวั ทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจไทยในปี 2564 ท่ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ตอ้งใชเ้วลา
อยู่พอสมควร จึงจะกลบัมาฟ้ืนตวัตามทิศทางเศรษฐกิจท่ียงัคงรอการกลบัเขา้มาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติและความมัน่ใจ
ของผูบ้ริโภค ภาพรวมธุรกิจ "อสังหาริมทรัพย"์ ในช่วงปี 2564 จะเป็นท่ีน่าจบัตามอง ทั้งรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีจะ
เปล่ียนไป การอยู่รอดและการเกิดขึ้นของรายไดท่ี้สะทอ้นจากการปรับตวัของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม เม่ือการพฒันา
ผกูพนักบัรายไดข้องธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นแง่การลงทุน และการขายท่ีจะไดรั้บความสนใจในอนาคตนั้น 1) ผูพ้ฒันาตอ้ง
หาท่ีดินในราคาไม่สูงมาก 2) โครงการระหว่างก่อสร้างจ าเป็นตอ้งลดราคาลง 3) อาคารส านกังาน อตัราการเช่า มกัขึ้นอยูก่บั
ท าเลท่ีน่าสนใจเป็นหลกั 4) ธุรกิจโรงแรม ปัจจยัอยูร่อด คือ ท าเล และราคาท่ีลดลงเช่นเดียวกนั 5) เซอร์วิส อพาร์ทเมนท ์คน
จะให้ความสนใจกบัโครงการท่ีมีท าเลโดดเด่นและราคาท่ีลดลงอยูใ่นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเพ่ิมขึ้นแบบชดัเจน  
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละโครงการ บริษทัจะเร่ิมตน้จากการสรรหาท่ีดินศกัยภาพท่ีมีความ
เหมาะสม เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบโครงการ ออกแบบโครงการและตวัผลิตภณัฑ์ และถอดแบบก าหนดราคาเพื่อสรรหา
ผูรั้บเหมาและวสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบัสินคา้ ซ่ึงหลงัจากนั้นจะเป็นกระบวนการควบคุมการก่อสร้างทั้งใน
ดา้นคุณภาพตน้ทุนและเวลาให้ไดต้ามแผนงานท่ีก าหนดจนถึงการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1.  จัดซ้ือที่ดิน  
บริษทัมีนโยบายในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และท่ีอ าเภอ      

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทั้งดว้ยท่ีดินของบริษทัท่ีมีอยู่แลว้และหาใหม่ในท าเลท่ีบริษทัมองเห็นศกัยภาพและเหมาะสมกบั
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาจาก สถานท่ีตั้ง การคมนาคม ลกัษณะการใช้ท่ีดินตามกฎหมายผงัเมือง 
และเทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของท่ีดินและบริเวณขา้งเคียง และแนวโนม้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของท่ีดินดังกล่าวในอนาคต เป็นต้น เพื่อจะน ามาประเมินอุปสงค์ อุปทาน ประเภทของโครงการและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจะพฒันาบนท่ีดินแปลงนั้นๆ ประเมินราคาตน้ทุนโครงการอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง ก่อนพิจารณาตดัสินใจซ้ือ
เพื่อน ามาพฒันาโครงการ โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาด อาทิ วิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ และสภาวะการ
แข่งขนั เพื่อก าหนดรูปแบบของบา้นและห้องชุดใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด และวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน
และการลงทุน ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือท่ีดินต่อไป 

2.  การสรรหาผู้ออกแบบ  
บริษทัจะจดัคดัเลือกผูอ้อกแบบท่ีมีประสบการณ์ช่ือเสียง และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในตลาดมาท างานร่วมกนักบั

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

3. การสรรหาผู้รับเหมาและการควบคุมการก่อสร้าง 
การพฒันาโครงการ บริษทัจะว่าจา้งผูรั้บเหมาภายนอกให้เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างให้โดยการท าสัญญาจา้งเหมา

ก่อสร้าง โดยกรณีผูรั้บเหมาโครงการคอนโดมิเนียมจะรับผิดชอบทั้งดา้นการวางแผนก่อสร้าง การจดัหาวสัดุในการก่อสร้าง 
และแรงงาน ซ่ึงราคาว่าจา้งปลูกสร้างรวมราคาวสัดุและค่าแรงซ่ึงเป็นวัสดุมาตรฐานส าหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างตาม
กลุ่มลูกค้าและราคาของโครงการ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะถูกควบคุมการด าเนินงานผ่านบริษัทบริหารงานก่อสร้างท่ีมี
ประสบการณ์ เพ่ือมัน่ใจว่าจะส่งมอบสินคา้ไดใ้นคุณภาพอีกทั้งอยู่ในกรอบงบประมาณและเวลาท่ีวางแผนไว ้ในขณะท่ี
ผูรั้บเหมาโครงการแนวราบจะรับผิดชอบดา้นการก่อสร้าง แรงงาน และวสัดุบางส่วน โดยบริษทัจะท าการจดัซ้ือวสัดุหลกั
บางประเภท และควบคุมการด าเนินการก่อสร้างโดยทีมผูเ้ช่ียวชาญภายในบริษทัเอง เพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการ
และสอดคลอ้งกบัปริมาณและความซับซ้อนของงานแต่ละประเภท ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัมีการขยายจ านวนโครงการ
เพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นการพฒันากระบวนการจดัจา้งผูรั้บเหมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษทัจึงไดน้ าแนวความคิดการ
สร้างพนัธมิตรกบัผูรั้บเหมาโดยร่วมกนัพฒันาโครงการในรูปแบบท่ีบริษทัก าหนดให้ได้ภายใตก้รอบราคาท่ีตกลงกนัไว ้
โดยผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บเหมาท่ีมีศกัยภาพสูง มีความน่าเช่ือถือในตลาดมาเป็นเวลานานและมีความพร้อมใน
การรองรับการขยายโครงการของบริษทัอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และในส่วนของวิธีการก่อสร้าง บริษทัตระหนกัถึงปัญหา
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การขาดแคลนแรงงานในปัจจุบนัซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต บริษทัจึงไดมี้การศึกษาและน าเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ใหม่ๆ เช่น ผนงัส าเร็จรูปและวสัดุส าเร็จรูปอ่ืนๆ มาใช ้กบัทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง ซ่ึงจะช่วยทั้งในเร่ืองคุณภาพท่ี
ควบคุมดีขึ้นและร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้รวดเร็วตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา 

ในการพิจารณาจดัจา้ง บริษทัจะพิจารณาเชิญผูรั้บเหมาท่ีมีช่ือเสียงในการก่อสร้าง มีประสบการณ์ ผลงาน คุณภาพ 
เทคโนโลยี และบุคลากรท่ีเช่ือถือได ้เขา้มาท าการเสนอราคาก่อสร้างกบับริษทั  ซ่ึงบริษทัจะก าหนดให้มีผูรั้บเหมาเขา้เสนอ
ราคาไม่ต ่ากว่า 3 รายต่อโครงการ การประมูลจะเป็นลกัษณะ Closed Bid โดยบริษทัจะมีคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งเป็น
ผูด้  าเนินการก าหนดขอบเขตงาน คุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้าง รับและเปิดซองประมูล รวมทั้งเจรจาต่อรองราคา เพ่ือให้
ไดผู้รั้บเหมาก่อสร้าง รวมทั้งราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ผลของฤดูกาลท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะของการด าเนินงานของบริษทัไม่มีฤดูกาล แต่ในช่วงฤดูฝนอาจท าให้การก่อสร้างโครงการมีอุปสรรคในการ

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

4. วัตถุดิบและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ   
ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมบริษทัจะใช้วิธีจ้างเหมา ซ่ึงผูรั้บเหมาหลกัจะรับผิดชอบในการจัดหาวสัดุ 

แรงงานและการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด แต่ในกรณีโครงการแนวราบบริษทั จะจา้งเหมา
ในการก่อสร้าง แรงงานและวสัดุเพียงบางชนิด โดยบริษทัจะท าการจดัซ้ือวสัดุหลกัท่ีก าหนดไว ้เพื่อจุดประสงค์ในการ
ควบคุมดา้นคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกโครงการ รวมถึงช่วยในดา้นการควบคุมตน้ทุน เน่ืองจากการส่ังซ้ือวสัดุ
รวมกนัในหลายๆโครงการเป็นลอ็ตใหญ่จะท าให้บริษทัมีอ านาจในการต่อรองราคากบัผูผ้ลิตมากขึ้น 

ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ส าหรับการพฒันาโครงการเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียมและขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารชุด และการจดัสรรท่ีดิน รวมทั้ง  กฎ ขอ้บงัคบัของส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการนั้นๆ ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยงั
ไม่เคยมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด โดยโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครทุก
โครงการไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการแลว้ทั้งส้ิน ทั้งน้ี บริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและการแกไ้ขส่ิงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีส่วนราชการต่างๆ ก าหนดไวทุ้กประการ  รวมทั้งก ากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีบริษทั ว่าจา้งให้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และมีการรายงานผลตามขอ้บงัคบัที่ก าหนด
ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท 

ตั้งแต่ปี 2546 ท่ีบริษทัไดข้ยายด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ขา้มาในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่บริษทัก็ยงัคงด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยองควบคู่กนัไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในพ้ืนท่ีอ าเภอบา้นฉางบริษทัไดข้ยายและ
พฒันาโครงการมากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ียงัคงมีศักยภาพ จากท่ีภาครัฐได้ประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และปัจจุบนัการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมมีความกา้วหนา้และเห็นผล
เป็นรูปธรรมตามล าดบั นอกจากน้ีพ้ืนท่ีพฒันาของบริษทัตั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินอู่ตะเภาในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร และ
ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพฒันาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นมหานครการบินภาคตะวนัออก พฒันาเป็นเมืองใหม่ท่ีมี
สนามบิน อู่ตะเภา เป็นศูนยก์ลาง จึงเป็นโอกาสต่อการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัในพ้ืนท่ีอ าเภอบา้นฉางใน
ปัจจุบนัและในอนาคต  และแมว่้าบริษทัยงัมีท่ีดินท่ีรอการพฒันาเดิมอยูแ่ลว้จ านวนหน่ึง แต่ในช่วงเวล  1-2 ปี ท่ีผ่านบริษทั
ไดร้วบรวมท่ีดินเพ่ิมเติมเพื่อรอการพฒันาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  

ส าหรับการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ บริษทัมีนโยบายการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างระมดัระวงั เลือกพฒันา
โครงการในพ้ืนท่ีใจกลางเมือง ท่ีใกลก้บัระบบขนส่งมวลชน เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือและอยู่อาศยัจริงเป็น
หลกั และนอกจากจะพฒันาเป็นอาคารสูงแลว้  บริษทัยงัมีการพฒันาท่ีอยู่อศยัแนวราบ ประเภท ทาวน์เฮา้ส์ ทาวโฮม และ
บา้นแฝด ซ่ึงนอกจากจะเพ่ิมรอบการรับรู้รายไดใ้ห้แก่บริษทัเร็วขึ้นแลว้ยงัเป็นการเพ่ิมสินคา้แนวราบของบริษทัให้เป็นท่ี
รู้จกัแก่ผูต้อ้งการท่ีอยูอ่าศยัมากขึ้นเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตดว้ย  

ภาวะของตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2563 มีสัญญาณชะลอตวัมาตั้งแต่ในปี 2562 จากปัจจยัเร่ืองสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ
ประกอบกบัผลกระทบจากมาตรการควบคุมสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกนั Loan-to-Value หรือ LTV ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการกู้เงินของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนท่ีเป็นลูกค้าในกลุ่ม
คอนโดมิเนียม โดยสถานการณ์ชะลอตวัแสดงผลรุนแรงย่ิงขึ้นเม่ือไดรั้บผลกระทบเพ่ิมขึ้นจากภาวะการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563  ท าให้ภาครัฐตอ้งออกมาตรการลอ็คดาวน์พร้อมมาตรการรักษาระยะห่าง ท า
ให้คนส่วนใหญ่ตอ้งท างานจากบา้น ส่งผลให้ลูกคา้งดการเขา้เยี่ยมชมโครงการ ลูกคา้ต่างชาติหายออกไปจากระบบเกือบ
ทั้งหมด และดว้ยสถานการณ์ล็อคดาวน์ กระทบภาคธุรกิจหลายภาคส่วนและมีหลายธุรกิจท่ีตอ้งลดเงินเดือน ลดจ านวน
พนกังานหรือแมก้ระทัง่ปิดกิจการ ส่งผลต่อก าลงัซ้ือของลูกคา้อสังหาริมทรัพยใ์นภาพรวม ในช่วงปี 2563 ผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพยจึ์งตอ้งปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เน้นการรักษาสภาพคล่องโดยการระบายสินคา้ท่ีอยู่ในสต็อคโครงการเก่าท่ีมีอยู่
ผา่นการลดราคาท าให้เกิดสงครามราคาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งรุนแรงจนถึงไตรมาส 3 ของปี 2563 ในขณะท่ีการเปิดโครงการ
ใหม่ของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอออกไปจ านวนมาก โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มคอนโดมิเนียม และมีหลายราย
ท่ีปรับไปเปิดโครงการบา้นแนวราบมากขึ้น เพ่ือตอบรับต่อพฤติกรรมการอยูอ่าศยัของลูกคา้ท่ีปรับเปล่ียนไป ตั้งแต่ช่วงลอ็ค
ดาวน์และการท างานจากบา้น ท าให้คนตอ้งการพ้ืนท่ีท างานและท ากิจกรรมท่ีบา้นมากขึ้น ในขณะท่ีการมีคอนโดมิเนียมใน
เมืองเป็นท่ีอยู่อาศยัในวนัท างานเร่ิมมีความจ าเป็นน้อยลง ซ่ึงส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2563 เป็นปีท่ีการเปิด
โครงการใหม่และยอดขายโครงการใหม่ลดลงไปเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม ในขณะท่ีโครงการ
แนวราบถึงแมว่้าจะมีการเปิดโครงการลดลงแต่กลบัมียอดการขายใหม่เพ่ิมมากขึ้น   ซ่ึงจากภาวะดงักล่าวบริษทัไดมี้การ
ปรับตัวทั้งในแง่ของการพยายามรักษาสภาพคล่องโดยการปรับโครงสร้างราคาท่ีสามารถแข่งขนัเพื่อระบายสินคา้ใน
โครงการเก่า พร้อมทั้ งมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอย่างเข้มข้น รวมถึงชะลอการเปิดโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นแผนพฒันา โดยการจะเปิดขายจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์รอบดา้นอยา่งระมดัระวงั 
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ในตน้ปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คร้ังใหม่ตั้งแต่ตน้ปี  โดยมีการแพร่ระบาดในระดบัท่ี
รุนแรงกว่าคร้ังแรกท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 ท าให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งคาดว่าจะกลบัมาปรับตวัดีขึ้นบา้งในปี 
2564 กลบัมาชะลอตัวอีกคร้ัง โดยมีปัจจยัลบหลายประการไม่ว่าจะเป็นก าลงัซ้ือของลูกคา้ท่ียงัไม่ฟ้ืนกลบัมาจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะงกังนัต่อเน่ือง รวมถึงความเขม้งวดของสถาบนัการเงินท่ียงัคงควบคุมการปล่อยสินเช่ือ ในขณะท่ีก าลงัซ้ือได้
ถูกดูดซบัไปแลว้เป็นจ านวนมากจากการลดราคาระบายสต๊อคโครงการเก่าในปี 2563 ท าให้ก าลงัซ้ือใหม่อาจจะโตขึ้นมาไม่
ทนั อย่างไรก็ตามยงัพอมีปัจจยับวกอยู่บา้งในปี 2564 คือเร่ืองดอกเบ้ียท่ียงัคงอยู่ในระดบัต ่า และความคาดหวงัในเร่ืองผล
ของวคัซีนป้องกนัไวรัสโควิดท่ีจะเร่ิมน ามาใช้ในช่วงตน้ปี ซ่ีงถา้การใช้วคัซีนไดผ้ล แนวโน้มธุรกิจจะสามารถกลบัมา
ประกอบการได้เพ่ิมขึ้นและอาจจะเร่ิมเห็นสัญญาณบวก  ในปี 2564 ผูป้ระกอบการมีแนวโน้มด าเนินกลยุทธ์คล้ายท่ี
ด าเนินการในปี 2563 คือชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ รอดูสถานการณ์ และเน้นเปิดโครงการแนวราบเป็นหลกั ใน
ขณะเดียวกนัตอ้งพยายามรักษาสภาพคล่องและควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง แต่การแข่งขนัเร่ืองราคาในปี 2564 คาดว่าจะ
ลดลงเน่ืองจากสต็อคโครงการเก่าไดถู้กระบายไปเป็นจ านวนมากแลว้ในขณะท่ีโครงการท่ีเพ่ิงเปิดขายใหม่มีตน้ทุนใหม่ท่ี
ไม่ต ่าเท่าของเดิม  โดยในส่วนของ บริษทัไดป้รับตวัโดยด าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2563 ในการปรับกลยุทธ์เพื่อรักษา
สภาพคล่อง บริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้  และในเร่ืองการลงทุนเปิดโครงการใหม่ จะต้องใช้ความ
ระมดัระวงัอย่างมากในการพิจารณา ทั้งการเลือกท าเลท่ีดินท่ีมีจุดขาย การเจาะลูกคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส ารวจความ
ตอ้งการลูกคา้ให้ชดัเจน ปรับปรุงสินคา้และบริการในรูปแบบใหม่ๆท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมใหม่ๆ ของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป 
รวมถึงเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการพฒันาโครงการ นอกจากน้ีบริษทัยงัคงศึกษาหารูปแบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั เพื่อเสริมรายไดใ้ห้บริษทัอีกทางหน่ึง  เพื่อลดความเส่ียงทางดา้นการเงินและการลงทุนบริษทัไดก้ าหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาก่อนการเร่ิมด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าเม่ือเร่ิมพฒันาโครงการแลว้การขายและการ
โอนกรรมสิทธ์ิจะเป็นไปตามเป้าหมายและตามท่ีไดสั้ญญากบัลูกคา้ไว ้  

 

3.2  ความเส่ียงจากการก่อสร้างบ้านก่อนขายและการขาย และอาคารชุดเม่ือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ บริษทัยงัคงนโยบายสร้างบา้นก่อนขาย ไม่ไดเ้ร่ิมสร้างบา้นหลงัจากท่ีลูกคา้จองซ้ือ 
แมว่้าบริษทัตอ้งใชเ้งินทุนของบริษทัเองในการก่อสร้างบา้นเองก็ตาม  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีสร้างบา้นเสร็จแลว้ 
แต่อาจไม่สามารถขายไดท้นัที และย่ิงขายไดล่้าชา้ไปนานขึ้นก็จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเส่ียง ไม่ให้บริษทัตอ้งมีภาระบา้นสร้างเสร็จแล้วมีปริมาณคงเหลือมากจนเกินไป บริษทัจะ
ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพตลาดให้รอบดา้น แม่นย  า ก่อนสร้างบา้นในจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถสร้างบา้น 
ขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคา้ไดท้นัตามก าหนดเวลา ขณะเดียวกนัไม่ท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสในการขาย  

ส าหรับการก่อสร้างอาคารชุด บริษทัไดเ้ร่ิมขายหลงัจากท่ีรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ (EIA) ไดผ้่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้ หรือ ผา่นการพิจารณาในเบ้ืองตน้โดยไม่มีประเด็นให้ตอ้งแกไ้ข
รูปแบบอาคารและห้องชุดอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าเม่ือท าการขาย บริษทัจะสามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ตกลง
สัญญาท่ีระบุให้กบัลูกคา้ไดเ้พื่อ ลดความเส่ียงในการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายให้กบัลูกคา้  
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3.3  ความเส่ียงเกี่ยวกับการเพิม่ขึน้ของต้นทุนท่ีดินและต้นทุนในการก่อสร้าง  
ท่ีดินท่ีจะน ามาพฒันาโครงการในปัจจุบนัมีราคาสูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในท าเลใจกลาง

เมืองและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ท าให้ต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้ นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตามใน
กรุงเทพมหานคร บริษทัมีสต๊อกท่ีดินท่ีรอพฒันาอยู่จ  านวนหน่ึง ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเลือกน ามาพฒันาในเวลาท่ีเหมาะสม
โดยเร็วเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียกับสถาบันการเงิน และลดภาระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง                        
ท่ีประกาศใช้ในปี 2563 และในแปลงท่ีดินท่ียงัไม่ถูกพฒันาบริษทัไดมี้การก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อให้มี
ค่าใช้จ่ายเร่ืองภาษีท่ีเหมาะสมหรือหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายไดร้ะยะส้ันจากท่ีดินท่ีมีอยู่ระหว่างรอโอกาสในการพฒันา 
ส าหรับปัญหาแรงงานก่อสร้างท่ียงัมีอยู่ในปัจจุบนั และในอนาคตจากการท่ีตอ้งการแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการขยายโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนจะเกิดการแย่งแรงงานในตลาด 
นอกจากน้ี ยงัมีการปรับค่าแรงท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น  เพ่ือลดความเส่ียงปัจจุบนัหลายโครงการของ
บริษทัไดท้  าสัญญาว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างในราคาค่าจา้งท่ีรวมค่าวสัดุก่อสร้างและแรงงานไวแ้ลว้ โดยในสัญญาว่าจา้ง
ก่อสร้างไดก้ าหนดค่าจา้งเหมารวมไวค้งท่ี ท าให้บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนได้ และเพ่ือลดตน้ทุนในการก่อสร้างหลาย
โครงการบริษทัไดข้อใชสิ้ทธิในการซ้ือวสัดุก่อสร้างบางรายการเอง อาทิ แอร์ ชุดครัว ลิฟท ์ เป็นตน้ และจดัให้มีการประมูล
เพ่ือซ้ือพร้อมกนัในหลายๆโครงการ สามารถต่อรองราคากบัผูข้ายไดร้าคาท่ีดีกว่าท่ีให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นผูซ้ื้อ นอกจากน้ี
บริษทัยงัไดห้าผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพเป็นพนัธมิตร เขา้มาร่วมงานกบับริษทัตั้งแต่การพฒันาแบบไปดว้ยกนัก่อนท่ี
จะรับงานก่อสร้างในราคาท่ีเหมาะสม ลดปัญหางานแกไ้ขหรือความไม่เหมาะสมของแบบในระหว่างการก่อสร้างและลด
เวลาการก่อสร้างไดร้ะดบัหน่ึง  ท าให้งานก่อสร้างแลว้เสร็จทนัส่งมอบให้แก่ลูกคา้ตามก าหนด ลดความเส่ียงจากค่าปรับอนั
เน่ืองจากการส่งมอบบา้น/ห้องชุดล่าชา้ หรือการเสียช่ือเสียงจากการส่งมอบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพอีกดว้ย 
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4  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
4.1  บริษัทและบริษัทย่อย  มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และเพ่ือเช่ารวมทั้งสนามกอลฟ์  
ณ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

 

 

 
หมายเหตุ   1.   มูลค่าท่ีดินประเมิน โดยบริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั ณ เดือนมกราคม 2564 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในปี 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอนัมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ก. ช่ือ ประเภทธุรกิจ ท่ีตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
ช่ือ     บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่    เลขท่ี 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั   

 กรุงเทพมหานคร 10330 
    โทรศพัท ์: 0 2263 1010-5 
    โทรสาร : 0 2263 1009 
ส านกังานสาขา    65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุวิท ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท ์: 0 3860 2500, 0 3860 2511  
    โทรสาร : 0 3860 2754 
    Website : www.estarpcl.com 
    E-mail : info@estarpcl.com 
ประเภทธุรกิจ    พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
เลขทะเบียน    บมจ.0107536000307 
ทุนจดทะเบียน    5,172,246,185 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   5,022,246,185 บาท 
 
ข. ช่ือ ประเภทธุรกิจ ท่ีตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ 
นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์ คลบัเฮา้ส์ กีฬา และห้องประชุมสัมมนา และจดัเล้ียง ในนาม สนามกอลฟ์ อีสเทอร์น สตาร์ คนัทร่ี 
คลบั แอนด ์รีสอร์ท ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
สถานท่ีตั้ง    241/5 หมู่ 3 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง  21130 
    โทรศพัท ์: 0 3863 0410-3 
    โทรสาร : 0 3863 0418 
    Website : www.easternstargolfcourse.com 
    E-mail : info@easternstargolfcourse.com 
ประเภทธุรกิจ   สนามกอลฟ์ 
เลขทะเบียน   0105532086493 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   500,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 
สัดส่วนการลงทุน    ร้อยละ 81.30  
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บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
สถานท่ีตั้ง    65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขมุวิท ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 
    โทรศพัท ์: 0 3860 2500   
    โทรสาร : 0 3860 2754 
ประภทธุกิจ   พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจเชิงพาณิชย)์ 
เลขทะเบียน   0105533137636 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   160,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 
สัดส่วนการลงทุน    ร้อยละ 60 
 
ค. ช่ือ สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 
นายทะเบียน    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานท่ีตั้ง    เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
                                                              กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศพัท ์: 0 2009 9000  
    โทรสาร : 0 2009 9991 
    Website : http://www.set.or.th/tsd 
    E-mail :    www.set.or.th/contactcenter     
 

ผูส้อบบญัชี    นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4496 
สถานท่ีตั้ง    บริษทั ส านกังาน  อีวาย จ ากดั  

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

    โทรศพัท ์: 0 2264 9090   
    โทรสาร: 0 2264 0789 
 
 

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

หุ้นสำมัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 5,172,246,185.00 บาท เป็นหุ้นสามญั 5,172,246,185 หุ้น มูลค่าท่ี    

ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,022,246,185.00 บาท  เป็นหุ้นสามญั 5,022,246,185 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท 
 

    7.2 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) ดงัน้ี 

 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ  
ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 

1.  บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั  2,192,260,984 43.65 
2.  บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จ ากดั      554,009,100 11.03 
3.  บริษทั ซนัไรส์ อีคิวต้ี จ ากดั       279,212,609 5.56 
4.  นายกฤตย ์รัตนรักษ ์     131,058,500 2.61 
5.  นายทวี หาญไกรวิไลย ์      97,700,000 1.95 
6.  นางลกัษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ       44,356,300 0.88 
7.  บริษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั       42,923,612 0.86 
8.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั         42,896,892 0.85 
9.  นางนวลจนัทร์ ตีระสงกรานต ์         39,091,400 0.78 
10.  นายสุชาติ หวงัสว่างกุล         32,614,800 0.65 

 รวม 3,456,124,197 68.82   
 

7.3  นโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผลหากว่างบการเงินรวมของบริษทัและงบการเงินของบริษทัยอ่ยยงัมีผลขาดทนุ

สะสมหรือหากจ่ายเงินปันผลแลว้ก าไรสะสมจะเป็นขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตามหากบริษทัและบริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผล  
จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจาก
หักทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
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8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
     8.1  คณะกรรมกำรบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน ดงัน้ี  
ล ำดับ            รำยนำม               ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท ์ ปันยารชุน   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพงศพ์ินิต  เดชะคุปต์   รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
6. นายชชัวิน เจริญรัชตภ์าคย ์1  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
7. นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล1 กรรมการบริหาร 
8. นายทินวรรธน์  มหธราดล1 กรรมการบริหาร 
9. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 
10. นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ กรรมการ 
11. นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ 1 กรรมการผูจ้ดัการ 

 

หมายเหตุ       -   1 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
- นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

อยูใ่นต าแหน่งถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
- นายเจษฎา พรหมจาต  ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหน้าท่ีจดัการให้บริษทัด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

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

การด าเนินกิจการของบริษทั ผา่นทางคณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งขึ้น 
3. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบับริษทัหรือเขา้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 
4. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ังโดยให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม หรือในกรณีท่ีจ าเป็น
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
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5. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลัเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่นตามข้อบังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนก็ไดแ้ละนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง
และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

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

 

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุมและจ านวนคร้ังของการประชุมปี 2563 ดงัน้ี 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

จ ำนวนคร้ังที่มำประชุม/ จ ำนวนคร้ังที่มีประชุม 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

1.นายอานนัท ์ ปันยารชุน 10/11 - - - 

2.นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต ์  - - - 

3.นายปรีชา  อุ่นจิตติ 11/11 4/4 - 4/4 

4.นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี 7/7 2/2 - 2/2 

5.นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 11/11 4/4 - 4/4 

6.นายเจษฎา พรหมจาต 3/3 2/2 - 2/2 

7.นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ 10/11 - 4/5 - 

8.นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล 11/11 - 5/5 - 

9.นายทินวรรธน์  มหธราดล 11/11 - 5/5 - 

10.นายณัฐวิทย ์ บุณยะวฒัน์ 11/11 - 5/5 - 

11.นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 11/11 - - - 

12.นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ 11/11 - 5/5 - 

 

หมายเหตุ     -   นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
อยูใ่นต าแหน่งถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

- นายเจษฎา พรหมจาต  ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
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ก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและวันประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

 
ทั้งน้ี ก าหนดวนัประชุมดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดร้วมทั้งอาจก าหนดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมเป็นวาระพิเศษตามท่ีจะนดั

หมายเป็นคราวๆ ไป 
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8.2  ผู้บริหำร 
ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 13 คน ประกอบดว้ย 

ล ำดับ              รำยนำม                ต ำแหน่ง 
1. นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกุลรัตน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั 
3. นายศุภพงศ ์ อมัระรงค ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
4. นางสาวชลิณี  ปรัชญาสันติ ผูอ้  านวยการ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายพิชยั  พิชเยนทรโยธิน ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 
6. คุณณัฐชยั สุนทรพิพิธ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
7. นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริญ ผูอ้  านวยการงานวางแผนทางการเงินและการบริหารความเส่ียง 
8. นางพิชญภ์สัสร์  โพธ์ิวฒันกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 
9. นายฤทธิชยั  บรรลือลาภ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
10. นายณัฐวุฒิ  แซ่เฮง้ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
11. นายชิติสรรค ์ถิรชนิดาทรัพย ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการและออกแบบ 
12. นายดิสวะ  เสรีวฒันา ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง โครงการแนวสูง 
13. นายสุวิทย ์ เหมนอ้ย ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง โครงการแนวราบ  
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8.3  เลขำนุกำรบริษัท 
       เลขานุการบริษทั คือ นายพงษศ์กัด์ิ ใหม่ซอ้น ท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึง
ปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมผูถื้อหุ้น ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั
ให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถว้นตามกฎหมาย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลขานุการบริษทัและประวติัการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 
 
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั บรรทดัฐานของตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกนั สภาวเศรษฐกิจ เป็นตน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทักระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นได้
อนุมัติก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2563 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 โดยอนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัในวงเงินไม่เกิน 9.5 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัส าหรับปี 2562 โดย
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  คณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพ่ือการน้ี     
ไม่เกิน 9.5 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้พิจารณาการจัดสรร โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น                   
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ   ประธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 120,000 บาท และกรรมการ 
ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน
เพ่ิมเติมตามความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

2.1 คณะกรรมการบริหาร   ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท 
และกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ    
20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 
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ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินส ำหรับสมำชิกของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2563 

รำยช่ือ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

รวมค่ำตอบแทน
ทั้งหมด (บำท) 

1.นายอานนัท ์ ปันยารชุน 1,230,000 - - - 1,230,000 

2.นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต ์ 512,500    512,500 

3.นายปรีชา  อุ่นจิตติ 512,500 205,000 - 102,500 820,000 

4.นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองดี 325,000 65,000 - 65,000 455,000 

5.นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 512,500 102,500 - 205,000 820,000 

6.นายเจษฎา พรหมจาต 187,500 37,500  37,500 262,500 

7.นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ 512,500 - 205,000 - 717,500 

8.นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล 512,500 - 102,500 - 615,000 

9.นายทินวรรธน์  มหาธราดล 512,500 - 102,500 - 615,000 

10.นายณัฐวิทย ์ บุณยะวฒัน์ 512,500 - 102,500  615,000 

11.นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 512,500 - - - 512,500 

12.นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกลุรัตน ์ - - - - - 

รวม 7,175,000 

 

หมายเหตุ     -  นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  อยูใ่นต าแหน่งถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

-  นายเจษฎา พรหมจาต ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

-  การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 14 เพฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง 
ร้อยละ 25 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ:  ไม่มี 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินส าหรับผูบ้ริหาร  รวม 13 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 31,043,582 บาท  
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร:  ไดแ้ก่ เงินสมทบเขา้กองทุนเล้ียงชีพ มีจ านวนทั้งส้ิน 837,190 บาท  
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8.5  บุคลำกร 
จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ : บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

 
ผลตอบแทนพนักงำน 
หลกัการส าคญัของการบริหารผลตอบแทนของบริษทัคือ การสร้างความเป็นธรรมระหว่างบริษทัและผูป้ฏิบติังาน ดว้ยเหตุ

น้ีการสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเป็นส่ิงส าคญั อนัน าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนร่วมกนัอีกดว้ย ความเป็นธรรมในการบริหาร
ผลตอบแทนน้ี บริษทัให้ความส าคญั 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ความเป็นธรรมภายใน การจ่ายผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัคุณค่าของงานในต าแหน่ง ต าแหน่งงานท่ีมีคุณค่าต่อองคก์ร
มาก ก็ยอ่มจะไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่า งานท่ีมีคุณค่าต ่ากว่า 

2. ความเป็นธรรมภายนอก การจ่ายค่าจา้งท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งพิจารณาอตัราค่าจา้งของตลาดแรงงานและลกัษณะหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเทียบเคียงกนั ก็ควรจ่ายให้อยู่ในระดบัที่แข่งขนัได ้ 

3. ความเป็นธรรมในระดบับุคคล เน่ืองจากความสามารถแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากนั ดงันั้นแมว่้าจะอยูร่ะดบัเดียวกนั ก็อาจมี
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ผูท่ี้มีความสามารถสูงกว่า มีผลการปฏิบติังานท่ีดีกว่า ก็ควรจะมีค่าตอบแทนท่ีมากกว่า ซ่ึงจะ
สร้างความเป็นธรรมตามความสามารถในระดบับุคคล 

 

โดยบริษทัมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน โดยวตัถุประสงคส์ าคญั 4 ประการไดแ้ก่ 
1. ความเช่ือมต่อสนบัสนุนต่อเป้าหมายหลกัขององคก์ร ก็คือการเช่ือมต่อเป้าหมายหลกันั้น มาเป็นเป้าหมายในการท างาน

รายบุคคล โดยผา่นการจดัท าแผนงานหรือเป้าหมายการท างานรายบุคคล 
2. การจูงใจและให้ผลตอบแทนตามผลส าเร็จของงาน และคดัแยกผูมี้ผลงานระดบัต่างๆ ออกจากกนั เพื่อให้ผลตอบแทน

อยา่งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัให้แก่บริษทัมาตลอดทั้งปี นอกจากน้ีหลกัการขอ้น้ียงัเป็นการจงูใจตอบสนองตอ่ผูท้  างานดี  และ
กระตุน้ส าหรับผูท้  างานต ่ากว่ามาตรฐานให้เร่งปรับปรุงตน้เองอีกดว้ย 

3. การพฒันาพนักงานรายบุคคล บริษทัให้ความส าคญัและใส่ใจในประเด็นปัญหาต่างๆ  ตลอดจนความไม่ส าเร็จตาม
แผนงาน โดยการน ากลบัมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันาของแต่ละบุคคล สร้างเป็นแผนพฒันาให้แก่พนกังาน เพ่ือน า
เป้าหมายนั้นกลบัมาพฒันาอีกคร้ังในปีถดัไป เม่ือพนกังานไดรั้บการเติบเต็มดา้นความสามารถแลว้อุปสรรคท์ุกๆ ดา้นย่อมจะ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

4. การวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง โดยรูปแบบหลกัเกณฑ์การคดัเลือก และการประเมินผลผูมี้ศกัยภาพสูง และผูสื้บทอด
ต าแหน่ง ดงัน้ี 

 
 
 

จ ำนวนพนักงำนตำมระดับ 
กลุ่มบริหำร
และกำรเงิน 

กลุ่มพัฒนำธุรกิจ
และบริหำร
กำรตลำด 

กลุ่มพัฒนำ
โครงกำรและบริกำร

งำนก่อสร้ำง 

กลุ่มพัฒนำ
ธุรกิจโครงกำร

ระยอง 
รวม 

ระดบั ผช.ผอ.ฝ่าย - กรรมการผูจ้ดัการ (คน) 6 3 4 1 14 
ระดบั พนกังาน - ผูจ้ดัการแผนก (คน) 40 25 15 53 133 

รวม 46 28 19 54 147 
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การปรับเงินเดือนเน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่ง  
- การปรับเงินเดือนเน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่งงาน หมายถึง การปรับเงินเดือนในกรณีท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งพนกังานให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั และตอ้งมีคุณสมบติัขั้นตน้ทั้งในดา้นผล
การปฏิบติังาน และอายงุานครบตาม Career Path 
- เป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัจากวนัเขา้ระดบั 
- มีผลการปฏิบติังาน เฉล่ียสูงกว่ามาตรฐาน 
การปรับเงินเดือนเพ่ือความเหมาะสม  
- การปรับเงินเดือนเพื่อความเหมาะสมหมายถึง การปรับเงินเดือนในกรณีท่ีเกิดความไม่ทดัเทียมกนัในเร่ืองเงินเดือนเม่ือ
เปรียบเทียบกับตลาดแรงงานภายนอก หรือเกิดความเหล่ือมล ้ าเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานภายใน หรือเกิดความไม่
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน หรือบริษทัจ าเป็นตอ้งปรับให้เป็นกรณีพิเศษ 
- การเสนอปรับค่าจา้งเพ่ือความเหมาะสมตามให้ท าเฉพาะรายท่ีเห็นว่ามีเหตุผลอนัควรอยา่งย่ิงเท่านั้น เช่น เงินเดือนต ่ากว่า
พนกังานท่ีรับเขา้ใหม่ ในขณะท่ีประสบการณ์ ใกลเ้คียงกนั เงินเดือนต ่ากว่าเกณฑ์ของบริษทั  หรือต ่ากว่าอตัราเงินเดือนใน
ตลาดแรงงานภายนอกเป็นอยา่งมาก 
- การปรับค่าจา้งเพื่อความเหมาะสมในรอบ 12 เดือน ไม่ว่าจะปรับก่ีคร้ังก็ตามให้ปรับไดร้วมแลว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ฐานค่าจา้ง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการขึ้นค่าจา้งตามความสามารถในการปฏิบติังาน (ปรับประจ าปี) 
การคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง  พิจารณาจาก 
- รายช่ือพนกังานศกัยภาพสูง  
- แผนผูสื้บทอด 
- เส้นทางความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ 
 

ในปี 2563 ผลตอบแทนรวมของพนกังานในบริษทั เป็นจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท โดยค่าตอบแทนท่ีให้แก่พนักงานของ
บริษทันั้นอยู่ในรูปแบบ เงินเดือน ค่าแรง ค่าครองชีพ สวสัดิการตามต าแหน่ง โบนัส และสวสัดิการอื่นๆ โดยสวสัดิการและ
ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีบริษทัก าหนดขึ้นนั้น บริษทัเลง็เห็นว่าจะสามารถช่วยสนบัสนุนให้พนกังานทุกท่านสามารถใชไ้ดแ้ละเกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงกบัพนกังาน ดงัน้ี 

1.   ประกนัสุขภาพ (กลุ่ม) ผูบ้ริหารและพนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั 
1.1 ประกนัสุขภาพพนกังาน 
1.2 ประกนัชีวิต ไดรั้บสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือน 
1.3 ประกนัอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

2.   สวสัดิการช่วยเหลือ 
บริษทัจดัสวสัดิการท่ีนอกเหนือจากประกนัสังคม ให้แก่พนกังาน อาทิ กรณีอุปสมบท เงินช่วยเหลือสมรส ของเยี่ยมผูป่้วย 

กรณีผูบ้ริหารและพนกังานเสียชีวิต รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษทั 
3.  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั 
4.  กองทุนประกนัสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
บริษทัไดมี้การขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคมให้แก่ลูกจา้ง ตามท่ีกฎหมายแห่งพระราชบญัญติั

ประกนัสังคมก าหนดไว ้
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5.  สวสัดิการอ่ืน ได่แก่ การเลือกช่วงเวลาเขา้ปฏิบติังาน การปฏิบติังานจากท่ีพกัอาศยั วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี พนกังาน
สูงสุด 16 วนั ผูบ้ริหารสูงสุด 18 วนั เคร่ืองแบบพนกังาน ค่าตอบแทนวิชาชีพ ส่วนลดการซ้ือท่ีอยู่อาศยั รางวลัอายุงาน การใช้
บริการศูนยกี์ฬาของบริษทั เป็นตน้ 

 
นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร 
ปัจจยัส าคญัของการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององคก์ร คือการได ้  “คนดี คนเก่ง”  บริษทัจึงให้ความส าคญัในเร่ือง “คน” ซ่ึง

ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดขององคก์รโดยยึดหลกัการบริหารจดัการทุนมนุษย์มาประยุกต์ใชเ้พื่อเป็นการใช้ประโยชน์จาก 
“คน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ปัจจุบนัการบริหาร Talent Management เป็นงานหน่ึงท่ีมีความส าคญั บุคลากรเหล่าน้ีถือ
เป็นกลุ่มท่ีองคก์รสามารถฝากความหวงัในการบรรลุผลท่ีทา้ทายขององคก์ร ซ่ึงจะท าให้องคก์ร  มีความ “แตกต่าง” และมีความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง จึงถือเป็นภาระกิจหลกัท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันาพนกังานขององคก์รให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดงันั้นเพ่ือให้บริษทัสามารถปฏิบติังานภายใตจุ้ดมุ่งหมายดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดก้ าหนดเส้นทางการบริหารเส้นทาง
ความกา้วหน้าทางสายอาชีพทุกระดบัต าแหน่ง ให้สอดคลอ้งตาม Functional Competency เพื่อรองรับการท างานอย่างมืออาชีพ 
การพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพื่อมุ่งตอบสนองวิสัยทศัน์ขององคก์กร  ทั้งยงัช่วยให้องคก์รสามารถวางแผนผู ้
สืบทอดต าแหน่งส าคญัเพ่ือเตรียมความพร้อมของต าแหน่งท่ีว่างลง อีกทั้งเป็นการจูงใจให้พนักงานภายในมีโอกาสเติบโต
กา้วหนา้ในอาชีพ อีกทั้งท าให้เกิดการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ต่อไป และในปี 2563  บริษทัไดจ้ดักิจกรรม Town Hall Meeting 
ภายใตช่ื้อธีม “ Estar Open House ” เปิดบา้นจบัเข่าคุยกนั โดยจุดประสงค์หลกัคือ การส่ือสารให้ทุกคนเขา้ใจแผนธุรกิจของ
องคก์ร เร่ิมจากผูบ้ริหารจะบอกถึงเป้าหมายทิศทางในการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีหลงั และเปิดโอกาสให้พนกังานซักถามขอ้
สงสัยต่างๆ ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็ไดรั้บขอ้คิดเห็นและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จากพนกังานโดยตรงเช่นกนั 
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัมีระบบ

การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานต่อความส าเร็จและการเติบโตของบริษทัอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการขึ้นโดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

- การปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นท่ีเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียคณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร โดยแสดงออกถึงภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงาน
ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- บริษทัก าหนดแนวทางจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบติั 
- การด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยจดัให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อจดัการ

กบัความเส่ียง โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในองคก์รเพื่อก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี บริษทัยึดมัน่ต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานของรัฐ 

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

 
9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ก)  คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายต่อศกัด์ิ  เลิศศรีสกุลรัตน ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายทินวรรธน์  มหธราดล กรรมการบริหาร 
4. นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล กรรมการบริหาร 
5. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวฒัน์ กรรมการบริหาร 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ก่อน

น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้การรับรอง 
2. ก ากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั 

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

งานและการมอบอ านาจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
2. มีอ านาจในการอนุมติัและ/หรือการตดัสินใจในเร่ืองใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวว่้าจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั  
3. มีอ านาจในการอนุมติัและ/หรือการตดัสินใจด าเนินการแทนคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเร่งด่วน ซ่ึงไม่สามารถรอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้ งน้ี โดยให้หารือประธานกรรมการบริษทัหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ด าเนินการและเม่ือด าเนินการแลว้ให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้สัตยาบนัต่อไป  

4. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้ งผู ้บริหารของบริษัท ท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร ให้เป็นสมาชิกสมทบของ
คณะกรรมการบริหารดว้ยก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 2 ท่าน 

 

ขอบเขตของเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
1. แนวนโยบายในการท าธุรกิจของบริษทั แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษทัโดยงบประมาณประจ าปี

จะตอ้งประกอบดว้ย งบประมาณก าไรขาดทุน งบประมาณเงินสด งบประมาณการลงทุน อตัราพนกังานและงบประมาณการ
ว่าจา้งพนกังาน 

2. การจดัตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัทุกโครงการ 
3. นโยบายการบริหารงาน ผงัการจดัองคก์รของบริษทั นโยบายเก่ียวกบัการพนกังาน การให้สวสัดิการ การจ่ายโบนสั 

และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
4. การซ้ือท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีอยูน่อกโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุมติัแลว้ตาม ขอ้ 2. 
5. การขายท่ีดิน และ/หรืออาคารในรายการซ่ึงมิใช่เป็นไปตามปกติการคา้ของบริษทั และ/หรือไม่ไดอ้ยู่ในโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั 
6. การเช่าหรือให้เช่าท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า 3  ปี หรือมูลค่าเกินกว่า 10  ลา้นบาท 
7. การกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
8. การเพ่ิมทุน การลดทุน ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม การเลิกหรือการควบรวมของบริษทัดงักล่าว การขายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัใดๆ  
9. การฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดี ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าห้าลา้นบาท 
10. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดว่าจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวว่้าจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

ข)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 

ล ำดับ        รำยนำม        ต ำแหน่ง 
1. นายปรีชา  อุ่นจิตติ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2 นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 
 



 
 

34 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ รวมถึงการสอบทานพิเศษ การเป ล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและรายการปรับปรุงของผูส้อบบญัชี 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชี เช่น การสอบทานการให้บริการอื่นกบับริษทัของผูส้อบบญัชี การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นตน้ 
5. สอบทานกบัผูส้อบบญัชีถึงประเด็นอนัอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน เช่น ความ

ยุ่งยากหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีมีนยัส าคญัท่ีผูส้อบบญัชีประสบในระหว่างปฏิบติังาน ประเด็นขอ้เท็จจริงและความเห็นท่ีแตกต่างกนั
ระหว่างผูส้อบบญัชีกบัฝ่ายจดัการ ระดบัประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้บกพร่องท่ีปรากฏขึ้นในงวดบญัชีน้ี และท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในงวดบญัชีต่อไป เป็นตน้ 

6. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม และประชุมร่วมกบัหัวหน้าหน่วยงานก ากบัและ
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. สอบทานระดับความเส่ียงและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานว่า
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 

8. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้ง ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อนท่ีบริษทัจะเขา้มาท ารายการดงักล่าวตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
10.1    ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
10.2    ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
10.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
10.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
10.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
10.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
11. สอบทานและอนุมติักฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบตัรของงานตรวจสอบภายในอยา่ง

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

13. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานก ากบัและตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานดงักล่าว 

14. พิจารณาว่าจา้งหรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนไดต้ามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

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

16. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ทั้งน้ี การปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความอิสระ 
 

ค)  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 

ล ำดับ รำยนำม      ต ำแหน่ง 
1. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
1.1  นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ริหารระดบัสูง

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

กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าขององคก์รหรือกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
1.3   นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษทั 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่า
ขององคก์รหรือกิจการท่ีบริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2. สรรหาคดัเลือกหรือพิจารณากลัน่กรองตวับุคคล  
สรรหา คดัเลือก หรือพิจารณากลัน่กรองตวับุคคล เพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

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

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   
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2.4 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการท่ีบริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50   
ขึ้นไป 

3. การพิจารณาค่าตอบแทน 
พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้กรรมการบริษทั  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
รวมถึงกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการท่ีบริษทั  ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั หรือองคก์ร 
หรือกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แลว้แต่กรณี โดยเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง
กนั  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมขึ้นนั้นดว้ย 

4 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ 
4.1 พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ขนาดและองค์ประกอบของ  คณะกรรมการบริษทั    

มีความเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแล
และด าเนินธุรกิจของบริษทั 

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

4.3 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

4.4 พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4.5 เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   ค่าตอบแทนไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 

4.6 แสวงหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก ผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นโดยบริษทัเป็นผู ้
รับภาระค่าใชจ้่าย  เช่น การส ารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นตน้ 
 

ง) กรรมกำรอิสระ 
         กรรมการอิสระของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ประกอบดว้ย 
 

ล ำดับ รำยนำม ต ำแหน่ง 
1. นายอานนัท ์ปันยารชุน ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
(1)  กรรมกำรอิสระ 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ  โดยยึดถือหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของ “กรรมการ
อิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม      
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดว้ย   

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

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

ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้
กูยื้ม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ขึ้นไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน   

ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต   
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรือ (ฉ) ให้ผูข้ออนุญาตไดรั้บการผอ่นผนัขอ้ห้ามการมีหรือเคย
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษทัท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและ
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระดว้ย  

(ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบ
บญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 

(2)   กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหนา้ท่ีคดัเลือก กลัน่กรองบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง และ
บริษทัไม่ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting  แต่ใชวิ้ธีการใช้
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การสรรหากรรมการสามารถ
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื่นใดก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงด้วยคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีหนา้ท่ี 
สรรหา คดัเลือก หรือพิจารณากลัน่กรองผูบ้ริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ 
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9.4  กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
บริษทัไดก้ ากบัดูแลและควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย  โดยส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทน

ของบริษทัท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ในบริษทั
ยอ่ยมีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทั นั้น ตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท า
รายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง  
และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั  รวมถึง
ตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบ
การเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 

9.5  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษทัได้ก าหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน/ลูกจ้างของบริษทั ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งหรือสายงานท่ี

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

 

รำยงำนกำรถือหุ้นของกรรมกำร รวมท้ังคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร  

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ระหว่างปี (หุ้น) 

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

2 นายพงศพิ์นิต  เดชะคุปต ์ - - - 

3 นายปรีชา  อุ่นจิตติ - -  - 

4 นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี - -  - 

5 นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ - -  - 

6 
นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ 
(คู่สมรส นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์) 

1,400,000 1,400,000  - 

7 นายเจษฎา พรหมจาต - - - 

8 นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ - - - 

9 นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล - - - 

10 นายทินวรรธน์ มหธราดล - - - 

11 นายณัฐวิทย ์บุณยะวฒัน์ - - - 

12 นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ - -  - 

13 นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์  - -  - 
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีและค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 

2563 ดงัน้ี  
 

บริษัท ค่ำบริกำรตรวจสอบบญัชี ค่ำบริกำรอ่ืนๆ 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 1,335,000 บาท 11,235 บาท 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 200,000 บาท 17,366 บาท 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จ ากดั   40,000 บาท                 - 

รวม 1,575,000 บาท    28,601 บาท 
 

9.7 ระดับควำมเข้ำใจและกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีไปปรับใช้ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบักิจการท่ีดี จึงไดมี้นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลา โปร่งใส อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกักิจการท่ีดีตาม
เกณฑ์การส ารวจโครงการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้ นโยบายบางประการท่ีบริษทั ไดด้ าเนินการ
ในแนวทางอื่นต่างจากหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมภายใตก้ารด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องบริษทัและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น โดย
ในปี 2563 มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี รวมถึงเหตุผลท่ียงัไม่ปฏิบติัไม่ได ้ดงัน้ี 

 

เร่ืองที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
บริษทัไม่ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) 

เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(One Share One Vote) และการใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจท าให้ตวัแทนท่ี
ไดรั้บเลือกมามีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการสรรหาคณะกรรมการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั รวมถึงอาจน าไปสู่การขดัแยง้แนวทางการบริหารงาน
ของกรรมการท่ีท าเพื่อผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเพียงกลุ่มเดียว 

บริษทัไม่ไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแยก
ต่างหาก ตามกรอบ Global Reporting Initiative 
(GRI) 

เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นหัวขอ้หน่ึงในรายงาน
ประจ าปี ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แลว้ 

บริษทั มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้ง
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระ และอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น จึงเห็นควรอนุโลมให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี ซ่ึงกรรมการอิสระ
แต่ละท่านไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอิสระอยา่งแทจ้ริงและท่ี
ผา่นมาไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ และไม่มีส่วนไดเ้สียในการด าเนินกิจการของบริษทั 

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG 
Committee (ระดบักรรมการ) 

บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบติัตาม
จริยธรรมจรรยาบรรณผูบ้ริหาร และบรรษทัภิบาล โดยก าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจน 
สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.estarpcl.com และบริษทัไดด้ าเนินการอยา่งเคร่งครัด โดยสรุป 5 หมวด ดงัน้ี 
 

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัให้ความส าคญักบัการด ารงสิทธิและส่งส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน ของผูถื้อหุ้นในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

เจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอยา่งครบถว้นและเพียงพอ การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของบริษทั การเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

บริษทัก าหนดให้มีวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายในไม่เกิน 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบบญัชีบริษทั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นไดรั้บทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในวาระส าคญัต่างๆ ของบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดงัน้ี 

 

วันด ำเนินกำร รำยละเอียด 
30 กนัยายน 2562 บริษทัแจง้การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถาม

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยแจง้ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฯ์ และระบุขั้นตอน
การเสนอวาระดงักล่าวเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มี “การพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)” ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมาย พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 

27 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 

13 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติยกเลิกก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2563  

30 มิถุนายน 2563 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
30 มิถุนายน 2563  เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบทั้งชุด 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวปไซตข์องบริษทั www.estarpcl.com ล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อน
วนัประชุม 

15 กรกฎาคม 2563 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย ์ก่อนการประชุมเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 7 วนั ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 1-3 กรกฎาคม 2563  ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ลงในหนงัสือพิมพ์
ข่าวหุ้น (ฉบบัภาษาไทย) อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วนัก่อนวนัประชุม 

30 กรกฎาคม 2563 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร ห้อง
แพลททินมั 1 ชั้นลอ็บบ้ี เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดัท าหนงัสือเชิญประชุมฉบบัสมบูรณ์ ประจ าปี 2563  พร้อมระเบียบวาระการประชุมอย่างชดัเจนและเอกสารประกอบ
ทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยค านึงถึงความครบถว้น เพียงพอ
ของข้อมูล โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทกล่าวถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ



 
 

42 
 

คณะกรรมการ รวมถึงวาระท่ีมีความส าคญัต่อผูถื้อหุ้นในการตดัสินใจ ทางบริษทัไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ และวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดมี้การระบุช่ือพร้อมประวติัผูท่ี้ถูกเสนอให้ไดรั้บการแต่งตั้ง ช่วยให้ผูถื้อ
หุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงขอ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

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

ประวติัยอ่ของกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในอดีตและปัจจุบนั จ านวนหุ้นท่ีถือของบริษทั จ านวนวาระ
ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทั ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัและ
ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

- ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
- ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีประวติัครบถว้น 
- ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
- ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
- แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
- หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะ

ทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ อย่างละเอียด และแบบ ค. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะ                     
ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผูดู้แลรักษาทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

- ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ให้บริษทั (กรณีท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) 
- บริษทัไดก้ าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในเร่ืองการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอ

ช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินรอบบญัชี โดย
ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขั้นตอนชดัเจนซ่ึงเผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซต์บริษทั www.estarpcl.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดย
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะไดรั้บลายลกัษณ์อกัษรจากผูถื้อหุ้น โดยเลขานุการ
บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
วาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด และเร่ือง
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั และเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดจะแจง้เร่ืองเพื่อทราบใน
การประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระดว้ย 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและการส่งค าถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากน้ี
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่การ
พิจารณาของท่ีประชุมไดโ้ดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีการเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติเพียงขอ้ซักถามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมแลว้เท่านั้น 
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วันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2563 ไดมี้การจดัประชุมผูถื้อหุ้น  1 คร้ัง คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา  

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

- จดัเล้ียงของว่างในห้องประชุมอยา่งเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ประชุม และงดแจกของช าร่วยแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยเปิดด าเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและแม้จะพน้เวลา
ลงทะเบียนแลว้ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ หรือ
ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ 

บริษทัไดด้ าเนินการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแนะน าคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุด

ย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ให้ท่ีประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษทัช้ีแจงวิธีการด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

2. ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และมีตวัแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเป็นผูสั้งเกตการณ์ 

3. บริษทัจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าในท่ีประชุม 
รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัอยา่งกระทนัหนั 

4. จดัให้มีการนบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีตอ้งอนุมติั และส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการนบัคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล  

5. ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี
อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6. บนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไวอ้ย่างครบถว้น 
 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/ 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 55 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 3,327,075,221 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ จ านวน 11 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม 

 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษทัไดมี้การด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1. แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนน

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

2. จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบนัทึกสาระส าคญัของแต่ละ
เร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นขอ้ซักถามท่ีส าคญัของผูถื้อหุ้นและค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของท่ีประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไว้
อยา่งครบถว้น ชดัเจน โดยเลขานุการบริษทั และลงนามรับรองโดยประธานท่ีประชุม 
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3. น าส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ภายใน 14 วนัหลังจากวนัประชุม รวมถึงกรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วนัหลังจากวนัประชุมตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิง ตลอดจนเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์ www.estarpcl.com ของบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563  

จากการด าเนินการดงักล่าว ส่งผลให้บริษทั ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี (Annual General 
Meeting; AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

 

หมวดที่  2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
บริษทัได้ยึดหลกัการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและให้ความส าคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อ
หุ้นท่ีควรไดรั้บ โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. เพื่อเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฉบบัสมบูรณ์ไวบ้นเว็บไซต์ 
รวมทั้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทางไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด โดยไดร้ะบุถึงหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 
21 วนั ตามหลกัเกณฑ์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมการอิสระ ตลอดจนผูดู้แลรักษาทรัพยสิ์นเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่มีสัญชาติไทย เป็นตน้ 

2. จดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เป็นประจ าทุกปี โดยผูถื้อหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายรวมกนั ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ี การเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทั รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึง
เผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทจึงไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ตลอดจน
วาระแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

4. บริษทัไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
5. บริษทัจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ (ฉบบัที่ 1/2546) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2546 ซ่ึงก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และ

แนวปฏิบติัท่ีดี และไดเ้ผยแพร่เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัปฏิบติั  
6. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษทัและบริษทัในเครือประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทัจะต้องแจ้งความประสงค์ในการว้ือขายหลกัทรัพย์มายงั
เลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย  1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

7. หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนท่ีจะเขา้ท า
รายการ บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ ตลอดจนความเห็นคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการดงักล่าว
ให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะท ารายการ 

8. บริษทัไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัย่อยของบริษทั รวมทั้งโครงสร้างการ
ถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขวใ้นกลุ่มบริษทั 
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หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และมีนโยบายท่ีจะให้แต่ละกลุ่มไดรั้บสิทธินั้นอยา่งเตม็ท่ีไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้

เสียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริหารบริษทัและบริษทัย่อย ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ตลอดจน
สาธารณชนและสังคม โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายด้านต่างๆ ไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (ฉบบัที่ 1/2546) เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2546 สามารถศึกษาและดาวน์โหลดไดท่ี้ www.estarpcl.com ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัไดป้ฏิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั ดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม และเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส และ

เพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคง ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืน จึงได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตไม่มีการกระท าใดๆ อนัส่งผลให้เกิดขอ้ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการไม่เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น หรือการให้ขอ้มูลภายในของ
พนกังานทุกระดบัในทางมิควร บริษทัไดมี้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบส่ือต่างๆ 
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นรูปแบบสารสนเทศ
ออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกบัส่ือมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. ลูกค้ำ 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเพื่อปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและก าหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ย่าง

ชดัเจน ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ทั้งน้ีบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ตั้งแต่การใส่ใจในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีตั้งใจตอบโจทยค์วามตอ้งการและเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการใส่ใจใน 
ด้านบริการ โดยการสร้างมาตรฐานการบริการส าหรับบทบาทงานท่ีต้องดูแลและให้บริการลูกคา้  นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชวนมาดูหนงั มินิคอนเสิร์ต งานบุญในช่วงเทศกาล
ทางศาสนา การแจกของขวญัในช่วงวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ 

เพื่อให้บริษทัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง จึงมีการก าหนดผลคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ใน
ด้านต่างๆ เป็นตัวช้ีวดั ( KPI - Key Performance Indicator) ในระดับองค์กร ระดับฝ่าย จนถึงระดับพนักงาน โดยหัวข้อท่ีวดัผล
ประกอบดว้ย 

- ความพึงพอใจต่อ ท าเล รูปแบบโครงการ การออกแบบ วสัดุอุปกรณ์ พ้ืนท่ีใชส้อย รวมถึงพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานขายในช่วงเยี่ยมชมโครงการ จอง/ท าสัญญา  
- ความพึงพอใจต่อบริการจากแม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยั ในช่วงเยี่ยมชมโครงการ จอง/ท าสัญญา 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพบา้น และการด าเนินการซ่อมในช่องตรวจรับมอบบา้น/ห้องชุด 
- ความพึงพอใจต่อบริการของพนกังานฝ่ายบริการลูกคา้ในการให้ค  าแนะน าเร่ืองสินเช่ือ และบริการช่วงโอนกรรมสิทธ์ิ 
- ความพึงพอใจต่อบริการงานซ่อมหลงัโอนกรรมสิทธ์ิ ในดา้นการให้บริการ คุณภาพงานซ่อม และความรวดเร็วในการ

ให้บริการ  
- ความพึงพอใจระหว่างเขา้พกัในโครงการซีสตาร์ 

 
ผลคะแนนตัวช้ีวัดด้ำนควำมพงึพอใจของลูกค้ำในระดับองค์กร (ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ใช่กำรเงิน) 

ในการวดัผล KPI ในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ระดบัองค์กร จะเป็นการประมวลผลคะแนนรวมในทุกดา้น ตั้งแต่ช่วงท่ี
ลูกคา้เยี่ยมชมโครงการ จอง ท าสัญญา โอนกรรมสิทธ์ิ งานซ่อมหลงัโอนกรรมสิทธ์ิ รวมถึงความพึงพอใจในบริการเช่าของธุรกิจเช่า 
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โดยในปี 2562 บริษทัไดค้ะแนนความพึงพอใจอยู่ท่ีระดบั 4.35 คะแนนจากคะแนนเต็มท่ี 5.00 คะแนน อยู่ในระดบั “ดีมาก” ซ่ึงเป็น
คะแนนท่ีปรับตวัสูงจากปีก่อนหน้า โดยบริษทัพยายามรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2563 คะแนนความ
พึงพอใจยงัสามารถรักษาระดบั “ดีมาก” ไดท่ี้ 4.36 คะแนน โดยส่วนท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจสูงจะอยูใ่นช่วงเยี่ยมชมโครงการ จอง 
และท าสัญญา ในขณะท่ีการให้บริการช่วงซ่อมหลงัโอนกรรมสิทธ์ิลูกคา้ให้คะแนนความพึงพอใจมากเพ่ิมขึ้นในปี 2563 

3. คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ 
บริษทัก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างชดัเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษทั
ได้ก าหนดคุณสมบัติของคู่คา้ ซ่ึงพิจารณาจากความมั่นคงและความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้ง           
มีเอกสารรับรองท่ีส าคญัของบริษทั สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีประวติัการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี จะน ารายละเอียดของคู่คา้มาพิจารณาเปรียบเทียบกนัอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป 
เพื่อความเสมอภาคกนั บริษทัจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีน าไปสู่ความอยุติธรรม และปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างอย่างเป็นธรรมและช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงเวลาตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดของสัญญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรตอ้ง
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือมีเหตุอนัควรอนัอาจกระทบต่อสถานะทางการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งช าระ บริษทั
จะแจง้เจา้หน้ีเพ่ือทราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนัหรือแกไ้ข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนจะน าสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนั
ทางการเงินอนุมติัมาใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีแสดงเจตนาไวต้่อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 

4. คู่แข่ง 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัทางการคา้ท่ีโปร่งใสตาม

กฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการปฏิบติัต่อการแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงจะไม่ปฏิบติัหรือละเมิดส่ิงอนัใดท่ีน าไปสู่การ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษทั ยงัละเวน้
จากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ท าการผูกขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วน
แบ่งการตลาด 

5. พนักงำน 
บริษทัตระหนกัในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความส าคญั

ในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
จรรยาบรรณพนกังานเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานดงัต่อไปน้ี 

ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนกังานในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัยึด
มั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเวน้ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ 
สถานภาพการสมรส ภาษา หรือต าแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งน้ี บริษทัไดท้  าการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะส้ัน
ได้แก่ ค่าแรงขั้นต ่าส าหรับผูไ้ม่มีทักษะหรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพ่ิมตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี 
นอกจากน้ี ยงัมีการสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดให้แก่พนกังาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั เบ้ียเล้ียงการปฏิบติังานนอก
สถานท่ี ค่าเดินทาง การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี การจดังานเล้ียงปีใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ี ฐานค่าแรงและสวสัดิการของแต่ละคน
แตกต่างกันตามต าแหน่ง นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได ้ณ ปัจจุบัน ยงัมีการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อนัไดแ้ก่ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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6. สังคมส่วนรวม 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยปลูกจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั โดยให้ความส าคญัและถือเป็นหน้าท่ีต่อสังคมโดยรวมและ
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  และนโยบายเก่ียวกบัสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
โดยผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปลูกจิตส านึกดงักล่าวให้เกิดขึ้นในบริษทั และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน การสมทบ
เงินบริจาคสนบัสนุนองคก์รยนิูเซฟ การจดักิจกรรมประเพณีทอดผา้ป่า ณ วดัไทรนอ้ย สนบัสนุนโครงการประกวดแข่งขนัสวดมนต์
สรภญัญะมรดกพุทธปัญญาทางวฒันธรรมไทย ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระสังฆราช การบริจาคเงินให้กบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ในการปรับปรุงหอพกันกัศึกษา เป็นตน้ และไดมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มของบริวเณท่ีมีโครงการของบริษทัอยู่ อาทิ ปลูก
ตน้ไมท้างลงหาดพลา เป็นตน้ 

7. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัอยา่งย่ิงในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จึงไดก้ าหนดเป็น

นโยบายดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัปฏิบติั เพ่ือ
ส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภยัแก่ชีวิตพนกังาน และทรัพยสิ์นในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของบริษทั โดยยึดถือแนวทางปฏิบติั
ถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพยสิ์นของบริษทั และตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนั
เกิดขึ้นจากการท างานท่ีมีผลต่อพนกังานและบุคคลอ่ืน เช่น มีการซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี 

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไม่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอเป็นปัจจุบนั 

ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง โดยบริษทัไดด้ าเนินการเปิดเผย
สารสนเทศ ดงัน้ี 

บริษทั เปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือรายงานขอ้มูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แบบรายงานประจ าปี (56-2) ตลอดจนสารสนเทศท่ีรายงานตาม
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดน้ าขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทัลงเวบ็ไซต ์โดยไดจ้ดัท าทั้งเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ดงัหมวด “ขอ้มูลนกัลงทุน” รวมถึงขอ้มูลส าคญัอื่นๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นของบริษทั ทั้งน้ี สามารถเขา้ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวปไซตข์องบริษทั www.estarpcl.com  

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

 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด  ท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัและเผยแพร่
ภาพข่าว ขอ้ความข่าวผา่นส่ือต่างๆ  
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ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท  ท าหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านัก
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตามขั้นตอน และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียส่งค าถามตามช่องทาง
ท่ีก าหนดไว ้เช่น การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูส่ื้อข่าว โดยมีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงาน ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมและตอบขอ้ซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้น และการพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ตลอดปี 2563 ดงัน้ี  

 

กิจกรรม จ ำนวน (คร้ัง) 
สัมภาษณ์พิเศษ 3 
เผยแพร่ผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์ 111 
แจง้ข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 26 
จดัแถลงข่าว - 

 

ในปี 2563 บริษทั ไม่มีเหตุการณ์ท่ีถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ดว้ยเหตุ บริษทัไม่ประกาศหรือไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีมี
สาระส าคญัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี เพื่อให้การส่ือสารและการให้ขอ้มูลระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ 
นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานก ากับดูแล และส่ือมวลชน มีความเข้าใจและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน รับฟัง
ความเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาปรับปรุง และ/หรือ ใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อท าหน้าท่ี ดงักล่าว และให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  
ดงัน้ี 

 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ :  นางสาวพูนศรี ผลพานิชเจริญ 
ท่ีอยู ่:  บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

ทาง e-mail :  ir@estarpcl.com 

โทรศพัท ์:  0 2263 1010 ต่อ 890 

โทรสาร :   0 2263 1009 
 

กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เพื่อรักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี ป้องกนัการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินและคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชี ท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบทานความถูกตอ้งและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มี

mailto:info@estarpcl.com
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การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังเพ่ือสอบถามความเห็นจากผูส้อบบญัชีใน
ประเด็นต่าง ๆ บริษทัไดใ้ห้ผูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน อี วาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ไม่มีความ
ขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลางและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนด เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่แก่กรรมการและผูถื้อหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั
ท่ีถูกตอ้งและเช่ือมัน่ไดใ้นทุกแง่มุมตามความจริงทุกประการ 

ในปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดเผยงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและไม่เคย
มีประวติัการถูกส่ังให้แกไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษทัไดก้ าหนดตัวช้ีวดัผลการปฏิบติังาน ไวใ้นแต่ละปีเพื่อเช่ือมโยงกบัหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั

ก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ซ่ึงอยู่ในลกัษณะของตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งน้ีการก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง มีการด าเนินการท่ีโปร่งใส ชดัเจน และอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี ยงัก าหนด         
การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัไวใ้นรายงานประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์วอ้ย่างชัดเจน โดยเปิดเผยลกัษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะใน
ฐานะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนบริหารงาน ส่วนผูบ้ริหารจะเปิดเผยเป็นจ านวนเงินรวมไว ้ทั้งน้ีค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ปี 2563 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 

กำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความลบัของบริษทั การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมการใชข้อ้มูล รวมถึงการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์อีกทั้งไดก้ าหนดให้กรรมการตอ้งเปิดเผยและรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 
กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจะตอ้งรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพย ์โดยก าหนดให้จดัท าและ

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

 

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ โดยกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทั

ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยน าส่งท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้งน าส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตร 89/14 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงาน  

 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและมี

หน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  รวมทั้งก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบหรือขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
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ก็ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษทัตระหนักและให้ความส าคญักบันโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการเติบโตและอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนของบริษทั โดยยึดหลกั 6 ประการดงัน้ี 

 

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

  
1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบับริษทัและ

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

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว่้า คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการ 11 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 

คน ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน โดยสามารถแยกโครงสร้าง
คณะกรรมการไดด้งัน้ี 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นกรรมการอิสระ   6    คน   
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     1    คน   
- กรรมการอิสระ                     4    คน   

 

กรรมการบริษทัเป็นตวัอยา่งสูงสุดในการยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 
1) กรรมการทุกคนจะต้องมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหัวใจของธุรกิจโดยสามารถสร้างและเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้กบัผูถื้อหุ้น และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
อื่นๆ คณะกรรมการจะร่วมกับฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัให้มีขึ้นและให้ทุกคนไดป้ฏิบัติตาม 
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบเต็มท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัดว้ยทกัษะและความซ่ือสัตยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ 

2) กรรมการจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการด าเนินกิจการของบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิท
ใจ 

3) กรรมการจะตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างอยา่งรอบคอบและโปร่งใส และอาจจดัให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาดว้ยก็ได ้

4) กรรมการตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบับริษทัอย่างเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมเสมอ การขาดการ
ประชุมคณะกรรมการควรมีเหตุผลช้ีแจง 

5) กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน  
6) กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
7) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 
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8) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเสียในสัญญาท่ีท ากบับริษทั หรือเขา้ถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์
อ่ืนเพ่ิมขื้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ หรือด าเนินการในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขอ้แยง้ทางผลประโยชน์ 

9) กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององคก์รเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ  ผลประโยชน์ขา้งตนรวมถึง 

(1)  ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ 
(2)  ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
(3)  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขององคก์ร 
(4)  ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององคก์ร 

10)  กรรมการตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั  และไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
11)  กรรมการตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

(1)  ตอ้งไม่ใชเ้งินหรือสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษทัเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนตน 
(2)  ตอ้งไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนเหนือผลประโยชน์ของบริษทั  

12)  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
 

กำรเลือกตั้งและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งโดยก าหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็น 3 ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบั 1 
ใน 3 ส่วน กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน 
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้กบับริษทัอย่างเต็มท่ี บริษทัไดก้ าหนด

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และไม่มีกรรมการท่านใดด ารง
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษทั  

กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งทุ่มเทและให้เวลากบัการท างานให้กบับริษทัเตม็เวลา จึงไม่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ
รับผิดชอบงานในบริษทัจดทะเบียนอื่นได ้ยกเวน้ไปด ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยเพื่อก ากบัดูแลในฐานะบริษทัแม่เท่านั้น 

 

2. ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าท่ีหลกัในการก าหนดและพิจารณาเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษทั แผนธุรกิจ งบประมาณ จดัท ารายงานความรับผิดชอบ
ทางการเงิน ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบติั
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รายละเอียด
เพ่ิมเติมระบุในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

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

3) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ เพ่ือกลัน่กรองเร่ือง
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ต่างๆ   ท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีความถูกตอ้ง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณา
อนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี และเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัให้มีความรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ นได้ระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ 
“คณะกรรมการชุดยอ่ย” 

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

เป็นรายละเอียดท่ีชัดเจน อีกทั้งไดจ้ดัให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และระเบียบ
ปฏิบติั เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและ/ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รายการดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณา
กลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว และใน
กรณีท่ีบริษทัมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัมีการเปิดเผยความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย โดยกรณีท่ีมี
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงวาระดงักล่าว 

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

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

8) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมุ่งเนน้ให้มีการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงทั้งองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะท างานบริหารความเส่ียงได้
พิจารณาสรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง” 

 

3. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง

จะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการหน่ึง
คน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานหลายคน ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใด     
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

และไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่าตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2) การช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
3) กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4) ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือ
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นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัจากท่ีไดรั้บการร้องของ 

5) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีใน
การประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงสถานท่ีประชุม อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้

6) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท าการในนาม
ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้
กระท าการภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทน อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

7) คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

8) คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 
9) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั

จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 
 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 11 คร้ัง เพื่อก ากบัและดูแลการบริหารจดัการใน
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด โดยจดัประชุมคณะกรรมการตามปกติ 10 คร้ังและจดัให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
(Non-Executive Director) อีก 1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารอภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัไดทุ้กเร่ือง รวมทั้งขอ้แนะน าต่างๆ แก่ผูบ้ริหาร เพ่ือไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ท่ีอยู่ในความสนใจ และไดแ้จง้ผลการ
ประชุมต่อกรรมการผูจ้ดัการ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตาม
ความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม  
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1) กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละคร้ัง โดยจดัท าในรูปแบบการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการรายคณะ และประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการประเมิน ให้คะแนน
ในการวดัผล ดงัน้ี 

 

 
 

กระบวนการในการประเมิน ด าเนินการ ดงัน้ี 
1) บริษทัได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย                   

แบบรายคณะ โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแบบท่ีสอดคล้องกับแนวทาง                          
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทั 

2) ฝ่ายเลขานุการบริษทัน าส่งแบบประเมินให้กบักรรมการแต่ละคนและส่งกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทัเพื่อท าการ
รวบรวมผลการประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประมวลผลและรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการ นอกจากน้ีผลประเมินสามารถน ามาสนบัสนุนและปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายจดัการ
ไดอ้ีกต่อไป 

 

สรุปกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทปี 2563  
ประกอบดว้ย  10 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก คือ ร้อยละ 96.53 รายละเอียด 

ดงัน้ี 
หัวข้อ ผลกำรประเมิน (ร้อยละ) 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 91.16 
2. การประชุมคณะกรรมการ 97.03 
3. ความพร้อมของกรรมการ 96.01 
4. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               95.18 
5. การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ 99.65 
6. การจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน 95.71 
7. การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 99.15 
8. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 95.67 
9. การประชุมคณะกรรมการ 96.81 
10. อื่นๆ (การสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ) 98.92 

 



 
 

55 
 

สรุปกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ ประจ ำปี 2563  

ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑร์ะดบัดีมาก คือ ร้อยละ 95.27 รายละเอียด 

ดงัน้ี 

หัวข้อ ผลกำรประเมิน (ร้อยละ) 
 1.     โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 92.68 
 2.     การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 94.37 
 3.    บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ 
        คณะกรรมการตรวจสอบ 

96.92 

 4.    บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ 
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

           97.11 

 

กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้  าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจูงใจ ให้บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยส่ือสารให้กรรมการผูจ้ดัการทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหนา้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี และมีการส่ือสาร
ผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพฒันาให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ 

3) ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

2) กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ

อย่างสม ่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพฒันาการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
เพื่อให้มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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กำรเข้ำอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท รุ่น/ ปีที่เข้ำร่วมอบรม 
หลักสูตร (IOD) 

หลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 

หลักสูตรโดยสถำบันอ่ืน 

1. นายอานันท ์ปันยารชุน - - - 
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ รุ่นท่ี 7/2013 ACEP - 

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

 3. นายปรีชา อุ่นจิตติ - DCP - 
- DAP - 

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

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย ปี 1997 

5.นางสุนันทา เตียสุวรรณ์  รุ่นท่ี 22/2002 DCP - 

- - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนั 
วิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 11 (วตท.11) 

6.นายเจษฎา พรหมจาต รุ่นท่ี 25/2017 AACP - 
 รุ่นท่ี 7/2004  CSP - 
 รุ่นท่ี 45/2002  DCP - 
 รุ่นท่ี 5/2000 ELP - 
 - - การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ 
และองคก์ารมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 14  

สถาบนัพระปกเกลา้ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท รุ่น/ ปีที่เข้ำร่วมอบรม 
หลักสูตร (IOD) 

หลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 

หลักสูตรโดยสถำบันอ่ืน 

 - - การบริหารงานยทุธศาสตร์การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตระดบัสูง 

(นยปส.) รุ่นท่ี 1 สถาบนัการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 - - TCLA Executive Development Program 
รุ่นท่ี 9 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 - - Telecommunication Management 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - - Cyber Resilience Leader Workshop 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2019 

 - - IIA International Conference in California 
2019, The Institute of Internal Auditor 

 - - IIA International Conference in Dubai 
2018, The Institute of Internal Auditor 

 - - IIA International Conference in Sydney 
2017, The Institute of Internal Auditor 

 - - IIA International Conference in New York 
2016, The Institute of Internal Auditor 

7.นายชชัวิน เจริญรัชตภ์าคย ์ รุ่นท่ี 88/2007 DCP - 
 รุ่นท่ี 19/2007 ACP - 
 รุ่นท่ี 7/2008 RCC  
 รุ่นท่ี 52/2006 DAP - 

8.นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล รุ่นท่ี 21/2020 RCL - 
 รุ่นท่ี 7/2020 CRC  
 รุ่นท่ี 298/2020 DCP  
 รุ่นท่ี 53/2020 ACPG  
 รุ่นท่ี 23/2016 AACP  
 รุ่นท่ี 15/2016 CGI  

 รุ่นท่ี 36/2010 CSP - 
 รุ่นท่ี 14/2009 EMT  
 รุ่นท่ี 72/2008 DAP - 
 - - Certified Investment and Securities Anayst 

Program ระดบั 3 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 - - Executive Development Program รุ่นท่ี 6 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   หลกัสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน ของชมรม
วาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

ปี 2558 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท รุ่น/ ปีที่เข้ำร่วมอบรม 
หลักสูตร (IOD) 

หลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 

หลักสูตรโดยสถำบันอ่ืน 

9.นายทินวรรธน์ มหธราดล รุ่นท่ี 205/2015 DCP  
 รุ่นท่ี 6/2015 RMP  

10.นายณัฐวิทย ์บุณยะวฒัน์ - - Senior Executive Program (SEP 9) Sasin 
11.นายไพบูลย ์วงศ์จงใจหาญ รุ่นท่ี 66/2007 DAP - 
 - - Building Energy Conservation (The 

Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under The 
Ministry of Energy) Class 18/1996 
 

 - - Building Electrical Design and Installation 
Standard Code for Energy Conservation 
(The Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under The 
Ministry of Energy) Class 1/1997 

 - - Person Responsible for Energy in Building 
(The Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under The 
Ministry of Energy) Class 1/2003 

9. นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ ปี 2018 DCP - 
 

หมายเหตุ 
AACP : Advanced Audit Committee Program 
ACP : Audit Committee and Continuing Development Program 
ACEP : Anti – Corruption for Executive Program 
ACPG : Anti-Corruption: The Practical Guide 
CDC : Chartered Director Class 
CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
CSP : Company Secretary Program 
RCP : Role of the Chairman Program 
DAP : Director Accreditation Program 
DCP : Director Certification Program 
EDP : Executive Development Program 
FGP : Financial Institutions Governance Program 
FSD : Financial Statements for Directors 
HRP : How to Develop a Risk Management Plan 
M&A : The Board’s Roles in Merger & Acquisitions 
MFM : Monitoring Fraud Risk Management 
MFR : Monitoring of The Quality of Financial Reporting 
MIA : Monitoring the Internal Audit Function 
MIR : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
RCC : Role of the Compensation Committee 
SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy 
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3) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะไดรั้บการฝึกอบรมและ/ หรือส่ือสารให้รับทราบในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใช้ปฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัและขอ้มูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ในการ
ฝึกอบรมน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/ หรือ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ 
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเน่ืองและสนบัสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตร
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ  

 

4) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนการสืบทอดงานและ

ทบทวนแผนพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทั
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีแผนสืบทอดต าแหน่งของตนเองเพื่อรักษาความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานว่าการด าเนินงานของบริษทั จะไดรั้บการสานต่อตาม
แนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบเป็นระยะ 
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 

5) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มีการด าเนิน

กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น
ในองค์กรทุกๆ กรณี จึงก าหนดหลกัการด าเนินกิจการท่ีไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลท่ีกระท าการโดยมิชอบในการ
แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการด าเนินกิจการอนัปราศจากการทุจริต โดยไดก้ าหนดมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ทุกระดบั ทุกส่วนงาน ของบริษทัในการปฏิบติั
ตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง แจง้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ให้ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัไปใน
ทิศทางเดียวกนัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

แนวปฏิบติั 
1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคดัเลือก

บุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบติัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวทางปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบติังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ือความชัดเจนในเร่ืองการด าเนินการท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 
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3.1   ความเป็นกลางและช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่สนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรง

และทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทัสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บ
ความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว 

3.2   การบริจาคเพือ่การกุศลและการให้เงินสนบัสนุน 
การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรของบริษทัเพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในสังคม เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถว้นหน้าทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต ทั้งน้ี การบริจาคเพ่ือการกุศลดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด และกระท าในลกัษณะท่ีมีความ
โปร่งใส การช าระเงินจะตอ้งระบุผูรั้บเงินท่ีชดัเจน รวมถึงมีการระบุช่ือผูรั้บซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดข้ึ้นทะเบียนพร้อมกบัมีวตัถุประสงค์
ของการบริจาคอย่างชดัเจน และโดยทัว่ไปแลว้การให้เงินสนบัสนุนจะท าเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององคก์รซ่ึงปกติมกั
กระท าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการท าสัญญาหรือ    
มีหลกัฐานการช าระเงินอย่างถูกตอ้งเพียงพอ และตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการและผูมี้อ านาจในการอนุมติัตามล าดบัขั้นตอน
บริษทั และจะตอ้งไม่มีการให้เงินสนบัสนุนใดๆ ท่ีท าขึ้นเพ่ือบงัหนา้หลบเล่ียงการคอร์รัปชัน่และสินบน 

3.3 การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ อาจน ามาซ่ึงความเส่ียง

ต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันั้น กรรมการและพนกังานทุกคนจะตอ้งไม่รับ หรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการ
ตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีตระหนกัไดโ้ดยทัว่ไปว่า การรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ค่าบริการตอ้นรับ 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อาจก่อให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การ
คอร์รัปชั่น ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดดงักล่าวให้ใช้กบัการรับหรือให้ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอกดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่ไดก่้อให้เกิดขอ้
ผกูมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ และสอดคลอ้งตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัเป็น
ปกติก็เป็นส่ิงท่ีกระท าได ้หากสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ของบริษทั 

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การใชอ้ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ การยกัยอก 
การฟอกเงิน 

การใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อกระท าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระท าใน
ลกัษณะท่ีเป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงิน ถือเป็นการทุจริตโดยตอ้งห้ามตามกฎหมายและตอ้งห้ามกระท าอย่างชดัแจง้ภายใต้
คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจในฐานะเป็นกรรมการ
หรือพนกังานของบริษทั โดยไม่ค านึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระท าดงักล่าวหรือไม่ 

การด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นดงักล่าวยงัมิไดค้รอบคลุมในทุกรณี กรรมการและพนักงาน
จะตอ้งใชวิ้จารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพ่ือมิให้การท าธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงินผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร ไม่สุจริต หรือ
เกิดปกติวิสัยจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการบริษทั 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติัหน้าท่ี/ละเวน้
ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท าผิดกฎหมาย 

6. ห้ามให้ เสนอท่ีจะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ 
เจา้หนา้ท่ีรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือผูมี้อ านาจตดัสินใจ เป็นตน้ ท่ีมีเจตนาชกัน าให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท า
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ท่ีเป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลนั้น หรือเพ่ือก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิ
พิเศษท่ีไม่ควรได ้การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่า
เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปเพื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

7. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ให้ส่ิงของหรือผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหารหรือ
พนักงานเพ่ือเป็นสินน ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วย                      
โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะเป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดี
ทางธุรกิจก็ให้รับได ้แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินขอ้ห้ามท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐพึงรับได ้

8. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใด โดยจรรยา อาจเป็นการรับจาก
ผู ้เก่ียวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะท่ีเป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับทรัพย์สิน                    
อยา่งผิดกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

9. ห้ามบุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนครอบครัวเรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่น
ใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษทั ไม่ว่ากรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได ้

10. บุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแก่
บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจา้หน้าท่ีของรัฐ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

11. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัยอ่ย ตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้หรือ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การด าเนินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งหลายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอยา่โปร่งใสเป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย รวมทั้ง
จะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการท ากิจการอยู ่

14. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัยอ่ย ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา บุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีร่วมท าธุรกิจด้วยว่าบริษทัไม่สนับสนุนการกระท าอนัใดๆ ท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชั่น และจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น                        
ไม่ว่าดว้ยการเรียกเก็บ รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากการกระท าดงักล่าวตอ้งตอ้งให้บริษทัทราบทนัที 

15. บริษทัก าหนดให้นโยบายน้ีใช้ปฏิบติักับบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

16. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ถือเป็นการท าผิดวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายน้ี เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย บริษทัจะแจง้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจบงัคบัใช้กฎหมาย
ด าเนินคดีตามกฎหมายกบัผูก้ระท าผิดนั้นต่อไป 

17. บริษทัและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
17.1  บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ ท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 
17.2  ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ว่าจา้งตวัแทน หรือตวักลางทางธุรกิจ

ใดๆ โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือกระท าการให้หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชัน่ 
 
 



 
 

62 
 

มำตรกำรด ำเนินกำร 
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หลกัการก ากบั

ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. พนกังานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ โดยตอ้งแจง้

ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านทางช่องการรายงานท่ีก าหนดไว ้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทั 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จากการปฏิเสธการคอร์ปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั แมว่้าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
และบริษทัจะด าเนินการตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด ตามท่ี
ก าหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

4. ผูท่ี้กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ
บริษทัท่ีก าหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษัทส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะยงักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน บริษทัย่อย ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและ
พนกังาน การส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รและกลุ่มบริษทัโดยผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในการน านโยบายน้ีไป
ปฏิบติั เป็นตน้ 

6. บริษัทส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นวิธีการต่างๆ เช่น เวปไซตข์องบริษทั รายงานประจ าปี 

7. บริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล าดบัความส าคญัและก าหนด
มาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหน้าของมาตรการท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ โดยคณะท างานกลัน่กรองเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่และอ่ืนๆ ไดป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้ส านกังานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทาน   

8. บริษทัจดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์ปชัน่ 
ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การจดัให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

9. บริษทัจดัให้มีระเบียบอ านาจการอนุมติัท่ีชดัเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
10. บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมดา้นการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวน

การอ่ืนภายในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และมีการส่ือสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 
11. บริษทัจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทั เช่น การด าเนินงานด้าน

พาณิชย ์การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบติังานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน ขอ้ก าหนดกฎระเบียบ และให้ค  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 

12. บริษทัก าหนดให้มีมาตรการแจง้เบาะแสและกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงวิธีการส่ือสารมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนกังาน จดหมายข่าวอิเล็กทอร์นิกส์ วารสาร ส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร ผ่านจดหมาย
แจง้นโยบายถึงคู่คา้ ลูกคา้ และเวปไซตข์องบริษทั 
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กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ 
บริษทัก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดับจะต้องดูแล
รับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคบับัญชามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ หากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน
กระท าผิดหลกัการก ากับดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว้จะไดรั้บโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัจะส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการต่อไปน้ี 

หากพนกังานทุกระดบัของบริษทัประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนด
ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัให้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบัตนต่อไปน้ี 

1. การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2. การกระท านั้นขดัต่อนโยบายหรือจรรยาบรรณหรือส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือไม ่
3. การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
พนกังานทุกระดบัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการท าผิดกฎหมาย และ/หรือ 

จรรยาบรรณตามหลักการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท                   
และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ให้แจง้เบาะแสไปยงัช่องทางส่ือสารของบริษทั 

 

มำตรกำรแจ้งเบำะแสและกลไกคุ้มผู้แจ้งเบำะแส 
บริษทัมีการติดตามดูแลให้พนักงานทุกระดบัมีการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดในคู่มือต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งบริษทัไดก้ าหนดกระบวนการร้องเรียนและแจง้เบาะแสโดยมีช่องทางแจง้เบาะแสและร้องเรียน ส าหรับผูร้้องเรียน
ภายในและภายนอกองคก์รเก่ียวกบัการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิต่างๆ การท าผิดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ี 
หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลในองคท์ุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร พนกังานบริษทั และบริษทัยอ่ย 
รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัมีขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขท่ีชดัเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุม้ครอง ผูแ้จง้
เบาะแสและพยานท่ีเก่ียวขอ้งตามกระบวนการร้องเรียนและแจง้เบาะแสของบริษทั โดยสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางของ
บริษทัฯ ได ้3 ช่องทาง คือ   

1)  ทางเวบ็ไซต ์ www.estarpcl.com  
2)  ทาง e-mail anti-corruption@estarpcl.com  
3)  ทางไปรษณีย ์หรือยื่นโดยตรงไดท่ี้  

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

 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
1. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัด้านบุคคลให้น าส่ง

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการ และระเบียบขอ้บงัคบับริษทั ให้น าส่งเลขานุการบริษทั 

http://www.estarpcl.com/
mailto:info@estarpcl.com
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3. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อทางทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร      
ไดด้ว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นตน้ ให้น าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนหรือเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่ง
กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงส าหรับด าเนินการดงักล่าว 

5. จากนั้นให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนแจง้การรับเร่ืองร้องเรียนไปยงัเลขานุการบริษทัเพื่อลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน บนัทึก
ขอ้มูล โดยจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพ่ือน าเสนอตามกระบวนการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส และจะเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ยกเวน้  เป็นจดหมายท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจง้โดยตรงท่ีกรรมการผูจ้ดัการทางอีเมล ์ หลงัจากนั้นบริษทัจะ
ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการ
จดัเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 
 

มำตรกำรคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ ผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษทัจะไม่

เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสและด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้
เบาะแสดังกล่าว รวมไปถึงมาตรการคุ้มครองในกรณีในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย โดยบริษทัจะด าเนินการดว้ยกระบวนการท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เม่ือมีผู ้
ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย 

 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดรั้บร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการกระท าผิดจริยธรรมหรือการกระท าท่ีไม่เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ ตลอดจนการทุจริตใดๆ 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1  นโยบำยภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาของการด าเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มิไดแ้สวงหาผลก าไรเท่านั้น บริษทั
ยงัคงค านึงถึงการตอบแทนกลบัคืนสู่สังคม โดยให้ความส าคญักบัการยกระดบัคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส ท่ีก าลงัเผชิญวิกฤตทั้ง
ดา้นมนุษยธรรม ความขดัแยง้ทางสังคม ภยัธรรมชาติ และวิกฤตฉุกเฉินอื่นๆ เพราะตระหนกัดีว่าเด็กเป็นกลุ่มท่ีเปราะบางทางสังคม
มากท่ีสุด ขณะเดียวกนัเด็กก็คืออนาคตของประเทศ อาทิ การให้ทุนการศึกษา การสนบัสนุนภารกิจขององคก์ารยูนิเซฟ (UNICEF)  
ท่ีมุ่งยุติความเหล่ือมล ้าต่างๆ ให้กบัเด็กทัว่โลกรวมทั้งเด็กไทย เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมให้เด็กเหล่านั้นได้
เติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพกลบัคืนสู่สังคม  

ขณะเดียวกัน บริษทัและบริษทัย่อย ได้ยึดมั่นในความเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบ           
จึงมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนและซอย การบูรณะสะพาน
ขา้มคลองในชุมชน และการเติมไฟโซลาร์เซลลใ์ห้กบัชุมชนท่ีโครงการของบริษทัตั้งอยู่เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยู่ท่ีดี
ให้กบัคนในชุมชนโดยรอบ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งย่ิงในการสร้างความยัง่ย่ืนให้กบัธุรกิจและองคก์รในระยะยาว 

รวมทั้งปลูกฝังพนกังานของบริษทัให้มีความเป็นผูท่ี้มีจิตอาสาโดยสนบัสนุนการร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมดา้นต่างๆ ด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัธรรมาธิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึง 

1. เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
2. สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีภารกิจ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัดว้ยความรับผิดชอบต่อ

สังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมงานอาสาสมคัรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 
4. ไม่สนบัสนุนกิจการท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของผูมี้

ส่วนได้เสีย อาทิ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษทัประกอบกิจการ ลูกค้า ลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นตน้ 

 

กลยุทธ์กำรท ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษทัมีนโยบายในการให้ความส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ควบคู่ไปกบัธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์และการส่งมอบบา้นท่ีมีคุณค่าเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจต่อผูอ้ยู่อาศยั รวมไปถึงการสร้างความยัง่ยืนให้กบั
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือน าไปสู่การเติบโตท่ีเขม้แขง็และยัง่ยืน 
 

10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 
บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัในกลุ่มโดยให้ความส าคญัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลกัของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิด
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทั ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างผลก าไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม ดงัน้ี 

1.  ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

1.1 บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
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1.2.  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติั ต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกา การแข่งขนัท่ีดีไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั

ทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

1.3.  กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้

และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

1.4  บริษทัจะปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหาก
ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ขอ้ใดไม่ได ้บริษทัจะรีบแจง้แก่คู่คา้ทราบล่วงหน้าเพ่ือรวมกนัหาแนวทางแกไ้ขและไม่แสวงหาขอ้
ไดเ้ปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเนน้การแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม 

1.5 บริษทัจะเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้ทุกตวัของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
1.6 บริษทัมีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีบริษทัไดรั้บรู้มาอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ โดยขอ้มูล

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีทางกฎหมาย 
1.7  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตอ้งให้ความร่วมมือและน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปใชก้บัการบริหาร

จดัการในทุกระดบัของธุรกิจอย่างเป็นกิจวตัรและครอบคลุมทุกดา้น จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์รในการสร้างคุณค่าร่วมท่ี
ยึดถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

ดา้นแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง : บริษทัยึดถือหลกัจริยธรรม หลกักฎหมายในการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริต 
ภายใตก้รอบการแข่งขนัเสรี โดยส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฎิบติัตามนโยบายการแข่งขนัทาง
ธุรกิจท่ีเป็นธรรม หลีกเล่ียงการผกูขาดทางการคา้ การใชต้  าแหน่งทางการตลาดท่ีเหนือกว่าในทางมิชอบ 

ดา้นการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น : บริษทัยึดถือแนวทางท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดอนัเป็นการ
ละเมิดทรัพยสิ์น รวมถึงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน : บริษทัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ ซ่ึงอยูใ่นห่วงโซ่อุปทาน โดยปฎิบติั
ต่อกนัอย่างเป็นธรรม มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเหมาะสมกบักิจการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดบัการให้ความส าคญัดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ 

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชน ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ โดยปฎิบติัต่อพนกังานทุกคน

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั การปฏิบติัต่อพนักงานภายใตก้ฎหมายแรงงานท่ีครอบคลุมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด  
การไม่เลือกปฎิบติัในการจา้งงาน การไม่กีดกนัโดยอา้งเช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มีการเลิกจา้งโดยไม่
เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกขต์่อบริษทัและจะไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริม
ผูค้า้วตัถุดิบต่างๆ ท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบของบริษทั 

3.  การปฏิบติัต่อแรงงานท่ีเป็นธรรม 
การให้โอกาสพนกังานทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริษทั มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพสูง  

มีความเป็นมืออาชีพ และเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้ริง บริษทัจึงให้ความส าคญักบักระบวนการสรรหาพนักงาน   
การพฒันาศกัยภาพพนกังาน และการพฒันาภาวะผูน้ า รวมถึงการให้ผลตอบแทนพนกังานท่ีเหมาะสม 

4.  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บริษทัมีความมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคุณภาพภายใตสั้งคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี สร้างสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีลูกค้า

ตอ้งการและพึงพอใจมากท่ีสุดและการส่งมอบบา้นท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจต่อผูอ้ยู่อาศยั การใชท้รัพยากร เวลา 
บุคลากร ทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลยี และวิธีการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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5.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัให้ความส าคญัและค านึงผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รสร้างวฒันธรรมองค์กร 

ดว้ยการสร้างจิตส านึกของพนกังานทุกระดบั ในการอนุรักษท์รัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน สนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพ่ือรักษาและด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มของชุมชนให้คงอยูต่่อไป 

6.  การสร้างสรรคน์วตักรรม 
บริษทัจะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองค์กรและในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร ซ่ึง

หมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป้าหมายของ
นวตักรรม คือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้ส่ิงต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

 

10.3  กำรดูแลด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ท่ี

ด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติขององค์กรอนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และชุมชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบของการสนบัสนุนทุนทรัพยแ์ละการให้พนกังานของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม โดยด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

 

1.  ให้โอกาสการศึกษาท่ีเท่าเทียม 
เพราะเด็กไทยคืออนาคตของชาติ บริษทัไดต้ระหนกัถึงการส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไดมี้โอกาสเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพของ

สังคมและประเทศชาติ และน าความรู้ความสามารถจากการศึกษามาช่วยพฒันาประเทศ จึงไดม้อบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวดัไทร
ในพ้ืนท่ีเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในเทศกาลวนัเด็ก 2563 เป็นประจ าทุกปี จ านวนเงิน 20,000 บาท 

2.  ช่วยเหลือสังคมลดความเหล่ือมล ้า 
ปัจจุบนัมีเด็กดอ้ยโอกาสทัว่โลก ทั้งเด็กดอ้ยโอกาสจากความขดัแยง้ ภยัธรรมชาติ และวิกฤตฉุกเฉินในชีวิตต่างๆ เพื่อยกระดบั

คุณภาพชีวิตสร้างความทดัเทียมให้กบัสังคม เพ่ือให้เขาเหล่านั้นไดเ้ติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพต่อสังคม บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน
เป็นสปอนเซอร์รายการระดมทุนทางโทรทศัน์ The Blue Carpet Show For Unicef เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 
เพ่ือสนบัสนุนภารกิจขององคก์ารยนิูเซฟท่ีมุ่งมัน่ยติุความเหล่ือมล ้าและสร้างโลกท่ีสวยงามกบัเด็กทุกคนท่ีดอ้ยโอกาสทัว่โลก 

3.  การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
บริษทัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณโดยรอบท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัตั้งอยู่ 

โดยมีการบูรณะสะพานขา้มคลองในชุมชน โดยปรับปรุงผิวสะพาน ทาสีพ้ืน ราวกนัตก และเติมไฟ Solar Cell เพื่อสร้างสุขภาพ 
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ 

นอกจากนั้น ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหากบัโรคไวรัส โควิด-19 ระบาดเพ่ือเป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือ และช่วย
ยบัย ั้งการแพร่ระบาด ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มนุษยชาติและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดมี้ช่วยเหลือชุมชนโดยน า    
เจลแอลกอฮอล ์มาแจกจ่ายให้กบัประชาชนหรือผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยต์ั้งอยู่ รวมทั้งไดม้อบเคร่ืองพ่นฆ่า
เช้ือไวรัสโควิด-19 ให้กบัลูกบา้นผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

4. เปิดเผยการด าเนินงานพ้ืนฐานบนขอ้เทจ็จริง 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาธิบาล จึงไดมี้การรายงานขอ้มูล ข่าวสารกิจกรรมของบริษทั

บนขอ้เทจ็จริงทั้งในส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ  และไดติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารและรายงานจากส่ือมวลชนมาโดยตลอด 
5.  ความมุ่งมัน่ในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2564 
จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีผ่านมาเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษทั ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมด้วยดี

ตลอดมา ท่ีส าคญัการด าเนินธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากสังคมได ้ธุรกิจไม่อาจจะด าเนินการเพียงมุ่งหวงัแต่ผลก าไรโดยละเลย
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สังคมไดอ้ีกต่อไป เพราะเม่ือสังคม ประสบปัญหาต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้ธุรกิจถดถอยเช่นกนัอย่างไรก็ตาม บริษทัมีความมุ่งหวงัท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาสู่ความยัง่ยืนดว้ยการก าหนดความส าคญัของกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพ่ือสังคมให้ผสมผสานไปกบักิจกรรมทางธุรกิจผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการให้เพ่ิมมากขึ้น และมุ่งเนน้ การ
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และมาตรฐานสากลสู่การพฒันาความยัง่ยืนให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
 

10.4  แนวทำงในกำรปฏิบัติเพิม่เติมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีเพื่อให้มีการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้นในองคก์รทุกกรณี จึงไดก้ าหนดหลกัการด าเนินกิจการท่ีไม่สนบัสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลท่ีกระท า
การโดยมิชอบ ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการด าเนินกิจการอนัปราศจากการทุจริต บริษทัจึง
ไดก้ าหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ทุกระดบั ทุกส่วนงาน 
ของบริษทัในการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง แจง้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอื่นท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ให้ด าเนิน
ธุรกิจและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัตาม “คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” โดยไดมี้การระบุรายละเอียดไวใ้นหัวขอ้ระดบั
ความเขา้ใจและการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใช ้
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11.    กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  
11.1   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน  

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูป้ระเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่า ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล 
การส้ินเปลือง หรือการทุจริต  นอกจากน้ี รายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกจะตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลา รวมทั้ง การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษทัท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือการการควบคุมการด าเนินงาน
ในเร่ืองดงักล่าว 
          บริษทัไดว่้าจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานภายในบริษทัให้เป็นเป็นตาม
กฎระเบียบ และนโยบายของบริษทั โดยผูต้รวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2563 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีส าคญัตามแนวทางของ COSO และสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขจาก
ขอ้สังเกตท่ีตรวจพบแก่ฝ่ายบริหารไปพิจารณาด าเนินการ และทุกไตรมาสผูต้รวจสอบภายในจะรวบรวมจุดบกพร่องในการ
ปฏิบติังานต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและก ากบัฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงแกไ้ขต่อไปดว้ย 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการทบทวนซักถามขอ้มูล
จากฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน คือ 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์ร และการ
ติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  
บริษทัมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยมีการ

บริหารจดัการดา้นต่างๆ ซ่ึงมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ดงัน้ี 
1.1 มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ  
1.2 มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปี โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนั รวมทั้งมีการตั้งมาตรฐานการวดัผลงานอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

1.3 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานหลกัอยา่งชดัเจน และมีการปรับปรุงระบบงานยอ่ยให้มีประสิทธิภาพ มีความรัดกุม และลดการท างานท่ี
ซ ้าซอ้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั  

1.4 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัทุกฝ่าย ดงันั้น ในปี 2563 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และได้
แต่งตั้งคณะท างานควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บมาให้ปลอดภยั และเพ่ือให้
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มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ทั้งการจดัเก็บ น าไปใช ้เปิดเผย เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมในการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.5 มีการก าหนดนโยบายให้บริษทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption) กบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการท าธุรกิจอยา่งโปร่งใส 

 

2.  กำรประเมินควำมเส่ียง 
    ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัได้อนุมัติแผนบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจัดท าโดย

คณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีการประเมินความเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อกลยทุธ์และการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงนั้นมีความสอดคลอ้งตามกรอบและหลกัการการบริหารความเส่ียงตาม 
COSO-ERM ท่ีถือปฏิบัติโดยทั่วไป คือ มีการพิจารณาถึง (1) การก ากับดูแลกิจการและวฒันธรรมองค์กร (2) กลยุทธ์และ
วตัถุประสงคอ์งคก์ร (3) การจดัการความเส่ียง (4) การทบทวนและปรับปรุงความเส่ียง (5) การส่ือสาร และการรายงานความ
เส่ียง โดยบริษทัได้พิจารณาความเส่ียงจากโอกาส และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ดังน้ี ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ (Compliance Risk) และยงัรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) ให้สอดคลอ้งกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption) ในส่วนของกระบวนการในการประเมินความเส่ียงของบริษทั จะรวมถึง การระบุการ
ประเมินความรุนแรง การจดัล าดบั และการตอบสนองต่อความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงบริษทัได้มีการทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรักษาความสามารถและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองคก์รต่อไป 
 

3. กิจกรรมกำรควบคุม   
บริษทัมีการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมหลกัท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยในแต่ละกิจกรรมหลกัมีการก าหนด

แนวทางปฏิบติัท่ีจ าเป็นต่อการควบคุมในรูปแบบของนโยบายส าคญัต่างๆ ท่ีแสดงไวใ้นองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของ
การควบคุม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าส่ัง คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงไดร้ะบุถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีจ าเป็น
ของแต่ละกิจกรรมอยา่งชดัเจน และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษทัใน
การก ากับดูแลการด าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากเห็นว่ากิจกรรมใดท่ีไม่มีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

 

4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำรภำยในองค์กร 
บริษทัมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงานการปฏิบติัตาม

นโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายใน
องคก์รในรูปแบบที่ช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีและตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงขอ้มูล
สารสนเทศและการติดต่อส่ือสารของบริษทัมีความเหมาะสม 
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5. กำรติดตำมและประเมินผล 
บริษทัมีกระบวนการติดตามท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ทั้งท่ีเป็นการติดตามระหว่างด าเนินการ และการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ีในปี 2563 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 5 คร้ัง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 คร้ัง  และมีการประชุมฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

5.1  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมในบริษทั 
ผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบการปฏิบติังานประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการตรวจสอบต่อฝ่าย

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั หากขั้นตอน หรือการควบคุมใดท่ีเป็นจุดอ่อน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา
ก าหนดมาตรการควบคุมเพ่ือแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

หน่วยงานท่ีถูกตรวจสอบไดรั้บค าแนะน าใหแ้กไ้ขการปฏิบติังานหรือตอ้งเพ่ิมมาตรการการควบคมุใหรั้ดกุมย่ิงขึ้น ผู ้
ตรวจสอบภายในจะเป็นผูติ้ดตาม และประเมินผลตลอดจนรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัให้
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

5.2  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานของ
ผูต้รวจสอบภายใน และรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมไม่มีขอ้บกพร่อง
ท่ีเป็นสาระส าคญั 
11.2  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีที่มีควำมเหน็แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  และ
ผูส้อบบญัชีก็ไม่ไดมี้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
 

11.3  หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
บริษทัไดใ้ชบ้ริการหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยว่าจา้ง บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอด

ไวซอร่ี จ ากัด ซ่ึงมี นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งจากบริษทัดังกล่าวให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยรายการท่ีส าคญัระหว่างบุคคลท่ีมีรายการเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงิน ประจ าปี 

2563 
 

นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
ในอนาคตบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั แต่ในกรณีท่ี มีความจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิด

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

รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยและงบการเงินรวมในรอบ 3 ปี (2561-2563) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

งบการเงินปี ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชี สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี 
2561 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
2562 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
2563 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม 
 

 2563 2562 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งบแสดงฐานะการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

362.56 
- 

325.58 
10.89 

5.03 
- 

4.52 
0.15 

101.72 
100.24 

- 
8.74 

1.31 
1.29 
0.11 

- 

198.71 
67.97 
8.30 

- 

3.26 
1.12 
0.13 

- 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง  
ตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

3,020.34 
12.08 

136.23 
15.67 

3,883.35 

41.93 
0.17 
1.89 
0.22 

53.91 

4,194.52 
39.03 

131.31 
34.47 

4,610.03 

53.91 
0.50 
1.69 
0.44 

59.25 

2,587.82 
5.88 
3.15 

14.41 

2,886.24 

42.55 
0.10 
0.05 
0.24 

47.45 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 

23.61 
883.75 

0.33 
12.27 

27.29 
1,182.72 

0.35 
15.20 

29.12 
1,158.19 

0.48 
19.04 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ  430.16 5.97 456.88 5.87 404.44 6.65 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

10.48 
37.64 
33.52 

0.15 
0.52 
0.47 

6.63 
- 

24.20 

0.09 
- 

0.31 

5.00 
- 

37.61 

0.08 
- 

0.62 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา-สุทธิ 1,794.99 24.92 1,400.05 18.00 1,391.17 22.87 
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 
ตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

- 
- 

106.00 

- 
- 

1.47 

- 
- 

72.20 

- 
- 

0.93 

5.00 
89.72 
75.99 

0.08 
1.48 
1.25 

     รวมสินทรัพย์ 7,203.50 100.00 7,780.00 100.00 6,082.48 100.00 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

- 
42.56 

- 
0.59 

780.29 
76.34 

10.03 
0.98 

133.48 
65.78 

2.19 
1.08 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

226.92 
7.09 

3.15 
0.10 

729.47 
- 

9.38 
- 

111.05 
- 

1.83 
- 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

279.40 
53.33 

3.88 
0.74 

361.23 
- 

4.64 
-   

291.86 
- 

4.80 
- 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 120.88 1.68 106.29                     1.37 48.25 0.82 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64.10 0.89 49.54 0.64 51.15 0.84 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 794.28 11.03 2,103.16 27.03 701.57 11.56 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

1,347.20 
31.39 
29.86 

18.70 
0.44 
0.41 

822.20 
- 

31.29 

10.57 
0.40 

- 

463.81 
24.00 

- 

7.63 
0.40 

- 
เงินประกนังานค่าก่อสร้าง 32.01 0.44 52.34 0.67 81.25 1.34 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดิน 2.86 0.04 4.17 0.05 4.50 0.07 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32.34 0.45 31.72 0.41 24.40 0.40 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18.02 0.25 13.56 0.17 12.46 0.20 

   รวมหน้ีสิน 2,287.96 31.76 3,058.44 39.31 1,311.99 21.60 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 

5,172.25 
5,022.25 

71.80 
69.72 

5,172.25 
5,022.25 

66.48 
64.55 

5,172.25 
5,022.25 

85.04 
82.57 

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

(429.26) 
0.98 

(5.96) 
0.01 

(429.26) 
0.98 

(5.51) 
0.01 

(429.26) 
0.98 

(7.06) 
0.02 

ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 80.00 1.11 68.00 0.87                65.15              1.07 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 

52.83 
74.13 

114.61 

0.74 
1.03 
1.59 

(126.16) 
74.13 

111.62 

(1.62) 
0.95 

            1.43 

   (75.54)                          
74.13 

112.78 

(1.27) 
1.22 
1.85 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,915.54 68.24 4,721.56 60.69 4,770.49 78.40 

     รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,203.50 100.00 7,780.00 100.00 6,082.48 100.00 
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ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (ต่อ) 

 2563 2562 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
รายไดค้่าบริการ 
รายไดค้่าเช่า 
รายไดอ้ื่น 
รวมรายได้ 

2,562.15 
43.41 
40.56 
33.79 

2,679.91 

95.61 
1.62 
1.51 
1.26 

100.00 

1,273.04 
55.51 
44.41 
27.24 

1,400.20 

90.92 
3.96 
3.17 
1.95 

100.00 

1,620.41 
51.20 
34.09 
13.74 

1,719.44 

94.24 
2.98 
1.98 
0.80 

100.00 
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนค่าบริการ 
ตน้ทุนค่าเช่า 
รวมต้นทุน 

1,735.75 
32.63 
29.15 

1,797.53 

64.77 
1.22 
1.09 

67.07 

885.77 
37.03 
30.37 

953.17 

63.26 
2.64 
2.17 

68.07 

1,097.35 
34.70 
30.67 

1,162.72 

63.82 
2.02 
1.78 

67.62 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 882.38 32.93 447.03 31.93 556.72 32.38 
ค่าใชจ้่าย   

 
 

 
 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 243.46 9.08 134.00 9.57 163.34 9.50 
  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 277.63 10.36 264.81 18.91 246.26 14.33 
  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 101.20 3.78 - - 0.70 0.04 
  โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ (14.56)  (0.54) (28.47) (2.03) (2.15)                        (0.13)               

รวมค่าใช้จ่าย 607.73 22.68 370.34 26.45 408.15 23.74 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้ 274.65 10.25 76.69 5.48 148.57 8.64 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (11.30) (0.42) (4.47) (0.32) (3.85) (0.22) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
รายได(้ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้
ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

263.35 
(71.84) 

191.51 

9.83 
(2.68) 

7.15 

72.22 
(20.73) 

51.49 

5.16 
(1.48) 

3.68 

144.72 
(31.80) 

112.92 

8.42 
(1.85) 

6.57 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 
3.31 

(0.83) 

 
0.13 

(0.03) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
2.48 

 
0.10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 193.99 7.24 51.49 3.68 112.92 6.57 

การแบ่งปันก าไรขาดทุน 
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
188.52 

2.99 

 
7.04 
0.11 

 
52.65 
(1.16) 

 
3.76 

(0.08) 

 
115.45 
(2.53) 

 
6.71 

(0.15) 
 191.51 7.15 51.49 3.68 112.92 6.57 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
191.00 

2.99 

 
7.13 
0.11 

 
52.65 

 (1.16) 

 
3.76 

(0.08) 

 
115.45 
(2.53) 

 
6.71 

(0.15) 

 193.99 7.24 51.49 3.68 112.92 6.57 
ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

 
 

0.038 

  
 

0.010 

  
 

0.023 
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งบกระแสเงินสด 2563 
ล้านบาท 

2562 
ล้านบาท 

2561 
ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 559.01 259.59 720.36 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 469.18 (1,880.14) (402.70) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (767.35) 1,523.56 (256.72) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 260.84 (96.99) 60.94 

 

    อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญท่ีสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย 

 รายการ งบการเงินรวม 

2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.89 2.19 4.11 
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.88 0.10 0.39 
   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.39 0.19 0.89 
   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 269.43 161.05 281.53 
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 1 2 1 
   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.49 0.27 0.43 
   ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 734 1,323 845 
   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 30.23 13.41 18.24 
   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 12 27 20 
   Cash Cycle (วนั) 724 1,298 827 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
   อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 32.07 30.58 31.83 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  ร้อยละ 10.38 5.59 8.71 
   อตัราก าไรอ่ืนๆ ร้อยละ 1.26 1.95 0.80 
   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 203.54 338.50 484.86 
   อตัราก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่) ร้อยละ 7.03 3.76 6.71 
   อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 7.15 3.83 6.77 
   อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ร้อยละ 4.07 1.11 2.44 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.56 0.76 1.92 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 17.28 5.85 9.61 
   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.36 0.20 0.29 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.48 0.66 0.28 
   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย    (เท่า) 3.58 1.17 4.44 
   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั  (เท่า) 0.18 0.08 0.28 
   อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - 80.74 68.03 
ข้อมูลต่อหุ้น     
   มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 0.96 0.94 0.95 
   ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.038 0.010 0.023 
   เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.010 - 0.020 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   
       ก) ผลการด าเนินงาน 
           ภาพรวมของการด าเนินงาน 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม จ านวน 2,679.91 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 
2,405.26 ล้านบาท ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 274.65 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษี 
เงินได ้จ านวน 191.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 140.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 271.94 จากปี 2562 ท่ีมีก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได ้จ านวน 51.49 ลา้นบาท และเม่ือรวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ท่ีเกิดจากผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัจ านวน 2.48 ล้านบาท บริษทัมีก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน  193.99 ล้านบาท 
ภาพรวมผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 

- รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั จ านวน 2,562.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 95.61 ของรายได้
รวม ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 1,735.75 ลา้นบาท มีก าไรขั้นตน้จ านวน 826.40 ลา้นบาท  

- รายไดค้่าบริการ จ านวน 43.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของรายไดร้วม ตน้ทุนค่าบริการจ านวน 32.63 ลา้นบาท มีก าไร
ขั้นตน้จ านวน 10.78 ลา้นบาท 

- รายไดค้่าเช่า จ านวน 40.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของรายไดร้วม ตน้ทุนค่าเช่าจ านวน 29.15 ลา้นบาท  มีก าไรขั้นตน้
จ านวน 11.41 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัเปิดขายโครงการในกรุงเทพเพ่ิมขึ้น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอาคารชุดควินทารา คิเนท รัชดา 12 
และโครงการอาคารชุดควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการในอ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยองเพ่ิมขึ้น 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
บา้นแกรนด ์เวลาน่า และปิดการขายจ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอาคารชุดแอมเบอร์ 

- ปี 2563 คา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 243.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 109.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
81.69 ส่วนใหญ่เกิดจากค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามรายไดจ้ากการโอนท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 277.63 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 12.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.84 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเกิดจากมีการตดัจ าหน่ายส านกังานขายเน่ืองจากการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

- ปี 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์จ านวน 101.20 ลา้นบาท และมีก าไรจากการกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 14.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 13.91 ลา้นบาท เน่ืองจากผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
ราคาท่ีดินของบริษทัใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มูลค่าท่ีดินของบริษทัสูงกว่าราคาตามบญัชี ยกเวน้ทรัพยสิ์นบางรายการ ดงันั้นเพ่ือให้
สะทอ้นถึงราคาท่ีเป็นปัจจุบนั บริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์และกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน
ท่ีเคยรับรู้ผลขาดทุนในอดีต 

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,574.12 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 226.92 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี จ านวน 1,347.20 ลา้นบาท) ลดลงจากปี 2562 จ านวน 757.84 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือ
ปลอดจ านองโครงการอาคารชุดควินทารา ทรีเฮ้าส์ สุขุมวิท 42 ท่ีเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนพฤษภาคม 2563 และ
โครงการเดิมท่ีเปิดมาก่อนหน้าปี 2563 อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้งหมดใน
ระหว่างปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนรวม 
682 ลา้นบาท และวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนรวม 3,043 ลา้นบาท และ ณ ส้ิน
ปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.47 : 1 
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลัก มาจาก 3 ส่วนงาน คือ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อเช่า ธุรกิจสนามกอล์ฟและบริการ รวมรายได้ จ านวน 2,646.12 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1,273.16 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 92.73 รายไดท้ั้ง 3 ส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี 

- รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายปี 2563 จ านวน 2,562.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 95.61 ของรายได้
รวม เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1,289.11 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.26 เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ
และรับรู้รายไดโ้ครงการใหม่ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอาคารชุดควินทารา ทรีเฮา้ส์ สุขุมวิท 42 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 
และโครงการบา้นแกรนด์ เวลาน่า ในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 รวมทั้งรับรู้รายไดจ้ากโครงการบา้นและอาคารชุดพกั
อาศยัเดิมท่ีมียูนิตคงเหลืออยู่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นยอดรับรู้รายไดจ้ากโครงการบา้นเอสทารา เฮเว่น พฒันาการ 20 โครงการอาคาร
ชุดแอมเบอร์ และโครงการบา้นเวลาน่า กอลฟ์ เฮาส์ ในขณะท่ีปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
รายไดจ้ากโครงการแอมเบอร์ และโครงการเวลาน่า กอลฟ์ เฮาส์ เป็นหลกั ในขณะท่ีโครงการบา้นเอสทารา เฮเว่น พฒันาการ 20 
ซ่ึงเป็นโครงการใหม่นั้น เร่ิมมีการโอนในช่วงไตรมาส 4 ซ่ึงเป็นช่วงทา้ยของปี ส่งผลให้ในปี 2563 มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นในภาพรวม 
โดยรายละเอียดการรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการในกรุงเทพและจงัหวดัระยองแบ่งตามเขตพ้ืนท่ีขายดงัน้ี 

 

สรุปข้อมูลการขายแบ่งตามเขต 
พื้นที่ขาย 

2563 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท) 

กรุงเทพ ระยอง รวม กรุงเทพ ระยอง รวม 

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน 343.76 319.23 662.99 67.22 389.17 456.39 
รายไดจ้ากการขายห้องชุด 1,140.70 - 1,140.70 801.58 - 801.58 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินเปล่า 758.46 - 758.46 - 15.07 15.07 

รวมรายได ้ 2,242.92 319.23 2,562.15 868.80 404.24 1,273.04 
 

นอกจากน้ี บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวนหน่ึงแปลง และท่ีดินรอการพฒันาจ านวนหน่ึง
แปลง รวม 758.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.60 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมียอดขายอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
บริษทัในปี 2563 เพื่อรอรับรู้รายไดใ้นอนาคตเป็นจ านวนเงิน 1,909.98 ลา้นบาท  

- รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อเช่าปี 2563 จ านวน 40.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของรายไดร้วม ซ่ึงลดลงจาก
ปี 2562 จ านวน 3.85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.67 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้จ านวน
ลูกคา้เขา้พกัลดลง  

- รายไดจ้ากธุรกิจสนามกอลฟ์และบริการปี 2563 จ านวน 43.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของรายไดร้วม ซ่ึงลดลงจาก
ปี 2562 จ านวน 12.10 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.80 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้จ านวน
ลูกคา้ใชบ้ริการสนามกอลฟ์ลดลง รวมทั้งสนามกอลฟ์ถูกส่ังปิดการให้บริการโดยภาครัฐบาลในบางช่วง เน่ืองจากมีความเส่ียงใน
การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว 

ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าเช่าและต้นทุนค่าบริการ 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าและต้นทุนบริการจ านวน 1,797.53       

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 844.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 88.58 สรุปไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 1,735.75 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 849.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

95.96 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนของตน้ทุนขายในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของ
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ลดลงจากปี 2562 ท่ีคิดเป็นร้อยละ 69.58 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์มีสาเหตุหลกั
จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและท่ีดินรอการพัฒนาบางส่วน  ในขณะท่ี  สัดส่วนต้นทุนขายจากการขาย
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2.09 จากการปรับลดราคาขายและการท าโปรโมชัน่ส่วนลดการ
ขายเพื่อให้สามารถแข่งขนัการตลาดไดใ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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-  ตน้ทุนค่าเช่า จ านวน 29.15 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1.22 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.02 และต้นทุนบริการ 
จ านวน 32.63 ลา้นบาท เลดลงจากปี 2562 จ านวน 4.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.88 โดยผนัแปรตามรายไดท่ี้ลดลง แต่ลดลง
ดว้ยสัดส่วนท่ีต ่ากว่าสัดส่วนรายไดท่ี้ลดลง เน่ืองจากบริษทัมีคา่ใชจ้า่ยคงท่ีท่ีไม่ผนัแปรตามรายได ้เช่น ค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าเส่ือมราคา 
เป็นตน้ 

รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นในปี 2563 จ านวน 33.79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 6.55 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.05 สาเหตุ

หลกัมาจากการริบเงินประกนัจากการไม่ปฎิบติัตามสัญญาของลูกคา้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2563 จ านวน 243.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 109.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

81.69  ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก ค่านายหนา้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงผนัแปรตามรายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี มีการชะลอค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์บางส่วน เน้นการท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น และลดการจดัอีเวนท์ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 จ านวน 277.63 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 12.82 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ น 

ร้อยละ 4.84 เน่ืองจากมีการตดัจ าหน่ายส านกังานขายเน่ืองจากการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อย่างไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บริษทัออกมาตรการในการควบคุม หรือชะลอค่าใชจ้่ายคงท่ีบางส่วน รวมถึงการให้พนกังาน
ท างานจากบา้น จึงส่งผลให้ค่าใชจ้่ายส านกังานต่างๆ ลดลง  

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ และโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 
ในปี 2563 ผูป้ระเมินอิสระประเมินราคาท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่มีราคาประเมินใหม่สูง

กว่าราคาตามบญัชีปัจจุบนั ยกเวน้ทรัพยสิ์นบางรายการ และเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงราคาท่ีเป็นปัจจุบนั บริษทัจึงตั้งขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าของสินทรัพยจ์ านวน 101.20  ลา้นบาท และโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ผลขาดทุนใน
อดีตจ านวน 14.56 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 จ านวน 13.91 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 48.86 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใชจ้่ายทางการเงินปี 2563 จ านวน 11.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 6.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 152.80 

เป็นดอกเบ้ียจ่ายเงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือใชด้ าเนินงาน ส่วนเงินกูย้ืมท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างได้
บนัทึกเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 51.73 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 จ านวน 8.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
13.97 เน่ืองจากการทยอยคืนเงินกูโ้ครงการจากการโอนกรรมสิทธ์ิในระหว่างปี โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดควินทารา ทรีเฮา้ส์ 
สุขมุวิท 42 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 71.84 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 51.11 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 246.55 

เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมีผลก าไรทางภาษีเพ่ิมขึ้นกว่าปี 2562  

ก าไรสุทธ ิ
บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2563 จ านวน 188.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 

ปี 2562 จ านวน 135.87 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 258.06 ดว้ยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้   
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ข)  ฐานะการเงนิ  
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม จ านวน 7,203.50 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 จ านวน 576.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.41 ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 726.68 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก
การลดลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ี์ส าคญั  
มีดงัน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
รวมจ านวน 688.14 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 486.18 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 240.73 
เน่ืองจากในช่วงเดือนธันวาคม 2563 บริษทัรับช าระเงินจากการขายท่ีดินรอพฒันาในกรุงเทพเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการ
ด าเนินงานปกติ และมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในกองทุนตราสารเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า 

- ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,020.34 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,174.18 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.99  และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 12.08 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 26.95 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 69.05 มีสาเหตุหลกัมา
จากในปี 2563 บริษัทมีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการอาคารชุด และโครงการบ้านอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงก ารอาคารชุด       
ควินทารา ทรีเฮา้ส์ สุขุมวิท 42 ท่ีเร่ิมมีการโอนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นหลกั รวมทั้ง มีการจดัประเภทสินทรัพยท่ี์ดินใหม่
จากสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตลาด ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,794.99 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 394.94 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.21    

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 15.67 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
18.80 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 54.54 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัไดรั้บคืนภาษีท่ีขอคืนจากกรมสรรพากรในระหว่างปี 

- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ (หกัค่าเส่ือมราคาสะสม) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 883.75 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 298.97 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.28 มีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2563 มีการขายท่ีดินในกรุงเทพ
จ านวนหน่ึงแปลง จ านวน 295.82 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2563 จ านวน 14.74 ลา้นบาท มีการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าในทรัพยสิ์น
จ านวน 9.02 ลา้นบาท และการโอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยจ์ านวน 14.56 ลา้นบาท  

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หักค่าเส่ือมราคาสะสม) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 430.16 ลา้นบาท ลดลงจาก  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 26.72 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.85 มีสาเหตุหลกัจากการตดัจ าหน่ายส านักงานขายใน
ระหว่างปี และมีค่าเส่ือมราคาส าหรับปี จ านวน 38.86 ลา้นบาท สุทธิจากการปรับปรุงอาคารคลบัเฮา้ส์ใหม่ของธุรกิจสนาม
กอลฟ์ท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการแลว้ในเดือนสิงหาคม 2563 และค่าก่อสร้างส านกังานขายส าหรับโครงการอาคารชุด
พกัอาศยัและบา้นโครงการใหม่ในจงัหวดักรุงเทพและระยอง  

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 33.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 9.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.51 มีสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์สุทธิจาก
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีคงเหลือยกมาจากปี 2562 ท่ีบริษทัไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีใน 2563 เน่ืองจากมีผลก าไรสุทธิ 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 106.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 33.80 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.81 ส่วนใหญ่เกิดบริษทัจ่ายเงินมดัจ าค่าท่ีดินงวดสัญญายงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อ
พฒันาโครงการในอนาคต 
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ส่วนประกอบของหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,287.96 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 770.48 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.19 โดยมีหน้ีสินหมุนเวียนรวม จ านวน 794.28 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,308.88 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 62.23 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ัน และส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี ท่ีบริษทัไดท้ยอยช าระคืนจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการต่างๆ และมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมจ านวน 
1,493.68 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 538.40 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.36 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะ
ยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหน้ีสินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มียอดหน้ีคงคา้ง ท าให้หน้ีลดลงจาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 780.29 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 100.00 เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูร้ะหว่างปีบางส่วน และ
การจดัประเภทเงินกูยื้มระยะส้ันประเภท Bridging loan ส าหรับการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาโครงการใหม่เป็นเงินกูยื้มระยะ
ยาวในปี 2563   

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 42.56 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 33.78 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.25 เน่ืองจากงานก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยับางโครงการเสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงมี
การเบิกค่างานก่อสร้างลดลง รวมถึงจ่ายช าระเจา้หน้ีทนัภายในงวดเป็นส่วนใหญ่ 

- เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 226.92 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 502.55 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 68.89 เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูโ้ครงการบางโครงการไป
หมดแลว้ในปี 2563 ดงันั้น เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุด หรือบา้นในปี 2564 บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินคงคา้งท่ีตอ้งช าระคืน 
ท าให้เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง  

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 7.09 ลา้นบาท และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 31.39  ลา้นบาท และสินทรัพย์
สิทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 37.64 ลา้นบาท เกิดจากในปี 2563 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติโดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม 

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 279.40 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 81.83 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22.65 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้โครงการอาคารชุดควินทารา ทรี
เฮา้ส์ สุขุมวิท 42 ท่ีลดลง เน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ในขณะท่ีโครงการอาคารชุดท่ีจะเร่ิมมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิในปี 2564 เป็นโครงการท่ีมีมูลค่านอ้ยกว่า จึงท าให้เงินรับล่วงหนา้ลดลง 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 53.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิทางภาษีส าหรับปี 2563  

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 120.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 14.59 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.73 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของงานก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัคา้งจ่ายส าหรับโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการพฒันา ค่านายหนา้คา้งจ่ายตามสัญญา และประมาณหน้ีสินค่าซ่อมแซมบา้นและคอนโดภายใตก้ารรับประกนัของบริษทั 

- เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,347.20 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 525.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.85 มีสาเหตุหลกัจากการเปล่ียนเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันประเภท Bridging loan ส าหรับการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาโครงการใหม่มาเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 530.29 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 4,915.53 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี   
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 193.97 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.11 จากผลการด าเนินงานปี 2563 โดยแบ่งเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทั จ านวน 188.52 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 2.99 ลา้นบาท   
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ค)  สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 

และกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 260.84 ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 357.83 ลา้นบาท มีสาเหตุดงัน้ี 
- ในปี 2563 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 559.01 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงท่ีไม่ใช่ตัวเงิน  

ท่ีส่วนใหญ่เกิดจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 65.16 ล้านบาท ขาดทุนจากการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและอาคาร รวมสุทธิจ านวน 86.64 ลา้นบาท ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและอุปกรณ์ รวมสุทธิจ านวน 297.53ลา้นบาท และกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นจากการโอนขายบา้นพร้อม
ท่ีดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ในระหว่างปี 2563  จ านวน 648.47 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ลดลง 81.83 
ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ านวน 76.76 ลา้นบาท และช าระภาษีเงินไดสุ้ทธิจากรับคืนภาษีเงินได้ จ านวน 8.82 ลา้นบาท ส่งผลให้ใน 
ปี 2563 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2562  

- ในปี 2563 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 469.18 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2563 มีเงินรับสุทธิจาก
การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินรอการพฒันา และอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมจ านวน 694.37 
ลา้นบาท ในขณะท่ี มีการซ้ือหน่วยลงทุนสุทธิในปี จ านวน 225.19 ลา้นบาท  

- ในปี 2563 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 767.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2563 บริษทั
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวรวมจ านวน 2,658.47 ลา้นบาท รับเงินจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยาว รวมจ านวน 
1,900.63 ลา้นบาท  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4.89 เท่า เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 2.7 เท่า 

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีร้อยละ 62.23 ท่ีเกิดจากการจดัประเภทเงินกูยื้มระยะส้ันประเภท Bridging 
loan ส าหรับการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาโครงการใหม่เป็นเงินกูยื้มระยะยาวในปี 2563 เป็นหลกั และการทยอยช าระคืนเงินกู้
โครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในปี ในขณะท่ี สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงเพียงร้อยละ 15.76 ซ่ึงเกิดจากการลดลงของสินคา้คงเหลือจาก
การโอนกรรมสิทธ์ิ สุทธิจากเงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินรอการพฒันาบางส่วน ส่งผลให้บริษทั
มีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีระยะส้ัน เช่น เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินไดอ้ยา่งคล่องตวั 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 0.49 รอบ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนเท่ากบั 0.27 รอบ แสดงให้เห็นว่าบริษทั
สามารถขายสินคา้ได้เร็วกว่าปี 2562 เน่ืองจากบริษทัเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายไดโ้ครงการอาคารชุดควินทารา ทรีเฮา้ส์ 
สุขมุวิท 42 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 รวมถึงโครงการอาคารชุด และบา้นอื่นๆ ท่ีทยอยโอนกรรมสิทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี
บริษทัมีการก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาหลายโครงการ ซ่ึงจะเร่ิมมีการรับรู้รายไดใ้นปีต่อๆไปอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมส าหรับปี 2563 จ านวน 882.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.93 ของมูลค่าขาย เพ่ิมขึ้นจ านวน 

435.35 ลา้นบาท จากปี 2562 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้รวมจ านวน 447.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.93 ของมูลค่าขายสุทธิ ซ่ึงอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวนร้อยละ 1.00 มีสาเหตุหลกัจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินรอการ
พฒันาบางส่วน ในขณะท่ี ก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัลดลงประมาณร้อยละ 2.09 จากการ
ปรับลดราคาขายและการท าโปรโมชัน่ส่วนลดการขายเพ่ือให้สามารถแข่งขนัการตลาดไดใ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

ส าหรับก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 191.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึ้นจ านวน 140.02 ลา้นบาท 
จากปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิรวม 51.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของรายได้รวม เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการโอนกรรมสิทธ์โครงการใหม่ และการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินรอการพฒันาบางส่วน รวมทั้ง
บริษทัมีมาตรการในการควบคุมและชะลอค่าใชจ้่ายทั้งในส่วนค่าใชจ้่ายในการลงทุน ค่าใชจ้่ายผนัแปร และค่าใชจ้่ายคงท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ส าหรับปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 4.07 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวนร้อยละ 2.96 เน่ืองจากก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2563 เพ่ิมขึ้นตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบัร้อยละ 2.56 สูงขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีอตัรา 

0.76 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีร้อยละ 271.94 ในขณะท่ี สินทรัพยร์วมเฉล่ียลดลงร้อยละ 7.41 จาก
การทยอยโอนกรรมสิทธ์ิโครงการอาคารชุดและบา้น ทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในปี รวมทั้งการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินรอการพฒันาบางส่วน ท่ีมีแนวโนม้ในการใชเ้วลาพฒันาค่อนขา้งนาน และไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

โครงสร้างเงินทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 0.48 เท่า สูงขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จ านวน 0.18 เท่า สาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีหน้ีสินรวมลดลงร้อยละ 25.19 จากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากการโอนกรรมสิทธ์ิใน
ระหว่างปี  และการเพ่ิมขึ้นของก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีท่ีร้อยละ 276.75 แสดงให้เห็นว่า บริษทัยงัคงมีความสามารถในการ
จ่ายภาระผูกพนัหน้ีสินได้ตามปกติ รวมทั้ ง บริษัทสามารถด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของเงินทุนท่ีเหมาะสม และยงัคงรักษา
อตัราส่วนทางเงินไดต้ามขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้ืม 

 



 

    เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบั กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 
ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

1. 
 

นายอานนัท ์ปันยารชุน  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

89 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  
สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

0.08 ไม่ม ี 2535-ปัจจุบนั 
2562-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊พ จ ากดั 

2. นายพงศพ์ินิต  เดชะคุปต ์
รองประธานกรรมการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Anti-Corruption for Executive Program 
รุ่นท่ี 7/2013 (ACEP) ปี 2556 
-How to Develop a Risk Management 
Plan  รุ่นท่ี 4/2013 (HRP) ปี 2556 
-Chartered Director Class รุ่นท่ี 7/2013 
(CDC) ปี 2556 
-Role of the Compensation Committee 
รุ่นท่ี 14/2012 (RCC) ปี 2555 
-Role of The Nomination and 
Governance Committee รุ่นท่ี 2/2012 
(RNG) ปี 2555 
-The Board’s Roles in Merger & 
Acquisitions รุ่นท่ี 1/2011 (M&A)                
ปี 2554 
-Monitoring Fraud Risk Management 
รุ่นท่ี 2/2010 (MFM) ปี 2553 
-Monitoring of The Quality of Financial 
Reporting รุ่นท่ี 10/2010 (MFR) ปี 2553 
-Monitoring The Internal Audit Function 
รุ่นท่ี 7/2010 (MIA) ปี 2553 

66 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัดีทรอยด ์รัฐมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา 

 
ปริญญาตรี 
การบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- ไม่ม ี 2557-2563 
 

2557-2563 
2562-ปัจจุบนั 
2558–ปัจจุบนั 
2561–ปัจจุบนั 

 
2546-2561 
2559-2562 

 
2558-2561 
2557-2560 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเส่ียง 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั สยาม ซิตี้  ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลงักา) 
บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จ ากดั 
บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

-Monitoring The System of Internal 
Control and Risk Management                   
รุ่นท่ี 9/2010 (MIR) ปี 2553 
-Financial Institutions Governance 
Program รุ่นท่ี 1/2010 (FGP) ปี 2553 
-Successful Formulation & Execution of 
Strategy รุ่นท่ี 7/2010 (SFE) ปี 2553 
-Advanced Audit Committee Program 
รุ่นท่ี 30/2010 (ACP)  ปี 2553 
-Director Certification Program   
รุ่นท่ี 126/2009 (DCP) ปี 2552 
-Directors Accreditation Program            
รุ่นท่ี 71/2008 (DAP) ปี 2551 

3. 
 

นายปรีชา อุ่นจิตติ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Director Certification Program (DCP) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

75 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี 2546–ปัจจุบนั 
 

2546-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 

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

4. 
 

นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร  
-Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 22/2002 
-วิทยาลยัตลาดทุน รุ่นท่ี 11 

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

0.03 ไม่ม ี 2548-ปัจจุบนั 
 

2558–ปัจจุบนั 
 

2536-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
กลุ่มบริษทัแพรนดา้จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

5. นายเจษฎา พรหมจาต 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Cyber Resilience Leadership Workshop 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 ก.ค.62) 
-IIA International Conference in 
California 2019, The Institute of Internal 
Auditor 
-IIA International Conference in Dubai 
2018, The Institute of Internal Auditor 
-IIA International Conference in Sydney 
2017, The Institute of Internal Auditor 
-IIA International Conference in New 
York 2016, The Institute of Internal 
Auditor 
-Advance Audit Committee Program 
(AACP) รุ่นท่ี 25/2017 
-Ethical Leadership Program (ELP)  
รุ่นท่ี 5/2000  
-การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองคก์ารมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 14 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
-การบริหารงานยทุธศาสตร์การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตระดบัสูง 
(นยปส.) รุ่นท่ี 1 สถาบนัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

58 ปริญญาโท สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัเธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี 2558-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 

 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2558-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2562-ปัจจุบนั 

 
2562-ปัจจุบนั 

 
2563-ปัจจุบนั 

กรรมการการก่อสร้างส่วนต่อขยาย 
กรรมการก ากบัดูแลสัญญาให้สิทธิ
ใชป้ระโยชน์ศูนยก์ารคา้บริเวณ
สามเหล่ียมยา่นพหลโยธิน 
กรรมการก ากบัดูแลสัญญาร่วม
ด าเนินกิจการโทรทศัน์สี 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
อนุกรรมการการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการแข่งขนัตลาดทนุ 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบนัการแพทยจ์ุฬาภรณ ์
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษทัเซ็นทรัล 
อินเตอร์พฒันา จ ากดั 
 
ระหว่างบริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั 
ธนาคารออมสิน 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
บริษทั วาย เอส เอส จ ากดั(ประเทศไทย) จ ากดั 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
บริษทั เอเอม็อาร์ เอเชีย จ ากดั 
 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

-TCLA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 9 สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 
-Company Secretary Program (CSP)  
รุ่นท่ี 7/2004  
-Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 45/2002  
-Telecommunication Management 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

6. 
 

นายไพบูลย ์ วงศจ์งใจหาญ 
กรรมการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Director Accreditation  Program 
(DAP) Class 66/2007 
-Building Energy Conservation (The 
Department of  Alternative Energy 
Development and Efficiency under The 
Ministry of Energy) Class 18/1996 
-Building Electrical Design and 
Installation Standard Code For Energy 
Conservation (The Department of 
Alternative Energy Development and 
Efficiency under The Ministry of 
Energy) Class 1/1997 
-Person Responsible for Energy in 
Building (The Department of 
Alternative Energy Development and 
Efficiency under The Ministry of 
Energy) Class 1/2003 

56 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
วุฒิวศิวกรไฟฟ้า  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 
 
สามญัวิศวกรไฟฟ้าก าลงั สภาวิศวกร 
 
ภาคีวิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร สภาวิศวกร 

- ไม่ม ี 2550-2559 
2558-2559 

2560-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริหาร 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

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



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

7. 
 

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

60 Ph.D. in Management 
Massachusetts Institute of Technology  
 
M.S. in Management 
Massachusetts Institute of Technology 
 
B.S. in Electrical Engineering 
Massachusetts Institute of Technology 

- ไม่ม ี 2557-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2563–ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 

 
 
 

2541-ปัจจุบนั 
2553-2561 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการนโยบายและกลยทุธ์ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นาราไทย คูซีน จ ากดั 
บริษทั เทอร์รา เวนเจอร์ จ ากดั 
บริษทั เทอร์ราเวสท์ จ ากดั 
บริษทั รัชตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เพรสิเดน้ทโ์ฮเต็ลและทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

8. 
 

นายฐิติวฒิุ  สุขพรชยักุล 
กรรมการบริหาร 
ผ่านการอบรมหลกัสูตร 
-Certified Investment and Securities 
Analyst Program ระดบั 3 (“CISA”) ของ
ตลาด หลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย  
-Director Accreditation Program รุ่นท่ี 
72/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ บริษทัไทย  
-Executive Development Program 
(EDP) รุ่นท่ี 6 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 

58 ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

- ไม่ม ี 2550–ปัจจุบนั 
2549–ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2549–ปัจจุบนั 

2548–2559 
2546-ปัจจุบนั 
2548–2559 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี–การเงิน 
กรรมการบริหาร 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั 
บริษทั เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิตี้  จ  ากดั  
บริษทั สยามภูริมงคล จ ากดั 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

-Company Secretary Program รุ่นท่ี 
36/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ บริษทัไทย 
-Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุ่นท่ี 23/2016 ของสมาคม
ส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries รุ่นท่ี 15/2016 
ของสมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
-Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นท่ี 
14/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย 
-ท่ีปรึกษาทางการเงิน ของชมรมวาณิช
ธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย ปี 
2558 
-Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) รุ่นท่ี 53/2020 ของสมาคม
ส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-Director Certification  Program รุ่นท่ี 
298/2020 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ บริษทัไทย 
-Corruption Risk & Control: Technical 
Update (CRC) รุ่นท่ี 7/2020 ของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย 
-Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 21/2020 
ของสมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

9. 
 

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

62 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ Ball State University 
 
ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี 2552–ปัจจุบนั 
2557–ปัจจุบนั 
2558–ปัจจุบนั  
2558–ปัจจุบนั 
2558–ปัจจุบนั 
2560–ปัจจุบนั 
2560–ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2563–ปัจจุบนั 
2563–ปัจจุบนั 
2563–ปัจจุบนั 
2563-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั มหธราดล จ ากดั 
บริษทั ศรีวิชยัเวชววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิตี้  จ ากดั 
บริษทั ซนัไรส์ อีคิวตี้  จ ากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั รัตนรักษ ์จ ากดั 
บริษทั สยาม ซิตี้  ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั  
บริษทั วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล จ ากดั 
บริษทั นรา 12 จ ากดั 
บริษทั ไทยแป้งมนัผลิตกรรม จ ากดั    
บริษทั ซี.เค.อาร์ จ ากดั 
บริษทั ไทยล าเลียง จ ากดั 
บริษทั เอก็ซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ จ ากดั 

10. 
 

นายณัฐวิทย ์ บุณยะวฒัน ์
กรรมการบริหาร 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Senior Executive Program (SEP 9) 
Sasin 

59 Master of Science 
Abiline Christian University Texas, USA. 
 
ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ไม่ม ี 2558–ปัจจุบนั 
2553–ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษทั โฮมสุขมุวิท จ ากดั 
บริษทั แกรนดห์ลานหลวง จากดั 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

11. 
 

นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 252/2018 

45 ปริญญาเอก  
วิศวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT) 
 
ปริญญาโท  
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
 
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่ม ี 2559–ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2556–2559 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
Executive Vice President-Strategy 
And New Business Development 
 

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



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

12. นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
และเลขานุการบริษทั 
ผ่านการอบรมหลักสูตร  
-Company Secretary Program (CSP) 
-Anti-Corruption The Practical Guide 
(ACPG) 

62 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี 2557-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

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

13. 
 

นายศุภพงศ ์ อมัระรงค ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน  
และสารสนเทศ 

53 MBA 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี 2549–ปัจจุบนั 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน                  
และสารสนเทศ 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

14. นางสาวชลิณี  ปรัชญาสันติ  
ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Mini MRE มหาวิทยลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2554 

43 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ไม่ม ี 2559-ปัจจุบนั 
2549–2559 

 

ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการอาวุโสสายงานกลยทุธ์ธุรกิจ
และกลยทุธ์การด าเนินการ 

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

15. นายพิชยั  พิชเยนทรโยธิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 

53 ปริญญาโท  
สาขาอสังหาริมทรัพยแ์ละการบริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลยัเดนเวอร์ 
 
ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยีเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ไม่ม ี 2560-ปัจจุบนั 
2545-2558 

ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการระยอง 
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

16. นายฤทธิชยั  บรรลือลาภ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Mini MRE มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2558 

37 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
 
ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ไม่ม ี 2561–ปัจจุบนั 
2559–2561 

 
2557-2559 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
รักษาการผูอ้  านวยการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
ผูจ้ดัการสายงานกลยทุธ์ธุรกิจและ
กลยทุธ์การด าเนินการ 

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



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

17. นานณัฐชยั  สุนทรพิพิธ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

46 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาตร์ โยธา  
มหาลยัเทคโนโลยีพระเจอมเกลา้ธนบุรี 
 

ปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมศาตร์ โยธา  
มหาลยัเทคโนโลยีพระเจอมเกลา้ธนบุรี 

- ไม่ม ี 2563-ปัจจุบนั 
2562-2563 
2552-2562 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัอนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

18. นางสาวพูนศรี  ผลพานิชเจริญ 
ผูอ้  านวยการงานวางแผนทางการเงินและ
การบริหารความเส่ียง 

37 ปริญญาตรี 
สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่ม ี 2563-ปัจจุบนั 
 

2562-2563 
 

2560 

ผูอ้  านวยการงานวางแผนการเงิน
และบริหารความเส่ียง 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน
และสารสนเทศ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั 

19. นางพิชญภ์สัสร์  โพธ์ิวฒันกุล 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และสารสนเทศ 

56 ปริญญาตรี  
การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

- ไม่ม ี 2549-ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และสารสนเทศ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

20. นายณัฐวุฒิ  แซ่เฮง้ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-The Next Tycoon รุ่น 3 ปี 2560 

33 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
 

ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ไม่ม ี 2559-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกพฒันาธุรกิจ 
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้  ดีเวล็อปเมน้ต ์คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั  

21. นายสุวิทย ์ เหมนอ้ย 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มปฏิบตัิการธุรกิจ2) 

41 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

- ไม่ม ี 2561-ปัจจุบนั 
 

2559-2561 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มปฏิบตัิการธุรกิจ2) 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้  จ  ากดั (มหาชน) 

22. นายดิสวะ เสรีวิวฒันา 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มปฏิบตัิการธุรกิจ2) 

52 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ปริญญาตรี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ไม่ม ี 2561-ปัจจุบนั 
 

2554-2561 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มปฏิบตัิการธุรกิจ2) 
ผูจ้ดัการโครงการ 

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

 



 

                               เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และกรรมการของบริษทั ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

                      รายช่ือ 
 

บริษัท 
 

บริษัทย่อย 

  1 2 

บริษัท  
  

1. นายอานนัท ์ ปันยารชุน P   
2. นายพงศพิ์นิต เดชะคุปต ์ V   
3. นายปรีชา  อุ่นจิตติ   I P  
4. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ I   
5. นายชชัวิน  เจริญรัชตภ์าคย ์ A  A 
6. นายเจษฎา พรหมจาต I   
7. นายฐิติวุฒิ  สุขพรชยักุล A A A 
8.   นายณัฐวิทย ์บุณยะวฒัน์ D D  
9.  นายทินวรรธน์ มหธราดล 
10.  นายต่อศกัด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ 
11.  นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 

A 
A 
D 

 
A 
A 

 
 

A 

บริษัทย่อย  
  

1. นายพนัธ์ุชยั สัตยาภรณ์ 
2. นายทวีผล คงเสรี 

 A 
D 

 
A 

3. นายปรีดี  บุญโญภาส  D  
4. นายพงษศ์กัด์ิ  ใหม่ซอ้น  A  
5. นายเช็ง มิง เพ   A 
6. นายเช็ง การ์ ชุน   A 
7. นายปีเตอร์ แลม คิน ง็อก   A 
8. นายซูว ฟุก อนั   A 

 

หมายเหตุ : P = ประธานกรรมการ 
 V = รองประธานกรรมการ 
 A = กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 I = กรรมการตรวจสอบ 
 D = กรรมการ 

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



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เอกสารแนบ  3 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน 
 

มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้
บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ ำกดั เป็นผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทัให้ปฏิบติัหนำ้ท่ี
ตรวจสอบภำยใน  โดยมี นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน 
 

การศึกษา ของนางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
- ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต สำขำ Financial Accounting and Assurance มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- ประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำวิชำส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตร  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7133 
- วุฒิบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 จำกสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรโครงกำร “กำรพัฒนำผูส้อบบัญชีตลำดทุน”  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย ์และสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบตัรจำกสภำวิชำชีพบญัชีฯ หลกัสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยมส ำนกังำนสอบบญัชี เพื่อกำรรับรอง

คุณภำพภำยใตม้ำตรฐำน ISQC1 รุ่นท่ี 3”  
- วุฒิบตัร จำกสมำคมสโมสรนกัลงทุน หลกัสูตร “วิธีปฏิบติัหลงัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน” 
- ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หลกัสูตร “ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิตและอำกร

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

การอบรมสัมมนาอ่ืน ๆ (ในช่วงปี 2559-2563) 
- กำรป้องกนัควำมผิดตำมกฎหมำยทุจริตและฟอกเงิน (ปี 2562) 
- นกับริหำรกบักำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนและกำรวดัผลตอบแทนทำงสังคม (ปี 2562) 
- ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง กำรวำงแผนและเตรียมพร้อมก่อนบงัคบัใชปี้ 2563 (ปี 2562) 
- กำรทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศเบ้ืองตน้ (ปี 2562) 
- กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร (2561) 
- TFRS ทุกฉบบัปี 2561 หลกัสูตรยอ่ย 202 เก่ียวกบัหน้ีสินและ 301 เก่ียวกบัรำยได ้
- ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโยลีสำรสนเทศ  (2560) 
- Cyber Security ส ำหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 (2560) 
- Data Analytics for Internal Audit (2559)  
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในส ำหรับบริษทัที่เตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(2559) 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

--ไม่มีเอกสารแนบ-- 



เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

 --ไม่มีเอกสารแนบ-- 


