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ส่วนที่ 1 

 การประกอบธุรกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2532 ดว้ยทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรก คือ การซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเก็ง

กาํไรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต ภายใตช่ื้อ “บริษทั คนัทรี คลบั จาํกดั” ต่อมากลุ่มของ นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

ความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดเ้ลง็เห็นโอกาสว่าท่ีดินท่ีบริษทัครอบครองอยูน่ั้นอยูใ่นทาํเลท่ีมี 

ศกัยภาพจึงไดซ้ื้อหุ้นจากกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภยั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือนาํท่ีดิน

ท่ีบริษทัถือครองมาพฒันาต่อยอดและพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย หลงัจากนั้นจึงไดเ้ร่ิมพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อยา่งจริงจงันบัจากปี 2550 เป็นตน้มา รวมถึงเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั”  

ภายหลงัจากการบริหารงานของเด่นดนยั หุตะจูฑะ บริษทัไดบุ้กเบิกและพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยไดเ้ร่ิมตน้ดว้ย

การพฒันาโครงการบ้านเด่ียวระดบัสูง (Luxury Class)  บนพ้ืนท่ีหาดราไวยใ์นปี 2551 แต่จากการวิจยัทางการตลาดและ

ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการผูบ้ริโภคในทาํเลท่ีตั้ง

ดังกล่าวมากกว่า บริษัทจึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมและได้เปิดตัว

โครงการคอนโดมิเนียมภายใตแ้บรนด์ “The Title” ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ (Low rise) ความสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่

บริเวณพ้ืนท่ีหาดราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต ในปี 2554 ซ่ึงเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศยัจุดแขง็จากการพฒันาท่ีดินท่ีอยูใ่นการ

ครอบครองของบริษทั และดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีโดดเด่น การออกแบบโครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การให้ความสาํคญักบัคุณภาพ

การก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีเนน้ความร่มร่ืนและให้ความรู้สึกเสมือนการพกัผอ่นในโรงแรมหรือรี

สอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความคุม้ค่าและความประทบัใจแก่ลูกคา้  จึงทาํให้โครงการท่ีบริษทัพฒันาไดรั้บการตอบ

รับท่ีดีจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

หลงัจากโครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 1 (The Title หาดราไวย ์เฟส 1) เปิดขายในปี 2554 ประสบ

ความสําเร็จในแง่ของยอดขาย บริษทัจึงไดพ้ฒันาโครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 2 (The Title หาดราไวย ์เฟส 

2) ,โครงการ The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 3 (The Title หาดราไวย์ เฟส  3) และโครงการ The Title Residencies 

Naiyang Phuket เฟส 1 (The Title หาดในยาง เฟส 1) และ The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 2 (The Title หาดใน

ยาง เฟส 2) อยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2555-2560  

นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ไดมี้การเปิดโครงการ The Title V (หาดราไวย ์เฟส 5) ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียนในรูปแบบ

คอนโดเทล จาํนวน 4 ตึก สูง 5 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยเปิดขายในเดือน พฤศจิกายน 2561 และ

ยงัคงศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทาํเลอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

โดยบริษทัฯ วางกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) คือดาํเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการรับรู้รายไดใ้นระยะส้ันและปานกลาง และการลงทนุในส่วนของธุรกิจคอนโดเทลซ่ึงเป็นการ

ร่วมมือกบั Best Western Inc. แบรนด์โรงแรมยกัษใ์หญ่ของโลก เพ่ือบริหารห้องพกัโครงการ The Title V (The Title หาด
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ราไวย ์เฟส 5) เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการลงทุน เพ่ือให้เกิดรายไดน้อกเหนือจากการพกัอาศยัในบางช่วงเวลา 

ซ่ึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นมาก ซ่ึงการแต่งตั้ ง Best Western Inc. จะส่งผลดีต่อบริษทั เพราะ

นอกจากจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ท่ีซ้ือห้องในโครงการของเราแลว้ ยงัทาํให้เกิดรายได้ประจาํ (Recurring 

Income) ในอนาคตอีกดว้ย  

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี ้

ปี 2532 

 จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2532 โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภยั โดยมีวตัถุประสงค์

เร่ิมแรก คือ การซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเก็งกาํไรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต ภายใตช่ื้อ “บริษทั คนัทรี คลบั จาํกดั” ดว้ยทุน

จดทะเบียนเร่ิมแรกจาํนวน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

โดยมีสํานักงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 267/4 ซอยสุขุมวิท 22 (สายนํ้ าทิพย)์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 

ปี 2550 

 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด้เล็งเห็นถึง

ศกัยภาพของท่ีดินท่ีบริษทัถือครอง จึงไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมลงทุนเพ่ือซ้ือหุ้นจากกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ 

สาตราภยัซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ นาํท่ีดินท่ีบริษทัถือครองบริเวณหาดราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต

มาพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาบนัทึกขอ้ตกลงร่วมทุนกบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจะทยอย

ชาํระค่าหุ้นต่อเม่ือสามารถพฒันาและขายอสังหาริมทรัพยบ์นท่ีดินดงักล่าวได ้

 เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั” และเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจเป็นพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ปี 2551 

 เร่ิมพฒันาโครงการบา้นเด่ียวระดบัสูง (Luxury Class)  เพ่ือขายโดยใช้ช่ือว่า Villa แต่จากการวิจยัทางการตลาด

และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค

ในทาํเลท่ีตั้งดงักล่าวมากกว่า จึงไดป้รับแผนธุรกิจมาเนน้การพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม 

ปี 2554 

 เปล่ียนรูปแบบการพฒันาท่ีดินจากบา้นเด่ียวระดบัสูง (Luxury Class)  เป็นการคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) 

โดยเน้นรูปแบบโครงการสไตล ์รีสอร์ท ดว้ยการเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 โดยเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพ้ืนท่ี 4-2-66.80 ไร่ จาํนวน 160 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดราไวย ์ตาํบลราไวย ์

อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 494 ลา้นบาท 

 ยา้ยสาํนกังานใหญ่ ไปยงั เลขท่ี 39/133 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ปี 2555-2557 

 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะไดซ้ื้อหุ้นจากนางสาวสิริรัตน์ สาตราภยัซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมตามสัญญาบันทึก

ขอ้ตกลงร่วมลงทุนท่ีไดท้าํขึ้นในปี 2550 

 บริษทัเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย  ์เฟส 2 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพ้ืนท่ี

ประมาณ 4-2-91.80  ไร่ จาํนวน 120 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดราไวย ์ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

ซ่ึงอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีเดิมของโครงการ The Title เฟส 1 มูลค่าโครงการประมาณ 452 ลา้นบาท       
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 บริษทัไดมี้มติจา่ยปันผลในอตัราหุ้นละ 84 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวน 4.20 ลา้นบาท         

 บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็น

เงินทุนในการก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคต           

 บริษทัไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 600 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวน 30.00 ลา้นบาท 

 บริษทัเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพ้ืนท่ี 7-2-

87 ไร่ จาํนวน 240 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดราไวย ์ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงอยู่ติดกบัพ้ืนท่ี

เดิมของเฟส 1 และเฟส 2 มูลค่าโครงการประมาณ 1,118 ลา้นบาท       

ปี 2558 

 บริษทัไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 1,500 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวน 75.00 ลา้น

บาท  

 บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาทเป็น 70 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือใชเ้ป็น

เงินทุนในการก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคต 

 ยา้ยสาํนกังานใหญ่ไปยงั เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ปี 2559-2560 

 บริษทัเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง  เฟส 1 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพ้ืนท่ี 4-2-

55.1 ไร่ จาํนวน 252 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดในยาง  ถนนเทพกระษตัรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 หมู่ 5 ตาํบล

สาคู อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 599 ลา้นบาท      

 จดัตั้งสาขา ขึ้นท่ี เลขท่ี 469 หมู่ท่ี 6 ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

 บริษทัไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 112 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 70 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวน 78.40 ลา้นบาท  

 บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 140 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือใชเ้ป็น

เงินทุนในการก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคต  

 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยใชช่ื้อว่า “บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)” 

และไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น รวมทั้งไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

140 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท ดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 120 ลา้นหุ้น (ราคาพาร์ 0.50 บาท)  

 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย ์

 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้นสามัญบริษทั ร่มโพธ์ิ 

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดเ้ขา้ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นทางการ 

(Frist day Trade) 

ปี 2561 

 บริษทัเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพ้ืนท่ี 4-3-

8 ไร่ จาํนวน 220 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดในยาง  ถนนเทพกระษตัรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 หมู่ 5 ตาํบลสาคู 

อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 798 ลา้นบาท และก่อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561   

 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวนรวม 22,222,222.40 

บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.35 ของกาํไรสุทธิ  

โดยจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดงัน้ี 
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ก. จ่ายปันผลเป้นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 10 เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 

20,000,000 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจาการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุ้น บริษทัฯ จะ

จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0055555556 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 จากการท่ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล บริษทัฯ จึง

เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท  

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 ลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่มบริษทั เบสท ์เวสเทินร์น (Best Western Inc. : BWI) เพ่ือบริหาร

ห้องพกัโครงการ The Title V (หาดราไวย ์เฟส 5) ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมในรูปแบบคอนโดเทล 

 เดือนพฤศจิกายน 2561 เปิดขายโครงการ The Title V (หาดราไวย ์เฟส 5) ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 

5 ชั้น บนพ้ืนท่ี 5 ไร่ จาํนวน 228 ยูนิต โดยแบ่งเป็น Investment Area และ Residential Area บริหารงานโดย Best 

Western Inc. มูลค่าโครงการ 1,011 ลา้นบาท 

 ซ้ือท่ีดินบริเวณหาดในยางเพ่ิมเติมจาํนวน 3-2-9.3 ไร่และหาดบางเทาจาํนวน 35-0-4.7 ไร่ เพ่ือรองรับการพฒันา

โครงการในอนาคต 

ปี 2562 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 219,999,520 หุ้น (มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แกผู้ถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 

2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งส้ิน 109,999,760 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผล

คาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0277777778 บาท กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

24 พฤษภาคม 2562 

 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมี้มติเก่ียวกบัการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนบริษทั เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 480.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

219,999,519.50 บาท  

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 109,999,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 219,999,519.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 329,999,279.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืน

วตัถุประสงค์เพ่ือบริหารการเงิน วงเงินสูงสุดในการซ้ือหุ้นคืน 99,000,000 บาท กาํหนดจาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 

15,000,000 หุ้น จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของหุ้นท่ีจาํหนายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยซ้ือ

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกาํหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2562 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจํานวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทาํให้อตัราส่วนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละ 2.27 ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
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วิสัยทัศน์ และพนัธกจิ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งมัน่สร้างสรรคท่ี์อยูอ่าศยัให้เติบโตควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว 

พนัธกจิ (Mission) 

 บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงามตามหลกัพุทธศาสนา 

 สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเพ่ือความประทบัใจของผูอ้ยูอ่าศยั 

 สร้างสังคมและสภาพแวดลอ้มใหม่ท่ีอยูร่่วมกนัไดก้บัธรรมชาติ 

 ใส่ใจดูแลและให้บริการหลงัการขายเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและความอบอุ่นใจแก่ผูอ้าศยั 

 ควบคุมดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

1. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั แบ่งตามประเภทโครงการในช่วงตั้งแต่ปี 2560-2562  

 

รายได้จากการขายและให้บริการ1/ 

งบการเงิน  (ตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 293.94 97.56 311.73 96.18 35.88 2.77 

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1     527.35 40.75 

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2     713.88 55.16 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 293.94 97.56 311.73 96.18 1,277.11 98.68 

รายได้อ่ืน2/ 7.34 2.44 12.39 3.82 17.11 1.32 

รายได้รวม 301.28 100.00 324.12 100.00 1,294.22 100.00 

หมายเหตุ :   1/ รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งจากการขายอสังหาริมทรัพย ์อาทิเช่น รายได้

จากค่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมคอนโดมิเนียม รายไดค้่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
                                        2/ รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผิดสัญญาของลูกคา้ ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากค่าเช่าตามโครงการการันตีผลตอบแทนสําหรับการขายห้องชุดใน

โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 และในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับบริหารนิตบุิคคล The Title หาดราไวยเ์ฟส 3  

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยเน้นการ

พฒันาโครงการพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในยา่นทาํเลท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเนน้การออกแบบโครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การ

ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีเนน้ความร่มร่ืนและให้ความรู้สึกเสมือนการ

พกัผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความคุม้ค่าและความประทบัใจแก่ลูกคา้เพ่ือตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียด ความคืบหนา้ในการขายและการ 

ก่อสร้างในแต่ละโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดด้งัน้ี
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สถานะการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการก่อสร้างโครงการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 

 

 

โครงการ 

 

 

ท่ีตั้งโครงการ 

 

 

ลกัษณะ

โครงการ 

 

เดือน/ปีท่ีเปิด

จอง/ขาย

โครงการ 

 

เดือน/ปี ท่ี

ก่อสร้าง

เสร็จหรือ

คาดว่าจะ

แลว้เสร็จ 

 

เน้ือท่ี

โครงการ

(ไร่-งาน-

วา) 

มูลค่าโครงการ 

(1)  

ขายแลว้สะสม 1/ 

(2) 

โอนแลว้สะสม 2/ 

(3) 

คงเหลือขาย  

(1) – (2) 

ร้อยละของ

ความ

คืบหนา้

ก่อสร้าง 

ร้อยละของ

สัดส่วน

การรับรู้

รายได ้ 

(3)/(1) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

1.The Title หาดราไวย ์เฟส 1 ต.ราไวย ์อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

อาคารชุด  

4 ชั้น 

ก.ย. 2554 ธ.ค. 2556 4-2-66.8 160 494 155 465 155 465 5 29 100.00 94.28 

2.The Title หาดราไวย ์เฟส 2 ต.ราไวย ์อ.เมือง

ภูเกต็ จ.ภูเก็ต 

อาคารชุด  

4 ชั้น 

ก.ค. 2555 ก.พ. 2557 4-2-91.8 120 452 120 452 120 452 - - 100.00 100.00 

3.The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ต.ราไวย ์อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

อาคารชุด  

4 ชั้น 

ต.ค. 2556 ธ.ค. 2558 7-2-87 240 1,118 239 1,109 238 1,104 1 9 100.00 98.75 

4.The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ต.ราไวย ์อ.เมอืง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

อาคารชุด  

5 ชั้น 

พ.ย. 2562 ธ.ค. 2563 5-1-25.9 228 1,091 56 212 0 0 172 879 28 0.00 

5.The Title หาดในยาง เฟส 1 

 

ต.สาค ูอ.ถลาง จ.

ภูเก็ต 

อาคารชุด  

7 ชั้น 

เม.ย. 2559 ต.ค. 2561 4-2-55.1 252 642 236 576 211 511 16 66 100 79.60 

6.The Title หาดในยาง เฟส 2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.

ภูเกต็ 

อาคารชุด  

5,7 ชั้น 

ต.ค. 2560 ต.ค. 2561 4-3-8 220 798 214 774 203 735 6 24 100 92.11 

หมายเหตุ : 1/ ขายแลว้สะสม ประกอบดว้ย ห้องชุดท่ี มีการ จอง และ/หรือ ทาํสัญญาซ้ือขายจะซ้ือจะขาย และ/หรือห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 

                  2/ โอนแลว้สะสม คือ ห้องชุดท่ีมีการการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 
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โครงการท่ีเปิดขายแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้

1. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 1 (The Title หาดราไวย์ เฟส 1) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผังบริเวณโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

  
ที่ตั้ง เลียบหาดราไวย ์ถนนวิเศษ ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดั

ภูเก็ต 

สถานะ สร้างเสร็จและอยูร่ะหว่างการขาย 

เนื้อที่โครงการ 4-2-66.8 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชั้น จาํนวน 4 อาคาร 

จํานวนยูนิต 160 ยนิูต 

ลักษณะห้องชุด  Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จาํนวน 16 ยนิูต 

 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.)จาํนวน 112 ยนิูต 

 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 63 ตร.ม.) จาํนวน 32  ยนิูต 

มูลค่าโครงการ 494 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 66,000 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์ 

 เกษียณอายุ/มคีวามชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาวมา

พาํนกัในประเทศไทย) 

 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหนา้ชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพียง 2 กม.และห่างจากหาดท่ีไดรั้บคาํชมจากนกัท่องเท่ียว

ว่าสวยท่ีสุด คือ หาดในหาน  
 สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่า

พกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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2. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 2 (The Title หาดราไวย์ เฟส 2) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผังบริเวณโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

  
ที่ตั้ง เลยีบหาดราไวย ์ถนนวิเศษ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 

สถานะ สร้างเสร็จและปิดการขายแลว้ 

เนื้อที่โครงการ 4-2-91.8 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชั้น จาํนวน 3 อาคาร 

จํานวนยูนิต 120 ยนิูต 

ลักษณะห้องชุด Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จาํนวน 12 ยนิูต 

1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.) จาํนวน 84 ยนิูต 

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 63 ตร.ม.) จาํนวน 24 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ 452 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 80,000 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์ 

 เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาวมา

พาํนกัในประเทศไทย) 

 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหนา้ชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพียง 2 กม.และห่างจากหาดท่ีไดรั้บคาํชมจากนกัท่องเท่ียวว่า

สวยท่ีสุด คือ หาดในหาน  
 สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนกัทอ่งเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพกั

อาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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3. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 3 (The Title หาดราไวย์ เฟส 3) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผังบริเวณโครงการ  

 

 

 

 

 

 

  
ทีต่ั้ง เลียบหาดราไวย ์ถนนวิเศษ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 

สถานะ สร้างเสร็จและอยูร่ะหว่างขาย 

เนื้อที่โครงการ 7-2-87 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชั้น จาํนวน 7 อาคาร 

จํานวนยูนิต 240 ยนิูต 

ลักษณะห้องชุด Studio (ขนาดประมาณ 29-30 ตร.ม.) จาํนวน 44 ยนิูต 

1 Bedroom (ขนาดประมาณ 47-50 ตร.ม.) จาํนวน 156 ยนิูต 

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 78 ตร.ม.) จาํนวน 40 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ  1,118 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 86,500 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์ 

 เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาวมา

พาํนกัในประเทศไทย) 

 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหนา้ชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพียง 2 กม.และห่างจากหาดท่ีไดรั้บคาํชมจากนกัท่องเท่ียวว่า

สวยท่ีสุด คือ หาดในหาน  
 สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพกั

อาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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4. โครงการคอนโดมเินียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1 (The Title หาดในยาง เฟส 1) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ผังบริเวณโครงการ  

 
ที่ตั้ง ถนนเทพกระษตัรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 หมู ่5 ตาํบลสาคู 

อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

สถานะ สร้างเสร็จและอยูร่ะหว่างขาย 

เนื้อทีโ่ครงการ 4-2-55.10 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 7 ชั้น จาํนวนรวม 3 อาคาร (อาคาร E,F,G) 

จํานวนยูนิต 252 ยนิูต 

ลักษณะห้องชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จาํนวน 252 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ 599 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 61,280.84บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต)/คนทัว่ไปและ

พนกังานท่ีทาํงานบริเวณท่าอากาศยานจงัหวดัภูเก็ต 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์ 

เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาวมา

พาํนกัในประเทศไทย)  
 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี 2 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการ ติดกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต คือ 

หาดในยาง 

 ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบิน

นานาชาติจงัหวดัภูเก็ต เพียง 2 กม.  
 สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพกั

อาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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5. โครงการคอนโดมเินียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 2 (The Title หาดในยาง เฟส 2) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

ผังบริเวณโครงการ 

  
ที่ตั้ง ถนนเทพกระษตัรี-ในยาง ซอยบางมา่เหลา 2/2 หมู ่5 ตาํบลสาคู 

อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

สถานะ สร้างเสร็จและอยูร่ะหว่างขาย 

เนื้อที่โครงการ 4-3-8 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 2, 6, 7 ชั้น จาํนวนรวม 4 อาคาร  (A,B,C,D) 

จํานวนยูนิต 220 ยนิูต 

ลักษณะห้องชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จาํนวน 206 ยนิูต 

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 52-61 ตร.ม.) จาํนวน 14 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ 798  ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 90,525.20 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต)/คนทัว่ไปและ

พนกังานท่ีทาํงานบริเวณท่าอากาศยานจงัหวดัภูเก็ต 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์

เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาวมา

พาํนกัในประเทศไทย)  
 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี 2 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการ ติดกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต คือ 

หาดในยาง 

 ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบิน

นานาชาติจงัหวดัภูเก็ต เพียง 2 กม.  
 สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่า

พกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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6. โครงการคอนโดมิเนียม The Title V (The Title หาดราไวย์ เฟส 5) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ผังบริเวณโครงการ 

  
ที่ตั้ง เลียบหาดราไวย ์ถนนวิเศษ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

สถานะ  อยูร่ะหว่างการก่อสร้างในปี 2562 โดยคาดว่าจะก่อสร้าง

แลว้เสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2563 

 เปิดจองเดือน พฤศจิกายน 2561 และอยูร่ะหว่างขาย 

เนื้อทีโ่ครงการ 5-1-25.9 ไร่ 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 5 ชั้น จาํนวนรวม 4 อาคาร  (U,V,X,Y) 

จํานวนยูนิต 228 ยนิูต 

Investment Area: 124 ยนิูต Residential Area: 104 ยนิูต 

บริหารงานโดย Best Western Inc. 

ลักษณะห้องชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 35 ตร.ม.) จาํนวน 129 ยนิูต 

1 Bedroom (ขนาดประมาณ 41 ตร.ม.) จาํนวน 84 ยนิูต 

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 69-78 ตร.ม.) จาํนวน 15 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ 1,011 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/ตร.ม. 111,344.45 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลูกคา้ชาวต่างชาติ (นกัท่องเท่ียว/นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย/์ 

เกษีญณอาย ุ/ มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต  

 นกัธุรกิจ/นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี 2 

 ลูกคา้ชาวไทย (นกัลงทุนอสังหาริมทรัพย)์ 

 ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

จุดเด่นของโครงการ  ท่ีตั้งโครงการห่างจากชายหาดราไวยป์ระมาณ 250 เมตร 

 ส่วนกลางของทั้งโครงการมีพ้ืนท่ีถึง 65% โดยประมาณ 

 การออกแบบผสมผสานเอกลกัษณ์แบบของไทย ญ่ีปุ่ น และ

ภูฏาน เขา้ดว้ยกนั โดยใชว้สัดุท่ีมีความยัง่ยืน และเป็นวสัดุ

จากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

 สระว่ายนํ้ าจาํนวน 7 สระและส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน 

 บริหารโครงการเป็น 2 รูปแบบ คือ Investment (เพ่ือการ

ลงทุน) และ Residential (เพ่ือการพกัอาศยั) ภายใตแ้บรนด ์

Best Western Inc. 
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แสดงแผนท่ีตั้งโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ 
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เน่ืองจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

เง่ือนไขการชาํระเงินให้สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ซ่ึงบริษทัฯ แบ่งขั้นตอนในการรับชาํระเงิน ดงัน้ี  

1. เงินจอง : การชาํระค่าจองจะเกิดขึ้นต่อเม่ือลูกค้าแสดงความสนใจในห้องชุดและลงนามในสัญญาจองซ้ือห้องชุดกบั

บริษทั  

2. เงินทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย (“เงินทาํสัญญา”)  : การชาํระเงินทาํสัญญาจะเกิดขึ้นเม่ือลูกคา้ไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขาย

ห้องชุดกบับริษทัฯ 

3. เงินดาวน์: การชาํระเงินจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดซ่ึงบริษทัฯ จะกาํหนดจาํนวนงวด

การชาํระเงินและระยะเวลาในการชาํระงินให้สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการก่อสร้างในแต่ละโครงการ 

4. เงินโอนกรรมสิทธ์ิ : การชาํระเงินจะเกิดขึ้นเม่ือบริษทัฯ มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ลูกคา้ 

เง่ือนไขในการชาํระเงิน ของโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีเปิดขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โครงการ ลูกค้าชาวไทย ลูกค้าชาวต่างชาติ 

The Title หาดราไวย์ เฟส 1 และ The Title หาดราไวย์ เฟส 3  

    เงินจอง  100,000 บาท 100,000 บาท 

    เงินทาํสัญญา ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าขาย ร้อยละ 15.00 ของมูลค่าขาย 

    เงินดาวน ์ ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าขาย ร้อยละ 45.00 ของมูลค่าขาย 

                จาํนวนงวดผอ่นดาวน์ 6 งวด ภายใน 4 เดือน 

                เงินโอน ส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือ 

The Title V หาดราไวย์ เฟส 5  

    เงินจอง  

    เงินทาํสัญญา 

    เงินดาวน์ 

    

จาํนวนงวดผอ่นดาวน์ 

    เงินโอน 

100,000 บาท 

200,000 บาท 

ร้อยละ 20.00 ของมูลค่าขาย 

(รวมเงินจองและเงินทาํสัญญา) 

24 งวด 

ส่วนท่ีเหลือ 

100,000 บาท 

ร้อยละ 25.00 ของมูลค่าขาย 

ร้อยละ 50.00 ของมลูค่าขาย 

 

2 งวดตามความสาํเร็จของงานก่อสร้าง* 

ส่วนท่ีเหลือ  
 The Title หาดในยาง 

    เงินจอง 30,000 บาท 100,000 บาท 

    เงินทาํสัญญา 100,000 บาท ร้อยละ 25.00 ของมูลค่าขาย 

    เงินดาวน ์ ร้อยละ 15.00 ของมูลค่าขาย  

(รวมเงินจองและเงินทาํสัญญา) 

ร้อยละ 50.00 ของมลูค่าขาย 

                จาํนวนงวดผ่อนดาวน์ 15 งวด 2 งวดตามความสาํเร็จของงานก่อสร้าง* 

                เงินโอน ส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือ 

* งวดสําเร็จของงานก่อสร้างได้แก่ช่วงเวลาท่ีสามารถแสดงเห็นถึงความคืบหน้าไดอ้ย่างชดัเจน อาทิเช่น  เมื่อเร่ิมก่อสร้างงานฐานราก เมื่องานโครงสร้างแลว้

เสร็จ เป็นตน้ 

 

3. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 

- ไม่มี – 
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4. การตลาดและการแข่งขัน  

4.1 กลยุทธ์ทางด้านผลิตภณัฑ์ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสําคัญ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายดว้ยการออกแบบโครงการให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Signature) และสร้างสรรคพ์ฒันาโครงการประหน่ึง

การสร้างงานศิลปะ โดยบริษทัให้ความสําคญักบัการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในรอบโครงการ อาทิเช่น การจดัให้มีนํ้ าตกขนาด

ใหญ่ การตกแต่งสวน (Landscape) การจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในโครงการให้มองเห็นวิวทะเล (Sea-view) เป็นตน้ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งการใชวิ้ถีชีวิตเพ่ือการพกัผ่อน ปัจจยัทางดา้นพ้ืนท่ีและทาํเลท่ีตั้งก็

เป็นอีกปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการพฒันารูปแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีการตกแต่งดว้ยรูปแบบ

ท่ีเน้นพ้ืนท่ีสีเขียวรอบโครงการ สระว่ายนํ้ าขนาดใหญ่ เพ่ือให้ผูอ้ยู่อาศยัรู้สึกผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบับรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผงัโครงการให้มีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีผูอ้ยูอ่าศยัสามารถ

มาใช้งานและพกัผ่อนไดจ้ริง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุมและเช่ือถือได ้เพ่ือ

สามารถตอบสนองความตอ้งการทุกดา้นของผูอ้ยู่อาศยัไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนั้นในแต่ละโครงการ บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึง

การใช้ประโยชน์สูงสุดของพ้ืนท่ีใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงานออกแบบของบริษทัฯ ไดพ้ฒันาและ

ออกแบบห้องชุดพกัอาศยัให้สามารถใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีในแต่ละห้องชุดไดอ้ย่างสูงสุด รวมถึงการใชเ้คร่ืองตกแต่งหรือ

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองสุขภณัฑ ์และวสัดุตกแต่งต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัฯ จะเร่ิมพฒันาโครงการใดๆ นั้น บริษทัฯ จะทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีจะพฒันา

ในเบ้ืองตน้ โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการนั้นเป็นหลกั และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

เพ่ือใชใ้นการกาํหนดรูปแบบของโครงการและกาํหนดราคาขายให้สอดคลอ้งกนั เพ่ือให้สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

4.2 กลยุทธ์ทางด้านราคา 

บริษทัฯ กาํหนดกลยุทธ์ทางดา้นราคา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ทาํเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย สภาพแวดลอ้มภายในโครงการและรอบๆโครงการ รวมถึงส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีดีกว่าคู่แข่ง เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัทาํการเปรียบเทียบราคาขายของโครงการกบัโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใน

ละแวกพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งพิจารณาถึงตน้ทุนของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นค่าท่ีดิน ค่าใชจ้่ายในการออกแบบ ค่าใชจ้่ายใน

การก่อสร้าง และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการกาํหนดราคาขายจะตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสม ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความ

คุม้ค่า  

4.3 กลยุทธ์ทางด้านส่ือสารการตลาดและส่งเสริมการขาย 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้

เป้าหมายสามารถรับรู้และจดจาํช่ือบริษทัฯ และโครงการของบริษทัฯ ได ้ดงัน้ี 
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1. การโฆษณาผ่านส่ือสารมวลชน (Mass Media) เช่น ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารการตลาดในวงกวา้ง โดย

บริษัทฯ จะเน้นการใช้ส่ือบริเวณพ้ืนท่ีภายในจังหวัดท่ีโครงการตั้ งอยู่เพ่ือส่ือสารทางการตลาดให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย  

2. การส่ือสารผา่นส่ือกลางแจง้ (Outdoor Media) เช่น ป้ายบิลบอร์ด ป้ายบอกทาง เพ่ือเป็นการส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่

รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัทาํเลท่ีตั้งโครงการเป็นหลกั หรือในพ้ืนท่ีรอบๆบริเวณกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3. การส่ือสารในช่องทางเลือกอ่ืนๆ (Below The Line) เช่น การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ การส่ือสารทางตรง 

(Direct Mail) การออกบูธแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีกลุ่มเป้าหมายนิยมไป อาทิเช่น สนามบินนานาชาติจงัหวดั

ภูเก็ต ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้  

4. การส่ือสารการตลาดในช่องทางส่ือ (Media) เช่น การส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.rhombho.co.th  

Facebook: https://www.facebook.com/thetitlephuket/ , Instagram : the_title_phuket, VK.com 

https://vk.com/club164549875  และ https://www.weibo.com/6364432679/profile?topnav=1&wvr=6&is_hot=1 เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้ชาวรัสเซียและชาวจีน ท่ีกาํลงัมองหาอสังหาริมทรัพยใ์นไทย และการจดัทาํโฆษณาผา่น

เวบ็ไซดต์า่งๆท่ีตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอาทิเช่น www.phuketall.com การส่ือสารผา่นระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ 

(E-Mail) การโฆษณาผา่นเวบ็ไซตอ่ื์นๆ การส่งขอ้ความผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือ (SMS) เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารใน

รูปแบบน้ียงัช่วยให้ลูกคา้สามารถเขา้ไปติดตามความคบืหนา้ในการก่อสร้างและการตกแต่งของละโครงการไดอี้กทาง

หน่ึง 

4.4 กลยุทธ์ทางด้านการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษทัฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม ซ่ึงจะมีทั้งทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือนาํเสนอและอาํนวย

ความสะดวกในการให้ข้อมูลโครงการ และนําเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการให้คาํแนะนําในการขอสินเช่ือทาง

การเงินกบัลูกคา้ โดยเม่ือลูกคา้เขา้มาเย่ียมชมโครงการ ทั้งท่ีสํานกังานขาย ณ ท่ีตั้งของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานท่ี

ต่างๆ ทีมขายจะนาํเสนอขอ้มูลโครงการแก่ลูกคา้ โดยจะอธิบายแนวคิดและท่ีมาของรูปลกัษณ์ สไตล ์และจุดเด่นของโครงการ 

เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้มีความรู้สึกอยากเป็นเจา้ของ รวมถึงการให้ขอ้มูลของโครงการ เช่น ขนาดพ้ืนท่ีห้อง ราคาห้องชุด รูปแบบ

การตกแต่ง ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีให้ รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ มีห้องตวัอย่างเปิดแสดงให้ผูท่ี้สนใจชม ณ 

ท่ีตั้งโครงการ นอกจากทีมงานขายของบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีช่องทางการขายในรูปแบบอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ ดาํเนินการว่าจา้ง

ตัวแทนขาย (Agent) ซ่ึงเป็นตวัแทนในการจดัหาลูกค้าให้แก่บริษทัฯ โดยมีทั้งตัวแทนท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลซ่ึงเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและมีฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษาและวิเคราะห์ดา้นการตลาดตลอดจนพาลูกคา้มา

เย่ียมชมโครงการ โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นมูลค่าหรือร้อยละตามมูลค่าขายหรือท่ีเกิดขึ้นเป็นอตัรา

ตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ตวัแทนขาย (Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) ท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือ

ผลกัดนัให้การขายประสบความสําเร็จ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตวัแทนขาย (Agent) และ/หรือพนกังานของตวัแทน

ขาย (Sale Agent) เม่ือลูกค้าทาํจองและ/หรือ ทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย และ/หรือห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิแล้วเท่านั้น 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.rhombho.co.th  ให้มีความสวยงาม สามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลได้

ง่ายและมีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ อย่างครบถว้น เพ่ือใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และใช้เป็น

ช่องทางในการติดต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกช่องทางหน่ึง 

 

http://www.rhombho.co.th/
https://www.facebook.com/thetitlephuket/
https://vk.com/club164549875%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://www.weibo.com/6364432679/profile?topnav=1&wvr=6&is_hot=1
http://www.rhombho.co.th/
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4.5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นผูบ้ริหารหรือ

เจา้ของกิจการ ท่ีตอ้งการมีท่ีพกัอาศยัเป็นของตวัเอง สาํหรับการมาพกัผอ่นและท่องเท่ียวทางทะเล ในบรรยากาศสะอาดสดช่ืน 

เดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และกรุงเทพฯ อีกทั้ง ยงัเหมาะสําหรับเป็นท่ีพกัผ่อนหลงัเกษียณ 

นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ประเภทห้องชุดพกัอาศยัให้เช่า เม่ือซ้ือห้องชุดและรับโอน

ไปแลว้ สามารถนาํห้องชุดมาเขา้ร่วมโปรแกรมบริหารจดัการให้เช่า (Renteal Program) ซ่ึงบริหารจดัการโดยบริษทับริหาร

โรงแรมมืออาชีพ ไวเ้ป็นทางเลือกให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจซ้ือเพ่ือการลงทุน เพ่ือผลตอบแทนระยะยาว 

ดงันั้น เพ่ือตอบโจทยลู์กคา้กลุ่มดงักล่าว บริษทัจึงไดก้าํหนดแผนทางการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ดว้ยโครงการ “กา

รันตีผลตอบแทน (Guaranteed Yield)” ในขณะท่ีลูกค้าอีกกลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ เป็นกลุ่มผูท่ี้ทาํงานในจงัหวดัภูเก็ตโดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือการพกัอาศยัเป็นหลกั เน่ืองจากปัจจุบนัการจราจรในจงัหวดัภูเก็ตคอ่นขา้งหนาแน่นทาํให้เกิดความตอ้งการพกั

อาศยั ใกลแ้หล่งทอ่งเท่ียวท่ีเป็นท่ีทาํงานหรือผูท่ี้ตอ้งการพกัผอ่นระยะยาวบนทาํเลใกลเ้มืองภูเก็ต  

โดยในปี 2558 - ปี 2562 บริษทัฯ มีลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั้งแบบ Freehold (ผูซ้ื้อสามารถ

เป็นเจา้ของหรือถือครองกรรมสิทธิในการเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย)์ และแบบ Leasehold (การเช่าซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์น

ระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผูซ้ื้อไดรั้บสิทธิการอยูอ่าศยั แต่ไม่ไดรั้บกรรมสิทธิในการเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย)์  
 

ตารางแสดงสัดส่วนลูกค้าตามจํานวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ ปี 2558- ปี 2562 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สัดส่วนลูกค้าตามจํานวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ)* 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาวไทย 45.76 43.27 33.29 25.10 22.65 

ชาวเอเชีย (ยกเวน้ไทย) 5.93 9.32 12.07 20.39 21.27 

ชาวยโุรปและอ่ืนๆ 48.31 47.41 54.65 54.51 56.08 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

ประเภทการขาย สัดส่วนลูกค้าตามจํานวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ)* 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

Freehold 100.00 85.30 63.80 52.46 49.90 

Leasehold 0.00 14.70 36.20 47.54 50.10 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

* แสดงสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุดของลูกคา้ทุกโครงการรวมกนั ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 1, เฟส 2, เฟส 3, เฟส 5 

และ  The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1,2 โดยสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุดดังกล่าวจะเปล่ียนแปลงไปตามจาํนวนห้องชุดท่ีมีการโอน

กรรมสิทธ์ิ (กรณี Free hold) และการให้สิทธิการเช่า (กรณี Leasehold)  แก่ลูกคา้ในแต่ละปี ในขณะท่ีสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดของบุคคลต่าง

ดา้วในแต่ละโครงการ ยงัมิไดเ้กินกว่าสัดส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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แผนภูมแิสดง กลุ่มเป้าหมายตามจํานวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ) 

 

แผนภูมแิสดง ประเภทการขายตามจํานวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ) 
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4.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปี 2562 ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจ ฯ คาดว่า “ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง” ทั้งน้ีในปี 2561 

ภาพรวมการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การปรับตวัลดลงของกลุ่มนักท่องเท่ียวจีน แต่ยงัมีปัจจยัสนับสนุน

ชดเชยจากจาํนวนนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป-อเมริกา-แอฟริกา-อาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย ท่ีมีการเติบโตอยา่งชัดเจน 

ประกอบกับการออกมาตรการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว (Visa On Arrival) จาํนวน 21 

ประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในไทยเพ่ิมขึ้นจากมาตรการคร้ังน้ีไม่นอ้ยกว่ารร้อยละ 30 ส่งผลให้

ตลอดทั้งปีรายไดร้วมน่าจะขยายตวัไดต้ามเป้าหมายท่ีร้อยละ 10 สร้างรายไดร้วม 3.0 ลา้นลา้นบาท 
 

สาํหรับปี 2562 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายรายไดร้วมไวท่ี้ 3.4 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัเท่ากบัปี

ก่อนท่ีร้อยละ 10 ซ่ึงคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวน 40 ลา้นคน สร้างรายได้ 2.2 ลา้นลา้นบาท โดยเป้าหมาย

จาํนวนนักท่องเท่ียวสูงสุด 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ 1. เอเชียตะวนัออก 28.5 ลา้นคน (+6.6%) 2. ยุโรป 7.4 ล้านคน (+5.8%) 3. 

อเมริกา 1.6 ลา้นคน (+5.9%) และทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 177 ลา้นคน สร้างรายได ้1.2 ลา้น

ลา้นบาท  

 

กลยุทธ์เฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวของภาครัฐปี 2562 

ตลาดต่างประเทศ   ขยายฐานลูกคา้ท่ีมีความสนใจพิเศษผา่นแคมเปญ “Amazing Thailand Open to the New Shades”  

• ตะวนัออกกลาง - นกัท่องเท่ียวระดบับน 

• อาเซียน - นกัท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวและวนัหยดุ 

• เอเชียใต ้- เนน้ตลาดเฉพาะ เช่น กลุ่มจดังานแต่งและคู่ฮนันีมูน 

• ยโุรป - เจาะกลุ่มท่ีเพ่ิงเดินทางมาเป็นคร้ังแรก 

• สหรัฐอเมริกา - กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงาน 

ตลาดในประเทศ  กระตุน้การใชจ้่ายกระจายรายไดสู่้เมืองรองผา่นแคมเปญ “ไทยเท่” 

• ภาคเหนือ - เจาะตลาดศกัยภาพดว้ยวิถีเหนือ 

• ภาคอีสาน - ขยายฐานนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งวยั 

• ภาคตะวนัออก - เจาะกลุ่ม SMEs และธุรกิจ (ชวนเท่ียววนัธรรมดา) 

• ภาคใต ้- เนน้ท่องเท่ียวชุมชนและท่องเท่ียวตามฤดูกาล  
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ในการส่ือสารการตลาด ททท. ยงัคงใช ้Amazing Thailand เป็นแคมเปญการส่ือสารการตลาดในปี 2562 ต่อเน่ือง แต่มี

การแตกแคมเปญสาํหรับตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ดงัน้ี 

แคมเปญส่ือสารตลาดต่างประเทศ / Amazing Thailand : Open to the New Shades เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น

ตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ให้เกิดความสนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย คือ การเชิญชวนให้เดินทางมาสัมผสั Thai 

Unique Local Experience ผ่าน แคม เป ญ  Amazing Thailad : Open to the New Shades จะทําให้ นักท่ อ งเท่ี ยวด่ื ม ดํ่ ากับ

ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลก สัมผสัวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา แต่ยงัคงกล่ินอายความเป็นไทย

อยา่งสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แคมเปญส่ือสารตลาดในประเทศ / Amazing ไทยเท่  เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศ คือ ทาํให้การท่องเท่ียวเมืองไทยเท่กว่าท่ีเคยดว้ย แคมเปญ Amazing ไทยเท่ แคมเปญท่ีจะทาํให้คนไทยเห็นว่า

การเท่ียวเมืองไทยสวยทุกท่ี เท่ทุกเวลา ดว้ยการเท่ียวแบบลึกซ้ึงและเขา้ถึง ในปี 2562 คนทอ้งถ่ินทัว่ไทยจะถูกเรียกว่า Local 

Hero  

 ฮีโร่ ผูป้กป้องวิถีชีวิต วฒันธรรมให้คงอยู ่

 ฮีโร่ ผูสื้บสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต่อยอดและเพ่ิมคุณคา่ 

 ฮีโร่ ผูถ่้ายทอดเร่ืองราวทอ้งถ่ินให้เป็นแรงบนัดาลใจของผูค้น 

 ฮีโร่ ท่ีจะทาํให้คนไทยมองโลกและเขา้ใจชีวิตในมุมใหม่ 

 ฮีโร่ ท่ีเป็นคนธรรมดา แต่มีศกัด์ิศรีท่ีน่าช่ืนชม เพราะมีความเขา้ใจถ่ินและรักถ่ินอยา่งจริงใจ 
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ปัจจัยเส่ียงต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปี 2562 มีปัจจยัเส่ียง ดงัน้ี 

1. ความผนัผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อรายไดข้องนกัท่องเท่ียว อาจทาํให้ลดการท่องเท่ียวหรือลดการ

ซ้ือสินคา้และบริการลง 

2. ประเทศคู่แข่งทางการท่องเท่ียวมีมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญ่ีปุ่ น ไตห้วนัและเกาหลีใต ้ซ่ึง

พยายามทาํการตลาดเชิงรุกเพ่ือดึงนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศของตน 

3. การกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียวนแหล่งท่องเท่ียวหลกั ส่งผลให้นักท่องเท่ียวคุณภาพหรือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางซํ้ า

อาจละระยะเวลาท่องเท่ียวในประเทศไทยลงหรืออาจะเปล่ียนจุดหมายการท่องเท่ียวไปประเทศอ่ืน 

4. ตลาดนกัท่องเท่ียวหลกัจากประเทศจีนลดลง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผูป้ระกอบการท่ีเนน้ให้บริการและมีรายไดผู้ก

ติดกบัทัวร์จีน อาทิ ท่ีพกัแรมระดบั 2-3 ดาว, ท่ีพกัอาศยั/คอนโดมิเนียมให้เช่า, ร้านอาหาร, บริการรถทัวร์-เรือนํา

เท่ียว 
 

กราฟแสดงจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : www.atta.or.th/statistics-international-tourists-arriving-in-thailand-as 
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ทิศทางของตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

1. นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก : นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่ นยงัมีแนวโน้มท่ีดี 

ขณะท่ีตลาดท่องเท่ียวจีน น่าจะมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัท่ีชดัเจนขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงั แต่ยงัตอ้งติดตามทิศทางเศรษฐกิจจีน

และค่าเงินหยวน ร่วมถึงการแข่งขันด้านการ

ท่องเท่ียวกับประเทศอ่ืนๆ อย่างญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้

และเวียดนาม 

2. นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใต้ : นักท่องเท่ียว

จากอินเดียยงัเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม หลาย

ประเทศได้ให้ ความสน ใจใน การเจาะตลาด

ท่องเท่ียวจากอินเดีย ซ่ึงอาจสร้างความท้าทาย

ให้กบัผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทยเพ่ิมขึ้น 

3. นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป : นักท่องเท่ียวจาก

เยอรมันและฝร่ังเศสยงัมีแนวโน้มเติบโตดี ส่วน

นักท่องเท่ียวรัสเซียอาจขึ้ นอยู่กับค่าเงินรูเบิล 

นอกจากน้ียงัตอ้งติดตามสถานการณ์ Brexit (Britain+Exit คือความเส่ียงท่ีสหราชอาณาจกัร (United Kingdom หรือ 

Great Britain อาจจะออกจากสหภาพยุโรป (European Union) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเท่ียวจากสหราช

อาณาจกัรท่ีการเดินทางท่องเท่ียวมาไทย มีระยะทางไกลและมีค่าใชจ้่ายการเดินทางสูง  

4. นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืนๆ : นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคตะวนัออกกลางยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจใน

ประเทศ ทาํให้นักท่องเท่ียวเลือกประเทศท่ีมีระยะทางใกล้มากขึ้น ยกเวน้นักท่องเท่ียวจากอิสราเอล นอกจากน้ี 

นกัท่องเท่ียวจากสหรัฐฯและแอฟริกาใตน่้าจะยงัมีแนวโนม้เติบโตดี  

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่านักท่องเท่ียวยุโรปเท่ียวไทยน่าจะทรงตวใกลเ้คียงกบัปีก่อน คาดว่าจะมีจาํนวนประมาณ 

6.66 ลา้นคน หดตวัประมาณ 1.5% จากปี 2561 สําหรับการใชจ้่ายประมาณ 4.68 แสนลา้นบาท หดตวั 1% โดยการใช้จ่ายท่ี

ชะลอตวั มาจากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีอาจมีวนัพกัลดลง สกุลเงินของประเทศยโุรปหลายประเทศท่ีอ่อนคา่เม่ือเทียบกบั

เงินบาท ทาํให้นักท่องเท่ียวปรับแผนการเดินทางให้สอดคลอ้งกบังบประมาณโดยเฉพาะในไฮซีซั่นเป็นช่วงท่ีการเดินทาง

ท่องเท่ียวจะมีค่าใชจ้่ายสูงกว่าปกติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน, www.tatreviewmagazine.com และศูนย์วิจัยกสิกรไทย) 

http://www.tatreviewmagazine.com/
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สาํหรับสถานการณ์ท่องเท่ียวระหว่างประเทศภาพรวม ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียน ยงัคงเป็นตลาดหลกัของประเทศ

ไทย โดยภูมิภาคตะวนัออกกลางเร่ิมขยายตวัจากนักท่องเท่ียวอิสราเอลท่ีเร่ิมมีมากขึ้น ซ่ึงในเดือนตุลาคม มีนักท่องเท่ียว

ต่างชาติเดินทางมาไทยจาํนวน 3.04 ลา้นคน ขยายตวั  12.51% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สร้างรายได ้1.4 แสนลา้นบาท 

ขยายตวั 9.27% สะทอ้นให้เห็นว่า แมเ้ศรษฐกิจโลกอยูใ่นภาวะชะลอตวั แต่การท่องเท่ียวของไทยยงัเติบโตจากนกัท่องเท่ียวใน

ภูมิภาคเดียวกนัท่ีขยายตวัต่อเน่ือง 

ดา้นนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทย 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย ลาว เกาหลีใต ้ส่วนภาพรวม 10 

เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2562) มีจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติสะสมมาไทย จาํนวน 32.05 ลา้นคน ขยายตวั 4.29% มีรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียว 1.57 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั 3.97% เม่ือพิจารณาถึงการขยายตวัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวในไทย 5 

อนัดบัแรกในช่วง 10 เดือน ไดแ้ก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ 

ไต้ห วัน  ลาว และบ รูไน  ทั้ ง น้ี การขยายตัวข อง

นักท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัออกกลาง เป็นผลจาก

การกระตุ้นการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ผ่าน Joint Promotion และเท่ียวบินเช่า

เหมาลาํ ประกอบกบัเป็นวนัหยุดประจาํชาติเน่ืองใน

วนั “ยม คิปปูร์” ส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวจากอิสราเอล

ขยายตัวถึง 132.92% ส่วนภูมิภาคเอเชียใต้ การ

ขยายตวัมาจากนกัท่องเท่ียวอินเดีย 37.90% ซ่ึงเป็นผล

จากมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง (Visa on Arrival : VOA) ส่วนการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวจีน 

เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวในช่วงวนัชาติจีน 

ท่ีมา : www.posttoday.com/economy/news/607206  

 

ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

จากแผนท่ีน้ีแสดงให้เห็นลกัษณะของตาํแหน่งท่ีตั้งของจงัหวดัภูเก็ต

และเกาะต่างๆในจงัหวดัภูเก็ต โดย 

 ทิศเหนือ ติดกบัพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา  

 ทิศตะวนัออก ติดกบัทะเลอนัดามนั เป็นดา้นท่ีมีท่าเรือนํ้าลึก 

 ทิศใต ้ติดกบัอาํเภอเมืองภูเก็ตและทะเลอนัดามนั 

 ทิศตะวนัตก ติดกบัอาํเภอกะทู ้และทะเลอนัดามนั 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเกาะนั้น ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดและเกาะบริวาร 

เล็กใหญ่อีกหลายเกาะ ทาํให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวไดโ้ดยรอบทั้งจงัหวดั 

จงัหวดัภูเก็ตนั้นประกอบด้วย 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองภูเก็ต อาํเภอ

ถลาง และอาํเภอกะทู้ โดยมีถนนสําคัญคือ ถนนเทพกระษตัรี  ในดา้นการ

คมนาคมทางนํ้ าก็สามารถทาํไดโ้ดยง่าย หากจะเดินทางดว้ยเรือมาจากจงัหวดั

   ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/news/607206

http://www.posttoday.com/economy/news/607206
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ใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัพงังา กะบ่ี แต่หากเป็นเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ หรือเรือขนสินคา้ ก็สามารถทาํได ้โดยจงัหวดัภูเก็ตมี

ท่าเรือนํ้ าลึกอยูท่ี่ตาํบลอ่าวมะขาม ทางทิศตะวนัออกของเกาะ ส่วนการคมนาคมทางอากาศ จงัหวดัภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติ 

1 แห่ง มีเท่ียวบินทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากกสายการบินชั้นนํา ซ่ึงในปัจจุบันไดมี้การขยายอาคาร

ผูโ้ดยสารภายนอกประเทศขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการเดินทางทาอากาศท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

เศรษฐกิจจงัหวดัภูเก็ตในปี 2562 คาดว่าขยายตวัชะลอลงในอตัราร้อยละ 5.2 โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 4.8-5.6 ต่อปี 

โดยมีภาคบริการป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั ดา้นอุปทาน คาดว่าจะขยายตวัชะลอลงร้อยละ 8.6โดยมีช่วงคาดการณ์อยูท่ี่ร้อยละ 

8.2-9.2 เป็นการขยายตวัของ ภาคบริการ ท่ีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 8.7โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ท่ีร้อยละ 8.2-9.1 ต่อปี ปัจจยัท่ี

เป็นแรงขบัเคล่ือนและดึงดูดของนักท่องเท่ียวต่างชาติ อาทิเช่น รัฐบาลไดต้่ออายุมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า Visa On 

Arrival (VOA) สําหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเท่ียวไทย 21 ประเทศ ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้ น เช่น 

นักท่องเท่ียวชาวอินเดีย นอกจากน้ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยงัไดจ้ดัแผนการตลาดกระตุ้นดา้นการท่องเท่ียวอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการออกโรดโชวใ์นประเทศต่างๆ เช่น ประเทศองักฤษ “Phuket Road Shot to UK” ประเทศอินเดีย และประเทศ

เยอรมัน เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวดึงดูดตลาดเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ เขา้มาท่องเท่ียวภูเก็ตเพ่ิมขึ้น รวมถึงการพฒันา

กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจะช่วยเพ่ิมรายไดใ้นการท่องเท่ียว อาทิ การจดังานยอ้นอดีตในช่วงเทศกาลตรุษจีน การเตรียมจดังานบีช

มิวสิคเฟสติวลัในเดือนสิงหาคม การจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาประเทศร่วมกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น การ

แข่งขนักีฬาเรือใบภูเก็ตคพัรีกตัตา้ ดา้นอุปสงค ์ผลจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัทาํให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคปรับตวัลดลง ส่งผล

ให้เพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้จ่าย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีจาํนวนลดลงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ทาํให้การเดินทาง

ท่องเท่ียวและการใชจ้่ายลดลง 

ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ ภายในจงัหวดัภูเก็ตในปี 2562 คาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา

เงินเฟ้อจงัหวดัภูเก็ต คอื แนวโนม้ราคาพลงังานท่ีปรับราคาลงตามราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก รวมทั้งตน้ทนุทางดา้นแรงงานท่ี

ปรับสูงขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของค่าแรงขั้นตํ่าซ่ึงจะสะทอ้นต่อราคาสินคา้บางส่วน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ในปี 2562 

1. นโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียวต่างๆ 

ของภาครัฐ 

2. บรรยากาศการเมือง และทิศทางนโยบาย

ของรัฐบาลชุดใหม่ภายหลงัการเลือกตั้ง 

3. ผลกระทบจากสงคราทางการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน 

4. สภาพแวดล้อม ความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. วิกฤตภยัธรรมชาติ รวมถึงปัญหาภยัแล้ง 

และสภาพดินฟ้าอากาศ 

6. สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียว คือ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งภยัจาก

การก่อการร้าย 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  26 

 

7. ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในตลาดโลกและการแขง็ค่าของเงินบาทไทย 

8. ปัญหาการขาดความเช่ือมนัในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ปี  2562 และ 2563 ฉบับท่ี  3/2562 เดือน กันยายน  2562 จํานวน

นกัท่องเท่ียว (จาํนวนนกัท่องเท่ียวผา่นสนามบินและนกัท่องเท่ียวผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองขาเขา้) คาดว่าในปี 2562 จาํนวน

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวจะอยู่ท่ี 20.3 ลา้นคน โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ท่ี 20.2-20.4 ลา้นคน ชะลอตวัลงจากท่ี

คาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนมิถุนายน 2562 เป็นการลดลงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจจีน

ชะลอตวัจากผลของสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเงินหยวน ความไม่มัน่ใจใน

มาตรการความปลอดภยัทางทะเล อีกทั้งเศรษฐกิจในหลายประเทศของโลกท่ีซบเซาลงส่งผลตอ่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

ประกอบกบัประเทศไทยท่ีมีปัจจยัการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัต่างๆ ของโลก นอกจากน้ี

ทางการของแต่ละประเทศต่างก็สนบัสนุนภาคการท่องเท่ียว ทาํให้เกิดการแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีทางเลือกของจุดหมายปลายทางท่ีหลากหลายมากขึ้น และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการท่องเท่ียวแบบ Group เป็นการท่องเท่ียวแบบ FIT มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีรัฐบาลไดต้่อ

อายุมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า Visa On Arrival (VOA) สําหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเท่ียวไทย 21 ประเทศ 

ออกไปจนถึงเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น เช่น นกัท่องเท่ียวชาวอินเดีย นอกจากน้ีหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนยงัไดจ้ดัแผนการตลาดกระตุน้ดา้นการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง โดยการออกโรดโชวใ์นประเทศต่าง ๆ เช่น 

ประเทศองักฤษ “Phuket Road Show to UK” ประเทศอินเดีย ประเทศเยอรมนั รวมทั้งการจดักิจกรรม Phuket Road Show to 

Siberia 2019 ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยออกโรดโชว ์3 เมืองหลกั โนโวซีบีสค ์ครัสโนยาสค ์และ อีรคตุสค ์(เขตสหพนัธ์ไซ

บีเรีย) ณ สหพนัธรัฐรัสเซีย เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวดึงดูดตลาดเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ เขา้มาท่องเท่ียวภูเก็ตเพ่ิมขึ้น การ

พฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวให้คงความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน รวมถึงการพฒันากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจะช่วยเพ่ิม

รายไดใ้นการท่องเท่ียว อาทิ การจดังานยอ้นอดีตในช่วงเทศกาลตรุษจีน การเตรียมจดังานบีชมิวสิคเฟสติวลัในเดือนสิงหาคม

ท่ีจะมาถึง การจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาประเทศร่วมกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น การแข่งขนักีฬาเรือใบภูเก็ต

คิงส์คพัรีกตัตา้ นอกจากน้ีภูเก็ตยงัมีความพร้อมในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมทางนํ้ าท่ีเรือสาํราญขนาดใหญ่สามารถ

เข้ามาเทียบท่าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มทัศนาจรขึ้ นเกาะมา Shopping ได้ตลอดวนั  นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียวสาหรับการท่องเท่ียวภายในประเทศ “ชิมชอ้ปใช”้ ให้

ผูท่ี้ลงทะเบียนมีสิทธ์ิได้รับ 1,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวโดยสามารถใช้สิทธ์ิได้ตั้งแต่วนัท่ี 27 

กนัยายน 2562 -30 พฤศจิกายน 2562 จงัหวดัภูเก็ตมีผูล้งทะเบียนและเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวกว่า 100,000 คน ซ่ึงมาตรการ

ดงักล่าวน่าจะกระตุน้เศรษฐกิจไดเ้พ่ิมขึ้น ในปี 2563 คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาจานวน 22.0 ลา้นคน โดยมีช่วง

คาดการณ์อยูท่ี่ประมาณ 21.9-22.1 ลา้นคน  

ท่ีมา :  http://www.cgd.go.th/pkt 
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ประมาณการอตัราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดัภูเก็ต จดัว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวสําคญั

ของชาวต่างชาติและคนไทย ติดอันดับ 1 จาก 100 

เมืองท่ีเป็นจุดหมายการท่องเท่ียวตามรายงานของ 

Euromonitor International (Market Research) โดยมี

การเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวใน

จงัหวดัภูเก็ต เป็นจาํนวนมาขึ้น ประมาณ 8-10% ทุกปี 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและยุโรป 

เป็นผลจากการขยายสนามบิน และอาคารผูโ้ดยสาร 

เพ่ือรองรับผูโ้ดยสาร 13 ลา้นคนต่อปี อีก 

ทั้งการ เพ่ิมเท่ียวบินแบบประจาํและเช่าเหมาลาํบินตรงไปยงัสนามบินภูเก็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นสนามบินสุวรรณภูมิ ใน

ส่วนอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆ เปิดตัวในภูเก็ตจาํนวน

นอ้ยลง จึงส่งผลให้ในปัจจุบนัโครงการท่ีอยูอ่าศยัทั้งระดบัสูงและกลางกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นคนไทย

และชาวต่างชาติท่ีตอ้งการอยู่อาศยัท่ีภูเก็ตและซ้ือเพ่ือการลงทุน ซ่ึงกลุ่มผูซ้ื้อโครงการประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยและ

ชาวต่างชาติในแถบยโุรปและเอเชีย เช่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีทาํงานในภูมิภาคน้ีมานาน คุน้เคยกบัจงัหวดัภูเก็ต

เป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์แคนาดา ท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อรายใหม่ซ่ึงมกัจะซ้ือไวเ้ป็น

บา้งหลงัท่ีสอง หรือใชเ้ป็นถสานท่ีพกัผ่อน หรือเพ่ือการอยู่อาศยัหลงัเกษียณ  นอกจากน้ีสนามบินภูเก็ตไดเ้ปิดส่วนขยายท่ี

สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้นอีกจาํนวนมาก จึงทาํให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก

เพ่ิมขึ้น  

อนาคตภูเก็ต มุ่งสู่ศูนยเ์ศรษฐกิจท่องเท่ียวโลก สรุปความคืบหน้าการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลัจาํนวน 6 

ดา้น ตามเกณฑ์สมาร์ทซิต้ี ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นคมมาคมขนส่ง ดา้นโครงข่ายการขนส่งทางราง ดา้นการขนส่ง

ทางถนน ดา้นการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลไดส้นบัสนุนงบประมาณกอ้นใหญ่เพ่ือการก่อสร้างสนบัสนุนภูเก็ตให้

เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน จงัหวดัภูเก็ตไดรั้บนโยบายสําคญัจากรัฐบาลจาํนวน 5 เร่ือง โดยมี 2 นโยบายสําคญัท่ีรัฐบาล

ตอ้งการจงัหวดัภูเก็ตขบัเคล่ือนการพฒันาเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่จงัหวดัอ่ืนไดแ้ก่ นโยบายจงัหวดัภูเก็ตเป็นไมซ์ซิต้ี (MICE = 

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต-รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต และหน่วยบูรณาการวิจัย

           และความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.)
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Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) และนโยบายภูเก็ตสมาร์ทซิต้ี  ทั้ งน้ี  คาดหวังให้ภูเก็ตสร้างสรรค์

เศรษฐกิจด้วยการเพ่ิมขึ้นของผลิตภณัฑ์จงัหวดัไม่น้อยกว่า 5 เท่าใน 20 ปีขา้งหน้า สามารถรองรับปริมาณนักท่องเท่ียวได้

มากกว่า 2 เท่าจากปัจจุบัน นอกจากน้ี สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยงัไดล้งทุนโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน

แนวทาง smart mobility, smart safety และ smart economy ทั้งการติดตั้งระบบเก็บขอ้มูลดว้ยกลอ้งวงจรปิดในสถานท่ีสําคญัๆ 

ในการเดินทาง เช่น แหล่งท่องเท่ียว ท่าอากาศยาน ด่านตรวจ ท่าเรือ และพ้ืนท่ีศูนยเ์ศรษฐกิจ 

(ท่ีมา : สาํนักงานคลังจังหวัดภูเกต็-รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเกต็ และหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือ

พัฒนาเชิงพืน้ท่ี (สกว.)) 

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทย 

จากขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยพ์บว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยท์ั้งปี 2562 ยงัไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก มาตรการกาํกบัดูแลสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ซ่ึงมีการปรับเกณฑ์การให้สินเช่ือต่อ

มูลค่าหลกัประกนั ภาระหน้ีครัวเรือนท่ียงัคงขยายตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีผลโดยตรงต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค การโอน

กรรมสิทธ์ิในปี 2562 มีการเตบโตมากในช่วง 3 เดือน

แรก ก่อนมีการนาํมาตรการของ ธนาคารแห่งประเทศ

ไ ท ย  บั ง คั บ ใ ช้  โ ด ย ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ภ า ค

อสังหาริมทรัพยท่ี์ออกมา ไดแ้ก่ การลดหยอ่นภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาท่ีซ้ือบา้นหลงัแรกไม่เกิน 200,000 

บ าท  ใน ก ลุ่ม บ้าน ราคาไม่ เกิน  5  ล้าน บ าท แล ะ

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดจาํนองและการโอน

ของบ้านตํ่ากว่า 1 ล้านบาทจะมีผลดีบ้าง ซ่ึงคาดก

รารณ์ว่าจาํนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั

ทัว่ประเทศทั้งปีจะอยู่ท่ี 335,000 ยูนิต ลดลงร้อยละ 

7.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

หลงัจากการใช้มาตรการควบคุม LTV (loan-to-value) กบัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2562 จะเห็นไดว่้า จาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้เย่ียมชมโครงการลดลงเหลือเพียง 50% ของช่วงก่อนการเร่ิมใช้มาตรการฯ ยอดในการ

จองซ้ือโครงการ ลดลง 30-40% สาํหรับแนวราบ และ 50-60% สาํหรับคอนโดมิเนียม หลายบริษทัไดมี้การชะลอโครงการใหม่

ออกไปหรือลดขนาดโครงการใหม่ลง รวมถึงกลุ่มผูซ้ื้อท่ีเป็น Real Demands มีการชะลอการตดัสินใจซ้ือออกไป เพราะว่าไม่

แน่ใจว่าจะผา่นการพิจารณาสินเช่ือไดห้รือไม่ ผลจากการชะลดตวัของตลาดไดส้ะทอ้นออกมาให้เห็นโดยผา่นตวัเลขการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัทัว่ประเทศในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีลดลงทั้งจาํนวนหน่วยและมูลค่าท่ี -14.7% และ -13.8% ตามลาํดบั เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยจาํนวนหน่วยลดลง -18.9% และมูลค่า

ลดลง -16.5% ขณะท่ีภูมิภาคผลกระทบน้อยกว่า แต่จาํนวนหน่วยก็ลดลง -9.8% และมูลค่าลดลง -8.1% เน่ืองจากการซ้ือท่ีอยู่

อาศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมรฑล และจงัหวดัหลกัในภูมิภาคมีจาํนวนไม่น้อยท่ีเป็นการซ้ือเพ่ือการลงทุนและเป็นบา้น

สาํหรับพกัอาศยัหลงัท่ีสอง 

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 หลงัจากท่ีฝ่ายต่างๆ ไดป้รับตวัเขา้กบัมาตรการ LTV ไดใ้นระดบัหน่ึง ประกอบการลดอตั

รดอกเบ้ียลงในเดือนสิงหาคม 2562 น่าจะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงคร่ึงปีหลงั 2562 ภาพรวมยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

(ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย)์
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ของทั้งประเทศน่าจะมีการขยายตวัดีขึ้นจากคร่ึงปีแรกประมาณ 3.7% แต่หากเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนก็ยงัคงติดลบอยู่

ประมาณ -1.6% โดยจะมีการทยอยปรับตวัดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 และต่อเน่ืองในไตรมาส 4 ดว้ยเช่นกนั 

จะสังเกตไดว่้า ลกัษณะของอุปสงคใ์นกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะแตกต่างจากจงัหวดัภูมิภาค โดยผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัประ

เทภอาชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนหน่ึงจะเป็นการซ้ือเพ่ือการลงทุนในระยะยาวและเก็งกาํไรระยะส้ัน แต่สาํหรับผูซ้ื้อ

อาคารชุดในจงัหวดัภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการซ้ือเพ่ืออยู่อาศยัจริงมากกว่าการซ้ือเพ่ือการเก็งกาํไรระยะส้ัน แต่อาจมี

เป็นการซ้ือเพ่ือการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการให้เช่าในบางพ้ืนท่ีด้วยเช่นกัน สําหรับท่ีอยู่อาศยัประเภทแนวราบโดย

ส่วนมากเป็นการซ้ือเพ่ืออยูอ่าศยั 

(ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) 

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม เขตกรุงเทพมหานคร 

คอนโดฯประมาณ 11,059 ยนิูตเปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ.2562 ลดลงกว่าในช่วงไตรมาสท่ี 3 พ.ศ.2561 ถึง 51% 

แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ประมาณ 1,424 ยนิูต หรือประมาณ 14.78%   การเพ่ิมขึ้นของคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน

ไ ต ร ม า ส ท่ี ผ่ า น ม า นั้ น เ ป็ น เพ ร า ะ ว่ า

ผูป้ระกอบการทุกรายตอ้งการเปิดขายและทาํ

กิจกรรมทางการตลาดในช่วงไตรมาสท่ี 3 

แทนท่ีจะรอเปิดขายในไตรมาสสุดทา้ยของปี

ซ่ึงอาจจะส่งผลให้แผนการพฒันาโครงการ

ในภาพรวมทั้งปีไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้

แต่พบว่าในช่วงท่ีผ่านมามีผู ้ประกอบการ

หลายรายมีการปรับแผนการเปิดตวัโครงการ

คอนโดมิเนียมในปีน้ีลดลงจากท่ีเคยวางแผน

ไวเ้ม่ือต้นปีท่ีผ่านมา  หลังจากท่ีชะลอการ

เปิดตัวลงในช่วงคร่ึงปีแรกของปีท่ีผ่านมา

เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงเน้นระบายสตอ็กท่ียงัคงคา้งอยูใ่นตลาดโดยเฉพาะหน่วยเหลือขายท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ 

โครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ท่ีเปิดขายในไตรมาสท่ี 3 หลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมียนิูตขายมากกว่า 1,000 

ยนิูตตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีรอบรอกตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง

พระราม 9 รามคาํแหง พบว่าในช่วงท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้ไปพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม

บนทาํเลน้ีเป็นจาํนวนมากและยงัมีผูป้ระกอบการอีกหลายรายท่ีอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงการสําหรับการพฒันา

โครงการใหม่บนทาํเลดงักล่าวในอนาคต 

(ท่ีมา :  TerraBKK.com - https://www.terrabkk.com/news/196720) 
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ราคาขายเฉล่ียของคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2562 อยูท่ี่ประมาณ 126,530 บาทต่อตารางเมตรลดลง

ประมาณ 14.7% จากไตรมาสท่ีผ่านมา  เน่ืองจากโครงการท่ีเปิดขายในไตรมาสท่ี 3 ท่ีผ่านมา ประมาณ 61% ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครชั้นนอก และพบว่ามากกว่า 40% หรือประมาณ 4,509 ยูนิตท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา อยูใ่นช่วง

ระดบัราคา 50,000-100,000 บาทต่อตารางเมตร  โดยโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ท่ีเปิดหลายโครงการเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ท่ีมียูนิตขายมากกว่า 1,000 ยูนิตท่ีตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีรอบนอกตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โดยเฉพาะแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงพระราม 9 รามคาํแหง และมีเพียง 1 โครงการเท่านั้นท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองชั้นใน 

(สาทร, สีลม, สุขมุวิทตอนตน้) ส่งผลให้ราคาขายของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 ลดลงจาก

ในช่วงไตรมาสก่อนหนา้ 
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คอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงระดบั

ราคาเฉล่ียตํ่ากว่า 100,000-200,000 บาท ต่อตาราง

เมตรมีอตัราขายเฉล่ียมากท่ีสุดประมาณ 47% จาก

หน่วยท่ีขายไดท้ั้งหมดของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขาย

ใหม่ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ท่ีผา่นมา  รองลงมาคือ

คอนโดมิเนียมในช่วงระดับราคาเฉล่ียตํ่ ากว่า 

100,000 บาทต่อตารางเมตรมีอตัราขายเฉล่ียอยู่ท่ี

ประมาณ 40% สะท้อนให้ เห็นว่าตลาดในช่วง

ระดบักลาง ถึงกลาง-บน ในทาํเลท่ีในแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้ายงัคงเป็นช่วงระดับราคาท่ีเป็นท่ีสนใจ

ของกลุ่มลูกค้า ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระดับราคาท่ี

ผูป้ระกอบการมีการพฒันาออกมาเป็นจาํนวนมาก

ในช่วงท่ีผา่นมา 

(ท่ีมา TerraBKK.com - https://www.terrabkk.com/news/196720) 

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต 

ภาพรวมการลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตตลอดปี 2562 จะเห็นได้ว่าการ

ลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นภูเก็ตมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของการลงทนุดา้นท่ีอยูอ่าศยั และ

การลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นโรงแรม และ

อ่ืนๆ โดยเฉพาะการลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว่้าราคา

ท่ีดินในภูเก็ตจะขยบัตวัเพ่ิมสูงขึ้นตลอดก็ตาม แต่ก็ยงั

มีการเปิดตวัโครงการท่ีอยู่อาศยัตลอดทั้งปีท่ีผ่านมา

และตลอดปี 2562 จากราคาท่ีดินท่ีสูงมาก ทาํให้นัก

ลงทุนในท้องถ่ินภูเก็ตท่ีเคยลงทุนก่อนหน้าน้ีลดลง

ไปบ้างจากท่ีไม่สามารถสู้ต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได ้แต่

ในขณะเดียวกนัก็เกิดนกัลงทุนทอ้งถ่ินหนา้ใหม่ ๆ ขึ้น โดยเร่ิมจบัโครงการขนาดเล็ก ขนาดพ้ืนท่ี 2-3ไร่ สร้างบา้นขาย 10-20 

หลงั  ขายผา่นระบบออนไลน์ควบคู่กนัไป ซ่ึงก็สามารถปิดการขายไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งๆท่ีก่อนหน้าน้ีจะไม่ค่อยเห็นการลงทุน

โครงการขนาดเลก็ๆ ในภูเก็ต มีแต่โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น  

นอกจากน้ีจะเห็นว่าในปัจจุบนั บริษทัใหญ่ๆ จากส่วนกลางหลายๆ ราย ไดล้งมาลงทุนท่ีภูเก็ตอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็น

บริษทัมหาชนรายเก่าท่ีเขา้มาลงทุนอยูก่่อนหน้าน้ีแลว้ ไดมี้การเปิดโครงการใหม่ๆ และมีแผนขยายโครงการอยา่งชดัเจน รวม

ไปถึงบริษทัใหญ่รายใหม่ก็เขา้มาเปิดตวัลงทุนบา้นจดัสรรในภูเก็ตเช่นกนั  
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เม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมา คอนโดมิเนียมในภูเก็ตอยู่ในภาวะโอเวอร์ซัพพลายจากการลงทุนเปิดโครงการพร้อมๆ กนัหลาย

โครงการ แต่ขณะน้ีโครงการท่ีเหลือขายมาจากเม่ือ 2-3 ปี ก่อนหน้าน้ี ไดมี้การทยอยขายออกไปเกือบจะหมดแลว้ ทาํให้นัก

ลงทุนวางแผนท่ีจะเปิดโครงการคอนโดฯ ใหม่ อยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงความตอ้งการคอนโดมิเนียมในภูเก็ตยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

การลงทุนในภูเก็ตตลอดปี 2562 น้ี จะมีมูลค่าการลงทุนไม่น่าจะตํ่ากว่า 20,000 ลา้นบาท เฉพาะในส่วนของท่ีอยู่อาศยั

ทั้งท่ีเป็นแนวราบท่ีเป็นบา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียม มูลค่าไม่ตํ่ากว่า 12,000 ลา้นบาท และมีการเติบโตไม่ตํ่ากว่าปีละ 5-10% 

ทั้งน้ีเพราะนกัลงทุนมัน่ใจในศกัยภาพของจงัหวดัภูเก็ต ท่ีเป็นเมืองทอ่งเท่ียวระดบัโลก ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเขา้

มาเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้มีคนนอกพ้ืนท่ีเขา้มาทาํงาน ทาํธุรกิจในภูเก็ตเกิดขึ้นตลอด ทาํให้ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในภูเก็ต

เติบโตควบคู่กนัไปกบัการท่องเท่ียว โดยเฉพาะโครงการท่ีระดบัราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอีกมาก 

โครงการหรูตามแนวฝ่ังตะวนัตกของเกาะเพ่ือขายชาวต่างชาติซ้ือเพ่ืออยูอ่าศยัและเพ่ือการลงทุนก็ยงัเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

(ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) 

การแข่งขนัด้านธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต  

ภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย แวดลอ้มดว้ยเกาะเล็กเกาะน้อย 32 เกาะ บนมหาสมุทรอินเดีย 

เคยเป็นแหล่งอุดมสมบุรณ์หินแร่ ดีบุก แต่วนัน้ีกลบักลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลติดอนัดบัระดับโลก หาด

ทรายขาวสวย ทะเลนํ้ าใสและศิลปวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร บนพ้ืนท่ีจาํกดั 543 ตารางกิโลเมตร หากพูดถึงเมืองท่ีน่าลงทุน

ดา้นอสังหาริมทรัพย ์นอกจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลแลว้ “ภูเก็ต” เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกจงัหวดัหน่ึง เม่ือดูจาก

ปัจจยัการเติบโตในดา้นต่างๆ จะเห็นไดว่้าภูเก็ตเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพอยา่งมาก ทั้งในแง่ของการท่องเท่ียว และการลงทุน ซ่ึง

ส่วนใหญ่อยู่ในโซนติดทะเลท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าท่ีมีกาํลงัซ้ือได ้โดยตลาดคอนโดมิเนียมในภาพรวมของภูเก็ตนั้นเจาะ

กลุ่มเป้าหมายสําหรับเป็นบา้นหลงัท่ี 2 หรือ ซ้ือเพ่ือปล่อยเช่าให้นักท่องเท่ียว และอีกกลุ่มเป้าหมายหน่ึงท่ีสําคญัคือ สําหรับ

กลุ่มคนท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ซ่ึงมีอยู่หลากหลาย นอกจากน้ียงัพบว่าภูเก็ตเองเป็นแหล่งสถาบนัการศึกษานานาชาติ

มากมาย จึงทาํให้จงัหวดัภูเก็ตยงัคงมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงความตอ้งการน้ีสวนทางกบัพ้ืนท่ีของภูมิ

ประเทศของภูเก็ตท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ ทาํให้ท่ีดินเร่ิมมีจาํกดั ดงันั้นโครงการคอนโดมิเนียมจึงกลายเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ

สาํหรับประชากรแฝงของภูเก็ตท่ีเดินทางไปทาํงานหรือไปศึกษาตอ่ 

ขอ้มูลจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สถิติดา้นการท่องเท่ียวปี 2562 สรุปสถานการณ์การพกัแรม จาํนวนผูม้า

เยือนและรายไดจ้ากผูม้าเยือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 จากจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ต

จาํนวน 9.65 ลา้นคน และสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกว่า 313.19 ลา้นบาท จาํแนกเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 7.06 ลา้นคน 

และจากการเปิดตวัของเมกะโปรเจคขนาดใหญ่จากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ท่ีเปิดตวัโครงการ เซ็นทรัล เฟส

ติวลัภูเก็ต เฟส 3 ในช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา บนเน้ือท่ี 136 ไร่และยงัมีอีก 1 โปรเจคท่ีอยู่ระหว่างการพมันาในเกาะภูเก็ต 

เป็นศูนยก์ารคา้รูปแบบใหม่ภายใตช่ื้อว่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต (Porto de Phuket) บนพ้ืนท่ีรวม 50 ไร่ เพ่ือเป็นศูนยก์ารคา้รูปแบบ

ใหม่แห่งหลกัและแห่งเดียวท่ีผสมผสานดีไซน์ ไลฟ์สไตล ์รีเทลและพ้ืนท่ีธรรมชาติอยา่งลงตวัในรูปแบบโอเพ่นแอร์ ทาํเลของ

โครงการตั้งอยูใ่นตาํบลเชิงทะเลอยูใ่กล ้ลากูน่า ภูเก็ต แหล่งท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนทอ์นัดบั 1 ของจงัหวดัภูเก็ต นอกจากน้ียงัมี

แผนพมันาโครงการ บลู เพิร์ล ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ บริษทั เดอะ มอลล ์กรุ๊ป มีขนาดเน้ือท่ีรวมประมาณ 150 

ไร่ นอกจากน้ียงัมีการพฒันา โครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตเฟส 3 ของบริษทัฯ ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

เพ่ือขยายการรองรับผู ้โดยสารสูงสุด 25 ล้านคน/ปี ผลจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้โครงการ
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คอนโดมิเนียมบริเวณโดยรอบไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการท่ีเตรียมจะพฒันาโครงการใหม่บริเวณรอบๆ และจากกลุ่ม

ลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมาก และจากการเติบโตของการท่องเท่ียวและแผนการพฒันาโครงการพ้ืนท่ีอีก

หลายโครงการจากภาครัฐในภูเก็ตท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 1-2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยพ์บว่า ภาพรวมตลาดท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัภูเก็ต คร่ึงปีแรก มียอดเปิดขายใหม่ 

คือ บา้นจดัสรร 627 หน่วย อาคารชุด 2,353 หน่วยและวิลล่า 79 หน่วย และมียอดเหลือขาย บา้นจดัสรร 3,206 หน่วย อาคาร

ชุด 5,278 หน่วยและวิลล่า 268 หน่วย โดยแยกลกัษณะของโครงการ คือ หน่วยอาคารชุดเปิดขายใหม่ 2,208 หน่วย แบ่งเป็น 

ห้องสตูดิโอ 1,122 หน่วย, 1 ห้องนอน 937 หน่วย, 2 ห้องนอน 140 หน่วยและ 3 ห้องนอนขึ้นไป 9 หน่วย และ หน่วยบา้น

จดัสรรเปิดขายใหม่ 542 หน่วย แบ่งเป็น บา้นเด่ียว 147 หน่วย, ทาวน์เฮา้ส์ 294 หน่วย, บา้นแฝด 78 หน่วยและอาคารพาณิชย ์

23 หน่วย เม่ือเราแยกการเปิดขายใหม่ตามพ้ืนท่ีจะพบไดว่้า หาดในยางและหาดไมข้าวมีหน่วยเปิดขายใหม่ 1,138 หน่วย ราคา

ประมาณ  2-3 ลา้นบาท, หาดกมลา 498 หน่วย ราคาประมาณ 5-7.5 ลา้นบาท,  หาดบางเทาและหาดสุรินทร์ 456 หน่วย ราคา

ประมาณ 5-7 ลา้นบาท, หาดกะรนและหาดกะตะ 244 หน่วย ราคาประมาณ 3-5 ลา้นบาท, หาดป่าตอง 199 หน่วย ราคา 3-5 

ลา้นบาท, ในเมืองกระทู ้136 หน่วย ราคาประมาณ 5-7.5 ลา้นบาท และ อ่ืนๆ 99 หน่วย ราคาประมาณ 10 ลา้นบาท 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และ www.prop2morrow.com 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการคอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็ตท่ีขายดีท่ีสุดอยูใ่นช่วงระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท รองลงมาคือในช่วงราคา 5-7.5 

ลา้นบาทและ 2-3 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่โครงการคอนโดมิเนียมมีท่ีราคาอยูใ่นช่วงระดบั 1.5-2 ลา้นบาท จะเป็นคอนโดมิเนียม

ใจกลางเมืองท่ีเปิดขายมาในช่วงเวลา 4-5 ปีท่ีผ่านมาและยงัเหลือขายอยู่ในตลาด และจากข้อมูลยงัพบว่าโครงการ

คอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็นท่ีอยู่ในช่วงระดบัราคา 5-7.5 ลา้นและเกิน 10 ลา้นบาท เป็นอีกช่วงราคาท่ีค่อนขา้งขายดี โดย

โครงการท่ีเปิดขายในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาไดรั้บความสนใจจากกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซ่ึงราคาขาย

ต่อตารางเมตรจะอยูร่าคาในช่วง 80,000-130,000 บาทต่อตารางเมตร เป็นช่วงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในช่วง 2 ปีท่ีผา่น

มาของโครงการคอนโดมิเนียมภูเก็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทาํเลท่ีขายดีส่วนใหญ่จะอยูใ่นหาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดในยาง หาดไมข้าว หาดกมลา ซ่ึงถือว่าเป็นทาํเลท่ีโดด

เด่นเป็นอยา่งมากของตลาดคอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็ต  โดยทาํดงักล่าวเน้นการขายแบบการรันตีค่าเช่าโดยมีทั้ง 5% 3 ปี 

และ 7% 3 ปี แตกต่างกนัไป ซ่ึงส่วนใหญ่ทุกโครงการ มียอดขายใน่วนของต่างชาติ 49% ค่อนขา้งจะเตม็ทุกโครงการ แต่หากมี

ลูกคา้ชาวต่างชาติสนใจเพ่ิมเติมก็จะขายแบบเช่าระยะยาวแบบ 30+30+30 ปี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสการขายท่ีเพ่ิมขึ้นสําหรับ

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ซ่ึงในช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผ่านมาพบว่า มีกลุ่มลูกค้าจากจีนและฝร่ังเศสเป็นจํานวนมากท่ีสนใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็ตแบบยกตึก โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมในใกลช้ายหาดในทาํเล ราไวย ์ในหาน บางเทา และ

กมลา  

(ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และ www.prop2morrow.com) 
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สําหรับคู่แข่งทางตรงของบริษทั ได้แก่ ผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางซ่ึงพฒันาโครงการและเปิดขายใน

บริเวณใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีขายของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

โครงการของผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีเปิดขายบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการต่างๆ ของบริษัท 

พื้นท่ี ช่ือโครงการ ช่ือผู้พัฒนาโครงการ จํานวนหน่วย ราคาขาย 

บริเวณหาดราไวย ์ At The Tree Condominium Baan Thai Rom Klaow Co., Ltd. 69 เร่ิมตน้ 3.4 ถึง 20 ลา้นบาท 

 Saturday Residence The Attitude Club Co.,Ltd. 119 เร่ิมตน้ 5.8 ถงึ 13 ลา้นบาท 

 Babilon Sky Graden Billfishing Phuket Co., Ltd. 44 เร่ิมตน้ 4.9 ถึง 6.6 ลา้นบาท 

 Calypso Garden Residences EVG group 86 เร่ิมตน้ 4.1 ถึง 9.5 ลา้นบาท 

 Utopia Dream Condo Utopia Development Co.,Ltd. 570 เร่ิมตน้ 2.7 ถึง 5.1 ลา้นบาท 

 Rawai Beach Condominium Naihan Beach Condominium Co.,Ltd. 79 เร่ิมตน้ 2 ถึง 7 ลา้นบาท 

 VIP GALAXY Authaikham Co.,Ltd. 116 เร่ิมตน้ 14 ถึง 25 ลา้นบาท 

บริเวณหาดในยาง Beachfront Bliss Ten trillion Co.,Ltd. 93 เร่ิมตน้ 5.1 ถงึ 6.8 ลา้นบาท 

บริเวณหาดสุรินทร์ Aristotle Condo Surin The Aristo Group 168 เร่ิมตน้ 3.6 ถงึ 4.8 ลา้นบาท 

 The Panora Phuket Silvan Property Co.,Ltd. 486 เร่ิมตน้ 4.2 ถึง 20.4 ลา้นบาท 

บริเวณหาดในหาน COCO SEA CON – F Group Co.,Ltd. 376 เร่ิมตน้ 5.3 ถงึ 10 ลา้นบาท 

บริเวณหาดกะรน The View Phuket The View Co.,Ltd. 54 เร่ิมตน้ 36 ถึง 42 ลา้นบาท 

 Aristo Karon Condo The Aristo Group 301 เร่ิมตน้ 4.4 ถึง 9.8 ลา้นบาท 

 The Proud Residence Proud Real Estate Public Company Limited 191 เร่ิมตน้ 4.1 ถึง 5.1 ลา้นบาท 

บริเวณหาดกมลา Naka Bay Sea View Condominium Pisona Group Co.,Ltd. 76 เร่ิมตน้ 5.4 ถึง 5.7 ลา้นบาท 

 Kamala Bay Ocean View Cottages Phuket Holiday Services Co., Ltd. 300 เร่ิมตน้ 5.9 ถึง 9.9 ลา้นบาท 

 THE MARIN PHUKET บริษทั ภูเกต็ สมายล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 265 เร่ิมตน้ 4.9 ถึง 11.4 ลา้นบาท 

บริเวณหาดไมข้าว Baan Mai Khao Sansiri Public Company Limited 206 เร่ิมตน้ 8.99 ลา้นบาท 

 777 Beach Condotel บริษทั ไมข้าว บีช คอนโดเทล จาํกดั 777 เร่ิมตน้ 3.9 ถงึ 5.7 ลา้นบาท 

บริเวณหาดบางเทา Seventh Sky Condominium Seventh Sky 171 เร่ิมตน้ 3.2 ถึง 12.5 ลา้นบาท 

 Ocean Stone Laguna Millstone Developments 87 เร่ิมตน้ 6.5 ถงึ 10.8 ลา้นบาท 

ท่ีมา www.baania.com, www.baanthai.co.th, website ของแต่ละบริษัท, http://eia.onep.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baania.com/
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5. กระบวนการในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

สาํหรับกระบวนการในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจะใชร้ะยะเวลาเฉล่ียประมาณ 24-36 เดือน โดยมี

ขั้นตอนโดยสังเขป ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาท่ีดินท่ีมศีกัยภาพ 

ออกแบบ Conceptual Design ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ย่ืนขอสนบัสนุนทางการเงิน 

ทาํสัญญาขอรับการสนบัสนุนทางการเงิน 

ทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดิน 

จดัทาํแบบก่อสร้าง รายละเอียด และ

รายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง คดัเลือกท่ีปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง 

คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ดาํเนินการก่อสร้างโครงการ 

ลูกคา้ตรวจสอบห้องชุดและทาํการโอนกรรมสิทธ์ิ 

ถมดิน 
พฒันาสาธารณูปโภคเบ้ืองตน้ 

สร้างสํานกังานขาย 
สร้างบา้น/ห้องตวัอยา่ง 

เปิดจองขาย และทาํสัญญา 

บริการหลงัการขาย และ Customer Relationship Management (CRM) 

1-2 เดือน 

1 เดือน 

1-2 สัปดาห ์

1 สัปดาห ์

2 เดือน 

2 เดือน 

1 เดือน 

1-2 สัปดาห ์

1-2 สปัดาห ์
1 เดือน 

18-24  เดือน 

เสนอรายงานศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 
6-12 เดือน 

1 เดือน 

โครงการแนวราบ : 

พื้นที่เกินกว่า 100 ไร่ หรือตั้งแต่ 500 หลงัขึ้นไป  

หรือ 

โครงการอาคารชุด : 

ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 

  

จดัทาํแบบก่อสร้าง  
และรายละเอียด  

ไม่ใช่ ใช่ 

ออกแบบ Preliminary 

1-2 เดือน 
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5.1 การจัดหาท่ีดิน 

บริษทัฯ มีช่องทางการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการหลายแหล่ง ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัหาท่ีดินจากนายหนา้คา้ท่ีดิน การสืบ

หาท่ีดินโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีสายสัมพนัธ์อนัดีกบัผูค้นใน

แวดวงธุรกิจท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจดัหาท่ีดินผ่านการประมูลทรัพยสิ์นจากสถาบนัการเงิน หรือการประมูลทรัพยสิ์นจาก

กรมบงัคบัคดี เป็นตน้ โดยเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว ฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัฯ จะทาํการขอเอกสารจากผูเ้สนอขาย

เพ่ือทาํการสาํรวจเบ้ืองตน้อาทิเช่น สําเนาโฉนดท่ีดิน ราคาท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้ จากนั้น บริษทัฯ จึงจะทาํการพิจารณาศกัยภาพ

ของทาํเลท่ีตั้งและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของท่ีดินว่าสามารถพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยไ์ด ้เช่น ใกลช้ายหาด แหล่งท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ จากนั้นบริษทัจึงจะดาํเนิน

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งทางดา้นการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือผล

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแสดงให้เห็นว่ามีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนใน

อตัราท่ีเหมาะสมได ้บริษทัฯ จึงจะกาํหนดราคาซ้ือและทาํการเจรจาเพ่ือซ้ือท่ีดินจากเจา้ของกรรมสิทธ์ินั้น    

5.2 การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสินค้าจําเป็นสําหรับการพฒันาโครงการ 

บริษทัฯ มีหน่วยงานภายในเพ่ือทาํหนา้ท่ีก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างดว้ยตนเอง ผา่นการบริหารงานจากสายงาน

พฒันาผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี ในการจดัหาวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการ สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์จะทาํหน้าท่ีในการ

กาํหนดคุณภาพและมาตรฐานของวสัดุก่อสร้างท่ีใช้ในโครงการและทาํการประเมินและคาํนวณค่าวสัดุก่อสร้างท่ีจะตอ้งใช้

ทั้งหมดเบ้ืองต้นแล้วจึงส่งให้บริษทัท่ีปรึกษาภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางทาํการประเมินและคาํนวณค่าวสัดุ

ก่อสร้างอีกคร้ัง โดยราคาในการส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้างจะอา้งอิงจากงบประมาณการก่อสร้าง และเม่ือโครงการเร่ิมก่อสร้างจึงจะ

ทาํการส่ังซ้ือตามความตอ้งการใชใ้นแต่ละวนั ผ่านฝ่ายจดัซ้ือโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะดาํเนินการจดัซ้ือตามขั้นตอนภายใต้

งบประมาณท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบราคา ต่อรองราคา จดัทาํรายงานสรุปการคดัเลือก และแนบใบเสนอราคาจาก

ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ พร้อมทั้งนาํส่งให้ฝ่ายงานท่ีร้องขอเพ่ือทาํการคดัเลือกและอนุมติัตามลาํดบัขั้น หากในกรณีท่ีราคาวสัดุ

ก่อสร้างหลกัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจะทาํการเจรจากบัผูข้ายให้มีการปรับเปล่ียนราคาให้เป็นไปตามราคาตลาดแต่หากใน

กรณีท่ีบริษทัวิเคราะห์แลว้ว่าราคาวสัดุก่อสร้างอาจมีโอกาสท่ีจะปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้น บริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัซ้ือทาํการ

เจรจากบัผูข้ายเพ่ือวางแผนการส่ังซ้ือให้เหมาะสมกบัระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้าเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

ราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าว  

5.3 การออกแบบโครงการ การก่อสร้างและการจัดหาผู้รับเหมาและการสรรหาแรงงาน 

บริษทัฯ มีหน่วยงานภายในเพ่ือทาํหน้าท่ีออกแบบอาคารและส่ิงก่อสร้าง ตลอดจนก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ดว้ยตนเอง โดยเม่ือเร่ิมตน้พฒันาโครงการ ฝ่ายจดัการ , ฝ่ายสถาปัตยกรรมและตวัแทนขาย (Agent) จะประชุมร่วมกนัเพ่ือ

ออกแบบ กําหนดลักษณะและรูปแบบโครงการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าเป้าหมายในแต่ละโครงการ โดยฝ่าย

สถาปัตยกรรมจะทาํหน้าท่ีในการออกแบบอาคารและส่ิงก่อสร้าง  ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในเบ้ืองตน้ก่อน

ประสานงานให้บริษทัรับออกแบบภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางออกแบบและกาํหนดรูปแบบโครงการท่ีชดัเจนอีก

คร้ัง หลงัจากนั้นฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะทาํหน้าท่ีในการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างตามแบบท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ 
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มอบหมายให้วิศวกรทาํหน้าท่ีในการควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามคุณภาพและกรอบระยะเวลาตามแผนงานท่ีกาํหนด 

ในขณะท่ีการจดัหาแรงงานในการก่อสร้างโครงการ บริษทัฯ จะใชวิ้ธีการว่าจา้งผูรั้บเหมาจดัหาแรงงานภายนอก (Outsource)  

โดยแรงงานท่ีบริษัทฯ ว่าจ้าง Outsource มีทั้ งแรงงานก่อสร้างซ่ึงทาํหน้าท่ีก่อสร้างอาคารและงานสาธารณูปโภค 

แรงงาน 

สถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นแรงงานฝีมือประเภทงานตกแต่งอาคาร งานวางระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล อาทิเช่น การ

เดินสายไฟ การวางท่อประปา เป็นต้น ซ่ึงการว่าจ้างแรงงาน Outsource เป็นการบริหารด้านต้นทุนแรงงานเน่ืองจากช่วย

ประหยดัคา่ใชจ้่ายมากกว่าเม่ือเทียบกบัการจดัตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อยา่งเตม็รูปแบบ ท่ีจะตอ้งเสียทั้งค่าจา้งพนกังาน รวมถึงตอ้ง

มีสวสัดิการต่างๆ บริษทัฯ จึงใชน้โยบายการว่าจา้งผูรั้บเหมาจดัหาแรงงานภายนอกเพ่ือลดปัญหาดงักล่าวได ้บริษทัฯ กาํหนด

นโยบายให้ในการพิจารณาว่าจา้งผูรั้บเหมาในแต่ละคร้ังจาํเป็นท่ีจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผูรั้บเหมา

ซ่ึงจะทาํการพิจารณา คดัเลือกจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ

ผลงานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัโครงการของบริษทัฯ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน 

รวมทั้งยงัพิจารณาถึงความพร้อมในการทาํงานและสถานะการเงินของบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง และมีการจัดทาํรายช่ือ

ผูรั้บเหมา (Supplier List) เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลเพ่ือมิให้เป็นการพ่ึงพิงผูรั้บเหมารายใดรายหน่ึงมากจนเกินไป  

5.4 การบริหารงานนติิบุคคลอาคารชุดและการบริหารห้องพกั 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการให้บริการแก่ผูพ้กัอาศยัร่วม จึงไดด้าํเนินการมอบหมายให้สายงานปฏิบติัการและนิติ

กรรมเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินงานและผูป้ระสานงานสําหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด อาทิเช่น 

การจัดการดูแลทรัพยส่์วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งาน การเรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่าย

ส่วนกลาง” จากเจา้ของร่วม เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตลอดจนการ

ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์ทั้งภายในหอ้งชุดและการใชสิ้ทธิในทรัพยส่์วนกลางของเจา้ของร่วมและผูอ้ยูอ่าศยัใหเ้ป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัอาคารชุดขอ้บงัคบัและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด  

ทั้งน้ี ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยงัมิไดด้าํเนินการเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี 

บริษทัฯ มีแผนท่ีจะดาํเนินการเก็บค่าบริหารนิติบุคคลสําหรับโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 ภายหลงัมีการจดัประชุม

เจา้ของร่วมโครงการในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 เพ่ือแตง่ตั้งนิติบุคคลอาคารชุดให้ทาํหนา้ท่ีบริหารงาน ในขณะท่ีโครงการThe 

Title หาดราไวย ์เฟส 1 และ The Title หาดราไวย ์2 บริษัทฯ มิได้เป็นผูบ้ริหารนิติบุคคลอาคารชุดในโครงการดังกล่าว 

นอกจากน้ี สายงานปฏิบติัการและนิติกรรมยงัทาํหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานกบัฝ่ายบริการห้องพกัและฝ่ายขายและ

การตลาดเพ่ือจดัหาผูเ้ช่าตามแผนการตลาด อาทิเช่น โครงการการันตีค่าเช่า เป็นตน้ 

6. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการในเร่ืองของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดให้โครงการอาคารชุดท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ 80 หน่วยขึ้นไป หรือ

โครงการบา้นจดัสรรท่ีมีพ้ืนท่ีเกินกว่า 100 ไร่ขึ้นไป หรือมีจาํนวนตั้งแต่ 500 หลงัขึ้นไป ตอ้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือย่ืนต่อสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัยงัปฏิบติั

ตามมาตรการป้องกนัมลภาวะท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลงัก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการจดัให้

มีผา้ใบคลุมอาคารในระหว่างก่อสร้างเพ่ือป้องกนัเศษวสัดุก่อสร้างหล่นมาทาํอนัตรายแก่ผูสั้ญจรไปมา และเม่ือก่อสร้างเสร็จ

แลว้ ในอาคารนั้นๆ จะตอ้งจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง รวมทั้งจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนในประเด็นเร่ืองการประกอบกิจการของบริษทัท่ี

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไม่มีกรณีพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแตอ่ยา่งใด 
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7. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีจาํนวนหน่วยท่ีจองและ/หรือทาํสัญญาซ้ือขายแล้วแต่ยงัมิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิของ

โครงการมีจาํนวน 93 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 322 ลา้นบาท โดยมีละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท) 

จํานวน

(หน่วย) 

ความคืบหน้า

ในการ 

จํานวนหน่วยที่ขายแล้วแต่ยัง

ไม่ได้ส่งมอบ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ

โอนกรรมสิทธ์ิ ก่อสร้าง 

(%) 

จาํนวน  

(หน่วย) 

มูลค่า  

(ลา้นบาท) 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 1,118 240 100.00% 1 5 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 1,091 228 28.00% 56 212 คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จพร้อมโอน

ไดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 

The Title หาดในยาง เฟส 1 642 252 100.00% 25 66 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดในยาง เฟส 2 798 220 100.00% 11 39 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

รวม 3,649 940 - 93 322 - 
 

8. การวิจัยและพฒันา 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการออกแบบภายนอกอาคารและการออกแบบห้องชุดเป็นอนัดบั

แรก ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ (Low rise) เน้นพ้ืนท่ีสีเขียว และดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีโดดเด่น การออกแบบโครงการท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ (Unique Design) การให้ความสาํคญักบัคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีเนน้ความ

ร่มร่ืนและให้ความรู้สึกเสมือนการพกัผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความคุม้ค่าและความประทบัใจ

แก่ลูกคา้  จึงทาํให้โครงการท่ีบริษทัพฒันาไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ บริษทัฯไดมี้การติดตาม

การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยูอ่าศยัและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งมีการรวบรม

ขอ้มูลการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ หลงัจากการเขา้ซ้ือห้องชุดของบริษทัฯ จากฝ่ายขาย และทาํการ

ประมวลผลรวมถึงวิเคราะหข์อ้มูลต่างๆ และนาํไปพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทั้งทางดา้นรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพ้ืนท่ี

ห้อง การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีใชส้อย และการอาํนวยความสะดวกดา้นตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและการดาํเนินชีวิต

ในปัจจบุนั ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีช่องทางให้ลูกคา้ไดแ้สดงความคดิเห็นตา่งๆ เก่ียวกบัโครงการเพ่ือ

นาํมาปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดผา่นช่องทาง 

https://www.facebook.com/pg/thetitlephuket/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal   

และ http://www.rhombho.co.th/th/contact-us   อีกทั้ งยงัศึกษาถึงผลกระทบต่อกฎหมายและข้อบังคับท่ีมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงจากภาครัฐ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากน้ีศึกษาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ๆ การเพ่ิมช่องทางการสร้างรายไดแ้ละวิธีการเพ่ิมศกัยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงของธุรกิจ 

ให้แก่บริษทั อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอาคารชุดในทาํเลต่างๆ ทั้งในดา้นความตอ้งการของตลาด การ

แข่งขนั วิธีการก่อสร้าง ความเป็นไปไดท้างการเงิน เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทาํให้บริษทั สามารถวางแผนกลยทุธ์ทาง

การตลาดและการดาํเนินโครงการต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

https://www.facebook.com/pg/thetitlephuket/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal
http://www.rhombho.co.th/th/contact-us
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ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั

ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากการพฒันาโครงการและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง   

เน่ืองจากแผนธุรกิจของบริษทัฯ ณ ปัจจุบนั ท่ีมุ่งเนน้พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในทาํเลท่ีมีศกัยภาพ

พฒันาโครงการในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกั ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ไดท้าํการวิจยัศึกษา ตลอดจนเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เป็นอย่างดี จึงทาํให้ในอนาคตหากบริษัทขยายการพฒันาโครงการไปยงัตลาดภูมิภาคอ่ืนซ่ึงบริษทัฯ ไม่เคยมีการพฒันา

โครงการหรือมีฐานลูกคา้มาก่อน อาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งเผชิญความเส่ียงอยู่หลายประการ อาทิเช่น การไม่สามารถรับรู้ตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภค การเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการไม่ตรงความตอ้งการผูบ้ริโภค ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีมีความแตกต่างกนั

ในแต่ละจงัหวดั เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษทัฯ จะทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการลงทุนอย่างรอบคอบและระมดัระวงั อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะการแข่งขนัในทาํเลท่ีบริษทัฯ พฒันา

โครงการ ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ เป็นตน้  

บริษทัฯ เช่ือว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั

ในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้าศยัไดอ้ย่างครบถว้น ดว้ยการพฒันาแนวคิดและรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ในแต่ละโครงการ 

รวมถึงการเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใ่นทาํเลชุมชนท่ีมีศกัยภาพและมีการคมนาคมสะดวก ประกอบกบัการออกแบบซ่ึงเนน้

การใช้งานของพ้ืนท่ีท่ีจาํกดัได้อย่างคุม้ค่า ใช้อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์และสุขภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีราคาท่ีเหมาะสม 

รวมถึงกาํหนด     กลยทุธ์ดา้นการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง

ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั เพ่ือบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและบริษทัฯ ยงัคงพฒันาการให้บริการทั้งก่อนและ

หลงัการขายอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้โครงการคอนโดมิเนียมท่ีบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเป็นท่ียอมรับในกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและ

ชาวตา่งชาติ เทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้

2. ความเส่ียงจากการท่ีผลประกอบการขึน้อยู่กับความสําเร็จของโครงการท่ีกําลังพฒันาอยู่ 

หลกัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เม่ือมีการก่อสร้าง โครงการแลว้เสร็จสามารถโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ผูซ้ื้อ ดงันั้น หากการก่อสร้างโครงการล่าชา้ บริษทัฯ จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้และ

รับรู้รายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายการรับชาํระเงินดาวนใ์นสัดส่วนท่ีสูง 

คือ ลูกคา้ชาวไทย เงินจอง 100,000 บาท เงินทาํสัญญา 100,000-200,000 บาท เงินดาวน์ร้อยละ 15-20 ของมูลค่าขาย และ 

ลูกคา้ชาวตา่งชาติ เงินจอง 100,000 บาท เงินทาํสัญญา ร้อยละ 25 ของมูลค่าขายและเงินดาวน์ ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย ส่งผล

ให้ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีไดมี้การจองซ้ือและผ่อนชาํระแลว้จะไม่ทิ้งเงินดาวน์และจะรอจนสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้จึงส่งผลให้

บริษทัฯสามารถรับรู้รายไดด้งักล่าวไดค้่อนขา้งแน่นอน โดยในระหว่างท่ียงัไม่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิ บริษทัฯ จะไดรั้บเงิน

ชาํระล่วงหน้าหรือเงินดาวน์จากลูกคา้ท่ีจองซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว่้าจะยงัไม่สามารถรับรู้เป็นรายได ้แต่บริษทัฯ จะมีเงินทุน

หมุนเวียน มีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจโดยไม่ติดขดั ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัมีการควบคุมและเพ่ิมความเข้มงวดในส่วนการ
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ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวม้ากย่ิงขึ้น ณ ปัจจุบนัยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ THE 

TITLE V (Rawai-Phuket) 

3. ความเส่ียงจากการท่ีผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเน่ืองจากลูกค้าไม่โอนตามวันท่ีกําหนดไว้ในสัญญา 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดก้าํหนดนโยบายให้ลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระค่าสัญญาและเงินดาวน์

ให้แก่บริษทัฯ ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยทัว่ไปเม่ือลูกคา้เขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดกบับริษทัฯ นั้น ในสัญญาดงักล่าว

บริษทัฯ จะมีการกาํหนดวนัโอนกรรมสิทธ์ิของห้องชุดเม่ือโครงการแลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีแน่นอน ทั้งโครงการท่ีแลว้เสร็จ

พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิและโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา โดยสําหรับลูกคา้ชาวไทยจะตอ้งทาํการชาํระค่าเงินจอง เงินทาํ

สัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษทัฯ อย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00-15.00 ของมูลค่าห้องชุดก่อนโอน

กรรมสิทธ์ิ ในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีติดตามการชาํระเงินไดย้ากกว่าลูกคา้ชาวไทยเน่ืองจากมีภูมิลาํเนาหลกั 

อยู่ในตา่งประเทศ และจะสะดวกในการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเท่ียว จะตอ้ง

ทาํการชาํระค่าเงินจอง เงินทาํสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษทัอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.00-70.00 ของ

มูลค่าห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิตามเง่ือนไขในสัญญา ตามลาํดบั ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ  สามารถขายห้องชุดให้แก่ลูกคา้ท่ี

ตอ้งการซ้ือเพ่ือพกัอาศยัจริง (Real demand) มากกว่าลูกคา้ท่ีตอ้งการจองซ้ือเพ่ือเก็งกาํไร โดยสาํหรับลูกคา้ชาวไทยกาํหนดให้

ลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระเงินให้แก่บริษทัเป็นรายเดือนตั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญาซ้ือขาย จนถึงวนัท่ีก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จใน

ขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติจะชาํระเงินดาวน์ตามงวดการก่อสร้าง ในขณะท่ีเงินส่วนท่ีเหลือจะชาํระ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงคิด

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.00-90.00 ของมูลค่าห้องชุดสาํหรับลูกคา้ชาวไทยและประมาณร้อยละ 25.00-50.00  ของมูลค่า

ห้องชุด ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมาตรการในการติดตามการชาํระเงิน โดยมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบติัการจดัทาํรายงานการติดตาม

ลูกคา้คา้งชาํระเป็นรายเดือนและกาํหนดให้ฝ่ายบญัชีการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบในการติดตามลูกคา้ท่ีคา้งชาํระ โดยมีมาตรการ 

ดงัน้ี 

ระยะเวลาค้างชําระเงินดาวน์ การดําเนินการ 

เกินกว่า 30 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ ติดตามทวงถามผา่นทาง Email SMS โทรศพัท ์โปรแกรม Line และ WhatsApp 

เกินกว่า 90 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ ติดตามทวงถามผา่นทาง Email SMS โทรศพัท ์โปรแกรม Line, WhatsApp และส่งจดหมายทวงถาม 

เกินกว่า 120 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ ส่งจดหมายยึดเงินดาวน์ และดาํเนินการยึดเงินดาวน์ 
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จํานวนหน่วยท่ีลูกค้าจอง/ทําสัญญาซ้ือขายแล้วแต่ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 

 

โครงการ 

จํานวนหน่วยที่ขายแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ   

ระยะเวลาที่คาดว่าจะโอน 

กรรมสิทธ์ิ 

จํานวน  

(หน่วย) 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อมูลค่ารวม 

ประมาณ (ร้อยละ) 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 1 5 2 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 56 212 66 คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จพร้อมโอนได้

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 

The Title หาดในยาง เฟส 1 25 66 20 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดในยาง เฟส 2 11 39 12 พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 

รวม 93 322 100  

 

4. ความเส่ียงจากความต่อเน่ืองของรายได้และความเส่ียงจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคอนโดมิเนียม

เป็นหลัก  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลกั โดยนบัแต่จดัตั้ง

บริษทัจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาโครงการทั้งส้ินจาํนวน 6 โครงการ โดยระหว่างปี 2556-2562 

บริษทัฯ มีรายไดพ่ึ้งพิงจากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 

90.00 ของรายไดร้วม จึงทาํให้บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงหากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ เกิดภาวะอ่ิมตวัหรือเขา้สู่สภาวะถดถอย ซ่ึงอาจจะกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ อย่างมี

นยัสําคญั นอกจากน้ีตามนโยบายการบญัชีของบริษทั บริษทัฯ จะทาํการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยต์่อเม่ืองาน

ก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ 

(“โอนกรรมสิทธ์ิ”) อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัพฒันารูปแบบธุรกิจเป็นแบบคอนโดเทล เพ่ือลดความเส่ียงจากการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือให้เกิดรายไดน้อกเหนือจากการพกัอาศยัในบางช่วงเวลา ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี

มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นมาก ซ่ึงการแต่งตั้ง Best Western Inc. จะส่งผลดีต่อบริษทั เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้ ท่ีซ้ือหอ้งในโครงการของเราแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดรายไดป้ระจาํ (Recurring Income) ในอนาคตอีกดว้ย 

มูลค่าท่ีขายแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์และมลูค่าคงเหลือขาย ของโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

โครงการ มูลค่าที่ขายแล้วและรอ

โอนกรรมสิทธ์ิ (ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือขาย 

(ล้านบาท) 

สถานะ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 - 29 พร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 5 9 พร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 212 879 คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จพร้อมโอนไดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 

The Title หาดในยาง เฟส 1 66 66 พร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

The Title หาดในยาง เฟส 2 39 24 พร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

รวม 322 1007  
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5. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

การปรับตวัเพ่ิมขึ้นของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเพ่ิมขึ้นทุกปี ทาํให้บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวจึงมีหน่วยงาน

ภายในเพ่ือทาํหนา้ท่ีก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างดว้ยตนเอง จึงทาํให้บริษทัสามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

แผนงานท่ีกาํหนด ผา่นฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างจะทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดคุณภาพและมาตรฐาน

ของวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นโครงการ ซ่ึงฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างจะทาํการประเมินและคาํนวณค่าวสัดุก่อสร้างท่ีจะตอ้งใชท้ั้งหมด

ซ่ึงไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นตน้ และจะคาํนวณเผื่อค่าความผนัผวนจากการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้าง

ในตน้ทุนของโครงการไวใ้นงบประมาณการก่อสร้างเพ่ือลดผลกระทบจากราคาวสัดุก่อสร้างท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากบั 104.7 เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 ซ่ึงเป็น

การลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีหก โดยมีปัจจยัสาํคญัจากการลดลงของดชันีราคาหมวดเหลก็และผลิตภณัฑ์เหล็ก (ร้อยละ 16.5) 

หมวดซีเมนต์ (ร้อยละ 0.2) และหมวดวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.2) สอดคลอ้งกบัเคร่ืองช้ีวดัดา้นอุปสงค ์อาทิ ปริมาณการ

จาํหน่ายปูนซีเมนต ์กาํลงัการผลิตในหมวดอุปกรณ์ก่อสร้าง ปริมาณการจาํหน่ายและราคาเหล็กในประเทศ เป็นตน้ ในขณะท่ี

หมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานําเข้า 

ประกอบกบัสถานการณ์การผลิต ช้ีว่าราคาวสัดุก่อสร้างยงัคงเคล่ือนไหวตามสถานการณ์ดา้นอุปทานและอุปสงคใ์นประเทศ 

(ท่ีมา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า) 

6. ความเส่ียงจากการจัดหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาในอนาคต บริษทัไดด้าํเนินการแสวงหาช่องทาง

การจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม อาทิเช่น การจดัหาท่ีดินจากนายหน้าคา้ท่ีดิน การสืบหาท่ีดินโดยผูบ้ริหารของบริษทัซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้มี

ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีสายสัมพนัธ์อนัดีกบัผูค้นในแวดวงธุรกิจท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจดัหาท่ีดิน

ผ่านการประมูลทรัพยสิ์นจากสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีติดเป็นหลกัประกนัท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือการประมูล

ทรัพยสิ์นจากกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ ฝ่ายปฏิบติัการและนิติกรรมจะให้ความสําคญักบัการตรวจสอบท่ีมาของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

เป็นพิเศษเน่ืองจากท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ตมกัมีปัญหาดา้นกรรมสิทธ์ิอยู่บ่อยคร้ังอาทิเช่น การตรวจสอบใบแจง้การครอบครอง
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ท่ีดิน (ส.ค.1) เป็นต้น จากนั้ น บริษัทจึงจะทาํการพิจารณาศกัยภาพของทาํเลท่ีตั้ งและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ

เหมาะสมของขนาดและรูปร่างของท่ีดินว่าสามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยไ์ด ้เช่น ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่

อาศยัในละแวกนั้น มีการพฒันาสาธารณูปโภคในบริเวณนั้นเพียงพอ มีจุดดึงดูดท่ีน่าสนใจบริเวณโครงการ อาทิเช่น ชายหาด 

แหล่งท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้    
 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลดปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว โดยการจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการออก

สาํรวจตรวจสอท่ีดินทุกแปลงก่อนท่ีเขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน รวมถึงการรังวดัสอบเขต หรือหากมีขอ้สงสัยในประเด็น

เร่ืองความกวา้งเขตทาง ความเป็นสาธารณะ ประเด็นระเบียบ ขอ้ห้าม ของทางราชการ ผงัเมือง แนวเวนคืนท่ีดิน การเช่ือมทาง 

หรือประเด็นอ่ืนๆ บริษทัมีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีประสานงานเพ่ือขอคาํรับรองจากหน่วยราชการต่างๆ นอกจากน้ี กระบวนการ

สรรหาและจดัซ้ือท่ีดิน จะดาํเนินการผ่านรูปแบบของคระกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความเช่ียวชาญใน

ดา้นท่ีดินและการพฒันาท่ีดิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดของราชการ ดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้

มัน่ใจว่า บริษทัสามารถซ้ือท่ีดินท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือสามารถสร้างรายไดต้ามแผนธุรกิจตามท่ีบริษทั

กาํหนดไวไ้ด ้
 

7. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบติัการและนิติกรรมดาํเนินการศึกษาและติดตามการ

เปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพ่ือท่ีจะให้บริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอย่างถูกตอ้งอย่างสมํ่าเสมอและไม่

เกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวจะทาํให้บริษทัปรับตวัและแกไ้ขการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทนัทว่งทีและไม่

มีความจาํเป็นท่ีจะดัดแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณีท่ีบริษทั ไม่ได้ติดตามการเปล่ียนแปลงของ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดค่าใชจ้่ายท่ีสูงขึ้นแก่บริษทั 
 

8. ความเส่ียงจากการท่ีอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทลดลงเน่ืองจากต้นทุนท่ีดินในการพฒันาโครงการมรีาคาสูงขึน้ 

การดาํเนินการในระยะแรกของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปี 2550 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจดว้ยการ

ซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเก็งกาํไรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกั โดยต่อมาในปี 2551 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ไดเ้ล็งเห็น

โอกาสว่าท่ีดินท่ีบริษทัครอบครองอยู่นั้นอยู่ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพจึงไดเ้จรจาเพ่ือขอซ้ือหุ้นจากกลุ่มของผูถื้อหุ้นเดิม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํท่ีดินท่ีบริษทัถือครองมาพฒันาต่อยอดเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ดงันั้น ในอนาคต หากกรณีท่ีบริษทัฯ 

พฒันาโครงการโดยใชท่ี้ดินบริเวณอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ท่ีดินท่ีไดม้าในอดีตจึงอาจทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้

ท่ีลดลงได ้

อย่างไรก็ดี ก่อนการพิจารณาลงทุนในโครงการใดๆนั้น บริษทัฯ จะทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอย่าง

รอบคอบและระมดัระวงั ทั้งทางดา้นการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือผลการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการแสดงให้เห็นว่ามีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม

ได ้บริษทัจึงจะกาํหนดราคาซ้ือและทาํการเจรจาเพ่ือซ้ือท่ีดินจากเจา้ของกรรมสิทธ์ินั้นตอ่ไป   

9. ความเส่ียงจากการพึง่พงิตัวแทนขาย 

เน่ืองจากฐานลูกคา้หลกัของบริษทัส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติ ดงันั้น นอกจากทีมงานขายของบริษทัแลว้ 

บริษทัยงัมีช่องทางการขายในรูปแบบอ่ืนๆ โดยบริษทัดาํเนินการว่าจา้งตวัแทนขาย (Agent) ซ่ึงเป็นตวัแทนในการจดัหาลูกคา้

ใหแ้ก่บริษทั โดยมีทั้งตวัแทนท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
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ใหค้าํปรึกษาและวิเคราะห์ดา้นการตลาดตลอดจนพาลูกคา้มาเย่ียมชมโครงการ ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงหากตอ้งสูญเสียคู่

คา้ดงักล่าวไป ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยตวัแทนขายดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะท่ี

เป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี สาเหตหุลกัท่ีบริษทัใชช่้องทางการจาํหน่ายผา่นตวัแทนขายดงักล่าว เน่ืองจากตวัแทนขายดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมี

ช่ือเสียงและอยู่ในแวดวงธุรกิจตวัแทนขายมาอย่างยาวนานนานจึงทาํให้มีฐานลูกค้าท่ีกระจายอยู่ทั่วโลก ซ่ึงตัวแทนขาย

ดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการทาํการตลาดและมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายซ่ึงจะช่วยขยายฐานลูกคา้

ให้บริษทัอีกช่องทางหน่ึงเช่นเดียวกนั 

10. ความเส่ียงจากการจัดหาแหล่งเงนิทุนและความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากความผนัผวนทางเศราฐกิจ ภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนของประเทศอยูใ่นระดบัสูง ตลอดจนผลจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการปล่อยสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถานบนัการเงินมีความเขม้งวดในการพิจารณาและอนุมติั

สินเช่ือสําหรับผูป้ระกอบการและสินเช่ือสาํหรับผูบ้ริโภค สาํหรับผูป้ระกอบการ อาจส่งผลกระทบในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นดว้ยการสร้างความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการเงิน โดยอา้งอิงผลการ

ดาํเนินการท่ีแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอสําหรับการ

ขยายตวัทางธุรกิจ ตลอดจนมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นพนัธมิตรท่ีพร้อมให้การสนบัสนุนสินเช่ือสําหรับการพฒันาโครงการของ

บริษทัในอนาคต ในส่วนของสินเช่ือสาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นคนไทย อาจจะไดรั้บผลกระทบจากความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือ

มากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั เน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือห้องชุดจาํเป็นตอ้งอาศยัการขอสินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน ดงันั้น หลกัเกณฑ์สาํหรับการพิจารณาสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็นปัจจยัสําคญัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี 

สัดส่วนการปฏิเสธสินเช่ือให้กบัลูกคา้รายยอ่ย สาํหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์มีอตัรส่วนเพ่ิมขึ้น บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียง

ดงักล่าว จึงวางแผนบริหารความเส่ียงดว้ยการแจง้ให้ลูกคา้ขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินก่อนครบกาํหนดการโอนล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย 3 เดือน โดยบริษทัไดมี้การเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชยเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการติดต่อขอสินเช่ือ

ธนาคารพาณิชย ์สนบัสนุนให้ลูกคา้ให้ไดรั้บสินเช่ืออยา่งรวดเร็ว 

11. ความเส่ียงจากกรณีท่ีบริษทัมีผู้ถือหุ้นใหญ่มอีทิธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มนายเด่นดนยั หุตะจูฑะ เป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษทั โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.46  

ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ ดงันั้นบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นรายย่อยอาจมีความเส่ียงจากการท่ีนายเด่นดนยั หุตะจูฑะ 

สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใช้

เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษทักาํหนดให้ต้องไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น ฉะนั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจเร่ืองท่ีกลุ่มของนายเด่นดนยั หุตะ

จูฑะเสนอได ้โดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามบริษทั ณ ปัจจุบนัประกอบดว้ยกลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้

สามารถลงนามในเร่ืองท่ีสาํคญัหลกั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดย

ปัจจุบนักรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีเขา้ตรวจสอบการดาํเนินงานของ

บริษทัและมีความเป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจดัการของบริษทัไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุ้น

รายย่อย นอกจากน้ี ในการตดัสินใจกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการใดๆ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินงาน
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โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ผูถื้อหุน้เป็นหลกัและหากบริษทัมีความจาํเป็นในการทาํรายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทั

จะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัและหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไวข้องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิการออกเสียง นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้สิทธิและเสียงในการ

สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั  

ดงันั้น ภายหลงัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพิจารณาคุณสมบติัและกลัน่กรองคดัเลือกคณะกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยถ่วงดุลอาํนาจการ

บริหารงานของบริษทัไดอี้กทางหน่ึง 

12. ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลัก 

ผูบ้ริหารหลักของบริษัทคือกลุ่มผูบ้ริหารท่ีได้ร่วมบุกเบิกและพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัมาตั้งแต่

ระยะแรกของการพฒันาโครงการ ซ่ึงได้แก่ นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ , นายดรงค์ หุตะจูฑะ, นายศศิพงษ์ ป่ินแก้วและนาย

ประเสริฐ วรรณเจริญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีส่วนสาํคญัต่อ

ความสําเร็จของบริษทัตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยผูบ้ริหารหลกัดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการคดัเลือกท่ีดินเพ่ือ

พัฒนาโครงการในทําเลท่ีมีศักยภาพในราคาท่ีเหมาะสม , ประสบการณ์ในการบริหารต้นทุนการก่อสร้างโครงการ ,

ประสบการณ์ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์และวางแผนโครงการ ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกัดงักล่าว จึงอาจส่งผลกระทบท่ีทาํให้บริษทั

ไดรั้บความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจได ้

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและกาํหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการสร้าง

กรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริษทัขึ้นมาทดแทนดว้ยการส่งพนักงานเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้

ความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและลดการพ่ึงพิง

พนกังานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัให้

สอดคล้องกับแผนธุรกิจอีกดว้ย ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัและสร้างความยัง่ยืน

ให้แก่บริษทัไดใ้นอนาคต 

13. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยี และสถานการณ์ต่างๆ 

ภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงของกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบั แนวโน้มการพฒันาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท่ีส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจตความคาดหวงัของนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเพ่ิม

มากขึ้น บริษทัไดต้ระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดมี้การวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั

สภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดโครงการใหม่ การซ้ือท่ีดินสาํหรับการพฒันาโครงการ

ในอนาคต การบริหารกระแสเงินสดของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัมีการประชุมเพ่ือประเมิน

สถานการณ์เป็นประจาํ โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจากสถาบนัและแหล่งท่ีเช่ือถือไดส้ําหรับใชป้ระกอบการพิจารณาและใชเ้ป็น

ขอ้มูลพิจารณาแนวทางการดาํเนินงานธุรกิจ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ 

สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินรอการพฒันา ตน้ทุน

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

ณ  31 ธ.ค. 60 ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 62 

1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 50.16 39.10 72.90 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

2)  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 373.57 689.87 350.42 เป็นเจา้ของ 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มกบั

บริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึงบางส่วน 

3)   ท่ีดินรอการพฒันา 219.53 568.99 488.49 เป็นเจา้ของ 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มกบั

บริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึงบางส่วน 

4)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.32 1.47 0.96 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 644.58 1,299.55 912.77   

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560, ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 50.16 ล้านบาท , 39.10 ล้านบาท และ 72.90ล้านบาท ตามลาํดับ โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
ณ  31 ธ.ค. 60 ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 62 

1) ท่ีดิน 3.76 3.64 12.77 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

2)  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 39.62 29.57 43.62 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

3)   เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3.96 3.40 3.33 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

4)   ยานพาหนะ 2.82 2.49 2.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

5) งานระหว่างก่อสร้าง - - 10.28 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 50.16 39.10 72.90   
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ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบการเงินเท่ากบั 350.42 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือโครงการ ประเภทสินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 
ห้องชุด รอขายจาํนวน 5 ห้อง รวม 225.43 

ตร.ม. 
8.68 เจา้ของ ไม่มี 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ห้องชุด รอการโอนกรรมสิทธ์ิและรอขาย

จาํนวน 2 ห้อง รวม  127.65 ตร.ม. 

 

4.47 
เจา้ของ ไม่มี 

โครงการ The Title หาดในยาง   ห้องชุด รอการโอนกรรมสิทธ์ิและรอขาย

จาํนวน 58 ห้อง รวม  2,252.41 ตร.ม. 

126.23 เจา้ของ ไม่มี 

โครงการ The Title หาดในยาง  3 ค่าเตรียมค่าก่อสร้าง 68.84 เจา้ของ ไม่มี 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ค่าเตรียมค่าก่อสร้าง 142.2 เจา้ของ จดจาํนองกบับริษทั

ประกนัภยัแห่งหน่ึงใน

วงเงินรวม 350 ลา้นบาท 

รวม 350.42   

ท่ีดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบการเงินเท่ากบั 540.68 ลา้นบาท  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายการ 

พ้ืนที่ 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าสุทธิ 

ตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดินโครงการ The Title หาดราไวย ์ 10-3-68.5 3.89 เจา้ของ ไม่มี  

ท่ีดินโครงการ The Title หาดในยาง 35-3-42.3 144.73 เจา้ของ ไม่มี  

ท่ีดินโครงการ The Title หาดบางเทา 35-0-04.7 339.87 เจา้ของ หลกัประกนัเงินกูยื้มบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง

บางส่วนในวงเงินรวม  150 ลา้นบาท 

รวม 488.49   
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบการเงินเท่ากบั 4.46 ลา้นบาท  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการ 
พ้ืนที่ 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าสุทธิ 

ตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดินรวมส่ิงปลูกสร้าง  89.70 4.46 เจา้ของ ไม่มี  

รวม 4.46   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 , ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเท่ากับ 1.32 ล้านบาท , 1.47 ล้านบาท และ 0.95 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    

(หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 60 ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 62 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.32 1.47 0.95 

สรุปสาระสําคัญสัญญาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

สัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้าง 

บริษทัไดเ้ช่าพ้ืนท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ โดยมีสรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า ดงัน้ี 

ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา มีผูถ้ือหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

คู่สัญญา ผูใ้ห้เช่า : บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บริษทั 

ลกัษณะของสัญญา เช่าพ้ืนท่ีอาคาร เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน โดยผูใ้ห้เช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอาคาร 

ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สถานท่ีเช่า อาคาร เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

อตัราค่าเช่า ค่าเช่าสถานท่ี จาํนวน 80,000 บาทต่อเดือน รวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าและค่านํ้าประปา 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั - ผูใ้ห้เช่าเป็นผูใ้ห้สิทธิการเช่าอาคารกบัผูใ้ห้เช่าเดิม ตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือทาํประโยชน์ลง

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2544 ซ่ึงไดส้ิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2547 และผูใ้ห้เช่าไดรั้บการต่อสัญญาเป็นรายปีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 โดยหากผูใ้ห้เช่าไดรั้บการต่อสัญญาออกไปถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูใ้ห้เช่า

สัญญาจะให้ผูเ้ช่าต่อสัญญาออกไปเท่าท่ีผูใ้หเ้ช่าไดรั้บ 

- เมื่อผูเ้ช่าออกจากพ้ืนท่ีเช่าห้ามมิให้ร้ือถอนหรือทาํลายส่ิงก่อสร้างหรือซ่อมแซมบริเวณพ้ืนท่ี

เช่า  และส่ิงก่อสร้างหรือซ่อมแซมดงักล่าวตอ้งตกเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าจะเรียกคา่เสียหาย

ใดๆ มิได ้



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  50 

 

สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงนิและบริษทัประกันภัยแห่งหนึ่ง 

บริษทัฯ มีสัญญาเงินกูยื้มเงินกบับริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง วงเงินรวม 500 ลา้นบาท โดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษทัมีจาํนวนเงินกูยื้มคงคา้งจาํนวน 155 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วงเงินกูยื้ม วงเงินกูร้วม 350.00 ลา้นบาท 

ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 

วนัท่ีทาํสัญญา 8 พฤศจิกายน 2562 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MLR-2% ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงต่อปี (ร้อยละ 4.00) 

ระยะเวลาชาํระคืน โดยขณะทาํสัญญาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงท่ีร้อยละ 6.00 ภายใน

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2566 แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิของผูใ้ห้กูท่ี้จะเรียกร้องให้ผูกู้ช้าํระหน้ีตาม

สัญญาน้ีทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกาํหนดท่ีกล่าวมาตามแต่ผูใ้ห้กูจ้ะเห็นสมควรและมิพกั

ตอ้งช้ีแจงแสดงเหตุผล ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ีผูใ้ห้กูเ้รียกร้องดงักล่าวมาน้ี ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ี

ผูใ้ห้กูเ้รียกร้องดงักล่าวมาน้ี ผูกู้จ้ะชาํระหน้ีตามท่ีผูกู้ใ้ห้กูเ้รียกร้องทนัที 

หลกัประกนั ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดเลขท่ี 34741, 74810, 116480  เน้ือท่ีรวม 5-1-25.9  ไร่ ตาํบลรา

ไวย ์อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต 

 

 

วงเงินกูยื้ม วงเงินกูร้วม 150.00 ลา้นบาท 

ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 

วนัท่ีทาํสัญญา 8 พฤศจิกายน 2562 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MLR-2% ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงต่อปี (ร้อยละ 4.00) 

ระยะเวลาชาํระคืน โดยขณะทาํสัญญาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงท่ีร้อยละ 6.00 ภายใน

วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2563 แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิของผูใ้หกู้ท่ี้จะเรียกร้องให้ผูกู้ช้าํระหน้ีตาม

สัญญาน้ีทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกาํหนดท่ีกล่าวมาตามแต่ผูใ้ห้กูจ้ะเห็นสมควรและมิพกั

ตอ้งช้ีแจงแสดงเหตุผล ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ีผูใ้ห้กูเ้รียกร้องดงักล่าวมาน้ี ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ี

ผูใ้หกู้เ้รียกร้องดงักล่าวมาน้ี ผูกู้จ้ะชาํระหน้ีตามท่ีผูกู้ใ้ห้กูเ้รียกร้องทนัที 

หลกัประกนั ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดเลขท่ี 

709,765,768,4038,4039,4040,4041,1296,38843,64131,64132, 64133,64134  เน้ือท่ีรวม 34-3-

71.8  ไร่ ตาํบลเชิงทะเล,บางเทา อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

 

ทั้งน้ี สัญญากูยื้มเงินท่ีบริษทัทาํกบับริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึงไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัท่ีตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt 

to Equity Ratio) หรืออตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ใดๆ 
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สัญญาจ้างเหมาแรงงาน 

ในการจดัหาแรงงานเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการของบริษทันั้น บริษทัจะใช้วิธีการว่าจา้งผูรั้บเหมาจดัหาแรงงาน

ภายนอก (Outsource) ซ่ึงสาํหรับลกัษณะสัญญาทัว่ไปท่ีบริษทัทาํกบัผูรั้บเหมาจดัหาแรงงานภายนอก มีดงัต่อไปน้ี  

คู่สัญญา ผูว้า่จา้ง : บริษทัผูว้่าจา้ง 

ผูรั้บจา้ง : บริษทั 

เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญา - ผูว้่าจา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งเหมาทาํการก่อสร้างตามลกัษณะงานท่ีกาํหนดตามแนบทา้ย

ของสัญญา โดยผูรั้บจา้งรับเฉพาะค่าแรงส่วนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นหน้าท่ีของผูว้่าจา้ง

ทั้งหมด 

- การชาํระเงินค่าจา้งมีการทยอยชาํระตามขั้นของความสําเร็จเป็นงวดๆ อาทิเช่น งวดท่ี 1 เมื่องานฐาน

ราก ตอม่อ แท็งคน์ํ้ าใตดิ้นแลว้เสร็จ งวดท่ี 2 เมื่องานเทพื้นชั้นท่ี 1 แลว้เสร็จ งวดท่ี 3 เมื่องานเทพื้นชั้น

ท่ี 2 แลว้เสร็จ เป็นตน้ 

- ในระหว่างก่อสร้าง ผูรั้บจา้งตอ้งจดัให้มีหวัหนา้สาํหรับคอยดูแลและควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลาท่ี

ทาํการก่อสร้าง 

- ในระหว่างท่ีทาํการก่อสร้าง หากปรากฎว่าคนงานของผูรั้บจา้งเขา้ใจงานไม่ดีพอ หรือมีฝีมือในการ

ทาํงานไม่เรียบร้อย ขาดความปราณีต ไม่เช่ือฟัง กรณีเช่นน้ี ผูว้่าจ้างมีสิทธิบอกให้ผูรั้บจ้างเปล่ียน

คนงานนั้นไดแ้ละให้หาคนงานใหม่แทน 

- เงินค่าจา้งเหมาสาํหรับการจา้งตามสัญญาน้ี ผูว้่าจา้งจะชาํระให้แก่ผูรั้บจา้งเมื่อผูรั้บจา้งส่งมอบงานและ

ผูว้่าจา้งไดต้รวจรับมอบงานแลว้เท่านั้น 

อายสัุญญา ประมาณ 1 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยูก่บัลกัษณะงาน 

การยกเลิกสัญญา - ผูรั้บจา้งตอ้งลงมือทาํการก่อสร้างให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถา้ผูรั้บจา้งงานทาํงานไม่แลว้

เสร็จตามกาํหนดสัญญา ผูรั้บจา้งยอมให้ผูว้่าจา้งปรับเป็นรายวนัตามอตัราท่ีกาํหนด หรือมีสิทธิบอก

เลิกสัญญาไดท้นัที เมื่อเห็นว่าหากใหผู้รั้บจา้งทาํตอ่ไปจะเกิดความเสียหายแก่ผูว้่าจา้งเพิ่มเติม 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ฯ อยา่งมีนยัสําคญั และบริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีฯ มีจาํนวนสูง

กว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนผูถื้อหุน้ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000478 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : 02-907-8140-2 

โทรสาร : 02-907-8144 

เวบ็ไซด ์ : www.rhombho.co.th 

E-Mail : info@rhombho.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 329,999,279.50 บาท (สามร้อยย่ีสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสองร้อยเจด็สิบเกา้ 

  บาทห้าสิบสตางค)์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 329,999,264 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั : 659,998,559 หุ้น 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 

 

2. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ 02-009-9000 

โทรสาร   02-009-9991 

ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด 338 อาคาร A ชั้น 8 โครงการปรีชาคอม

เพลก็ซ ์ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภเิษก 

20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02-275-9599 

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท สํานกังาน โปรเฟส วัน จํากัด เลขท่ี 145 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลอง

จัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์02-731-5200 

โทรสาร 02-731-5201 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี ดังนี ้

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 329,999,279.50 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแล้ว 329,999,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

659,998,559 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 ดงัน้ี  

ลําดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ 379,245,000 57.46 

  นายดรงค ์หุตะจูฑะ 25,920,000 3.93 

  นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 8,910,000 1.35 

  รวมกลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 414,075,000 62.74 

2 นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ 27,020,000 4.09 

3 Mr.Mai  Mang  Lee 13,200,000 2.00 

4 บริษทั  ไทยเอน็วีดีอาร์  จาํกดั 12,256,229 1.86 

5 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 10,395,220 1.58 

6 น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน 7,786,590 1.18 

7 นายประเสริฐ วรรณเจริญ 6,405,000 0.97 

8 นางเกษมศรี  วรรณโรจน ์ 6,357,450 0.96 

  ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 162,503,070 24.62 

        

  รวม 659,998,559 100.00 

  ยอดรวมทุนชําระแล้ว 329,999,264    

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,219 99.43 

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 7 0.57 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  

* บริษทัว่าจา้งบริษทั สาํนกังาน โปรเฟส วนั จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซ่ีงเป็นผูใ้ห้บริการจากภายนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลาตามว่าจา้งตามสัญญาแบบปีต่อปี ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะทาํหนา้ท่ีในการคดัเลอืกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั 
(นายเจริญ บุญมโนทรัพย)์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ผูต้รวจสอบภายใน * 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

(นายดรงค ์หุตะจูฑะ) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวางแผนและควบคุม  

(นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานปฏิบตัิการและนิติกรรม 

(นายประเสริฐ วรรณเจริญ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานขายและการตลาด 

(นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ) (รักษาการ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

(น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย)์ 

ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย 

และการตลาด 

ฝ่ายบุคคล

และธุรการ 

ฝ่าย IT ฝ่ายบริการห้องพกัและ

นิติบุคคลอาคารชุด 

ฝ่ายประสานงาน 

และนิติกรรม 

ฝ่าย

ปฏิบติัการ 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ออกแบบ 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม

บริหารโครงการ 

ฝ่ายควบคุมงาน

ก่อสร้าง 

ฝ่ายควบคุม 

วสัดุ 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 
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โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายช่ือและ

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง วันทีแ่ต่งตั้ง 

1. นายสุวิช         ลํ่าซาํ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ิ  

3 ตุลาคม 2559 

2. นายวิโรจน์     หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 

3. นายเด่นดนยั   หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 
4. นายศศิพงษ ์   ป่ินแกว้ กรรมการ  3 ตุลาคม 2559 

5. น.ส.จีรยา       อุดมวงศท์รัพย ์ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 
6. นายดรงค ์      หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 
7. นายชยัวุฒิ      จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ตุลาคม 2559 

8. นางจิตติมา     สัจจวานิช อินทุจนัทร์

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ตุลาคม 2559 

โดยมีนายเจริญ บุญมโนทรัพย ์เป็นเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 1.นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 

หรือ นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ หรือ นายดรงค ์หุตะจูฑะ หรือ น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของ

บริษทั หรือ 2.นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ,นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ ,นายดรงค ์หุตะจฑูะ ,น.ส.จีรยา อุมวงศท์รัพย ์กรรมการสามในส่ีคน

น้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั เวน้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

สาํหรับกรณีเฉพาะอาทิเช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท การขออนุญาตจดัสรร, การ

ขออนุญาตคา้ท่ีดิน, การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตคํ้าท่ีดิน , การ

ขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจาํบา้น, การขอ

อนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและนํ้ าประปา, การเช่าสิทธิการใชห้มายเลขโทรศพัท,์ การขออนุญาตเช่ือมทางและท่อระบายนํ้ า, 

การขออนุญาตตัดคนัหิน, การช้ีระวงัและรับรองแนวเขตท่ีดิน, การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุด, การขออนุญาตเปิดใชอ้าคาร, การยินยอมให้ใชส้ถานท่ีประกอบการคา้, การให้ถอ้ยคาํ ตลอดจนย่ืนและรับเอกสารท่ี

เก่ียวข้องกับกรมสรรพากร, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคําร้องทุกข ์

ประนีประนอมยอมความให้ถอ้ยคาํ  เป็นตน้ ให้นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ  หรือ นายดรงค ์หุตะจูฑะ หรือ นายศศิพงษ ์ ป่ินแกว้ 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561-2562 มี ดังนี ้

รายช่ือคณะกรรมการ  จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ง 

ปี 2561 ปี 2562 

1. นายสุวิช            ลํ่าซาํ 2/ 5/5 5/5 

2. นายวิโรจน์        หุตะจูฑะ 5/5 5/5 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 

4. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 

5. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้1/ 5/5 5/5 

6. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ 5/5 5/5 

7. นายชยัวุฒิ          จิตราคนี2/ 5/5 5/5 

8. นางจิตติมา   สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง2/ 5/5 5/5 

หมายเหตุ :  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2557 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

                   2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2557 เมือ่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นายสุวิช       ล ํ่าซาํ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายชยัวุฒิ    จิตราคนี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นางจิตติมา   สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจิกายน 2562 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด และนายสุวิช ลํ่าซาํ และนายชยัวุฒิ จิตราคนี เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี นาย

สุวิช ลํ่าซาํ เป็นผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงอาจทาํ

ให้การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระอยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั

ยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระอีกจาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัและมีความเป็นอิสระ

เพ่ือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจดัการของบริษทัได ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2561-2562 มี ดังนี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1/ จํานวนคร้ังที่เข้าร่วมการประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561  ปี 2562 

1. นายสุวิช       ล ํ่าซาํ 4/4 4/4 

2. นายชยัวุฒิ    จิตราคนี 4/4 4/4 

3. นางจิตติมา   สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง 4/4 4/4 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2558 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2558 
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1/ ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นายชยัวุฒิ          จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายประเสริฐ     วรรณเจริญ กรรมการบริหารความเส่ียง 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นายศศิพงษ ์        ป่ินแกว้ กรรมการบริหารความเส่ียง 7 พฤศจิกายน 2562 

 หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 เมือ่วนัท่ี 7 พฤสจิกายน 2562 

 

ทั้งน้ี ในปี 2562  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาและบริหารความ

เส่ียงของบริษทัจาํนวน 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน1/ ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นางจิตติมา         สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายชยัวุฒิ          จิตราคนี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

4. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 7 พฤสจิกายน 2562 

 

ทั้งน้ี ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและทาํหนา้ท่ีในการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัจาํนวน 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 

5. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นายเด่นดนยั        หุตะจูฑะ  ประธานกรรมการบริหาร 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายดรงค ์            หุตะจูฑะ  กรรมการบริหาร 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการบริหาร 7 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  59 

 

คณะผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2551 (รวมส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด (รักษาการ) 

2. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการผูจ้ดัการสายงานวางแผนและควบคุม 

3. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ กรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

4. นายประเสริฐ     วรรณเจริญ กรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการและนิติกรรม 

5. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ : บริษทัอยูร่ะหว่างการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม สําหรับการเขา้รับตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด โดยหากสรร

หาไดแ้ลว้ จะดาํเนินการเพิ่มขอ้มลูประวตัิของบุคคลดงักล่าวเขา้ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่อไป 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2558 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ)  คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง นายเจริญ 

บุญมโนทรัพย ์ ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ทะเบียนกรรมการ 

1.2. หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

1.3. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

3. ดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยข์อง

ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ยตามขอ้กาํหนดกฎหมาย 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วนัทาํการนบัแต่

วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี และดูแลให้มีการเก็บ

รักษาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดซ่ึ้งเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สิบ (10) ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว  

5.1. การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 

5.2. การให้ขอ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

5.3. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั หรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้อง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์
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5.4. ความเห็นของบริษทัเม่ือมีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัจากผูถื้อหุ้นเป็นการทัว่ไป 

5.5. การใหข้อ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัทาํขึ้นเพ่ือเผยแพร่ตอ่ผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป 

ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

6. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

7. ให้ข้อมูล คาํแนะนําและส่ือสารเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Corporate 

Governance แก่กรรมการและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารมีการปฏิบติั

ตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

8. เป็นผูติ้ดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

9. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจาํปี เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อ

หุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

10. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้

พึงปฏิบติัท่ีดี 

11. ประสานงานกบัผูถื้อหุ้นในขอ้เสนอต่างๆ เพ่ือนาํมาให้คณะจดัการและผูบ้ริหารพิจารณา  

12. เตรียมลาํดบัการประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

13. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้น เป็นไปอยา่งราบร่ืน ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

14. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

15. เก็บรักษาบนัทึกเก่ียวกบันโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษทัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้

ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ 

16. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัตามระเบียบ

และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารในการจดัทาํรายงานต่างๆ 

ตามท่ีกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดให้ตอ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส เช่นการ

รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจงูใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษทัในปี 2562 ในรูปของค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนประจาํปี รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้

จ่ายจริงไปดงัน้ี  
 

 

คณะกรรมการ 

เบีย้ประชุมต่อคร้ัง ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 20,000 15,000 15,000 12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 15,000 12,000 

 

สาํหรับกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตาํแหน่งเดียว โดย

ในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองตาํแหน่งมีอตัราเท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่งใดตาํแหน่ง

หน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่งท่ีมีอตัราสูงกว่า และ (ข) 

สาํหรับเบ้ียประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุม

เพียงตาํแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบ้ียประชุมของทั้งสองตาํแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมในตาํแหน่งใด

ตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีเบ้ียประชุมดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บเบ้ียประชุมในตาํแหน่งท่ีมีอตัราสูงกว่า หากการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมิไดมี้ขึ้นในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมของทั้งสองตาํแหน่ง 

ในส่วนของบาํเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจกาํหนดและจดัสรรให้

สอคคลอ้งกบัการเติบโตของรายได ้หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละราย ทั้งน้ี ค่าตอบแทน

ประจาํปี 2562 ให้อยู่ภายในวงเงิน 2.5 ลา้นบาท โดยให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นจะไดมี้มติเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี สาํหรับคณะกรรมการบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนทั้งในรูป

ของคา่เบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2562-2562 สรุปดังต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าเบีย้

ประชุม 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

บําเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

ค่าเบีย้

ประชุม 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

บําเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

ค่าเบีย้

ประชุม 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

บําเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

1.นายสุวิช   ล ํ่าซาํ 2/ 100,000 180,000 100,000 380,000 100,000 180,000 100,000 380,000 100,000 180,000 100,000 380,000 

2.นายวิโรจน์   หุตะจูฑะ 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 

3.นายเด่นดนยั   หุตะจูฑะ1/ - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 - - 350,000 350,000 

4.นายดรงค ์  หุตะจูฑะ1/ - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 - - 350,000 350,000 

5.นายศศิพงษ ์  ป่ินแกว้1/ - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 - - 350,000 350,000 

6.น.ส.จีรยา   อุดมวงศท์รัพย ์ - - - - - - 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 

7.นายชยัวุฒิ   จิตราคนี2/ 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 

8.นางจิตติมา   สัจจวานิช 

อนิทุจนัทร์ยง2/ 

75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 
75,000 144,000 100,000 319,000 

รวม 325,000 612,000 1,000,000 1,937,000 325,000 612,000 1,055,000 1,992,000 325,000 612,000 1,550,000 2,487,000 

หมายเหตุ :  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2557 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

                    2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน 18,823,586 29,989,463 26,850,111 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ    

เกษียณอาย ุและอ่ืนๆ อาทิ เช่นสวสัดิการค่าสาธารณูปโภค บา้นพกัพนกังาน  

ค่าตอบแทนอ่ืน  -ไม่ม-ี 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีปี 2562 ให้แก่ผูส้อบบญัชี 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562 

1.ค่าสอบบญัชีประจาํปี 800,000.00 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 750,000.00 

รวม 1,550,000.00  

ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและจ่ายค่าสอบบญัชีประจาํปีใหก้บับริษทั สยาม ทรูธ สอบ

บญัชี จาํกดั ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนักบับริษทั 
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2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2562 บริษทัมีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ให้แก่ผูส้อบบญัชีเช่น ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เป็นตน้ 

จาํนวน  177,983.04 บาท 

บุคลากร 

จํานวนพนักงานท้ังหมด 

จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560-31 ธนัวาคม 2562  มีจาํนวนทั้งส้ิน  

70 คน 96 คนและ 106 คน ตามลาํดบั  ประกอบดว้ยพนกังานตามสายงานดงัน้ี  

ฝ่าย 31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562 

ฝ่ายขายและการตลาด 15 15 14 

ฝ่ายจดัซ้ือ 3 2 2 

ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ 3 5 6 

ฝ่ายสถาปัตยกรรมบริหารโครงการ 3 2 2 

ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง 11 15 15 

ฝ่ายควบคุมวสัดุ 2 1 1 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 1 4 4 

ฝ่ายบญัชี 10 11 11 

ฝ่ายการเงิน 2 2 2 

ฝ่าย IT 2 4 5 

ฝ่ายบริการหอ้งพกั 3 14 19 

ฝ่ายนิติบคุคลอาคารชุด 4 9 12 

ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม 3 3 4 

ฝ่ายปฏิบติัการ 7 8 8 

เลขานุการบริษทั 1 1 1 

รวม 70 96 106 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนของพนกังานบริษทั(ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี 2560 ถึง ปี 2562 มีจาํนวนรวม 29.97 ลา้นบาท, 46.67 ลา้น

บาทและ 66.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั สวสัดิการ โบนัส ประกนัสังคม กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
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กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้วภายใตก้ารจดัการของ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.

2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนสํารองเล้ียงชีพนั้น บริษทัฯ 

จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย 

ข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีสําคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

ส่วนที่ 1 บทนํา 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมใน

ทุกด้านและสอดคลอ้งกับ หลกัการนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ โดยกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนท่ีจะต้องรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายหรือขอ้ปฎิบติัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

เคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้นและเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอนัจะส่งผลให้บริษทัสามารถเจริญเติบโตได้

อยา่งย ัง่ยืน  

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) 

บริษทัจะปฏิบติัและดูแลให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทาํความดีต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัตอ่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาํเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง

เต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตามขอ้

กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดล่้วงรู้เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่

เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีและกฎหมาย 

5. ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินคา้และบริการได ้

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้

ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

ข้อพงึปฏบิัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บุคลากรทุกท่านตอ้งปฏิบติังานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษทัให้

ความสาํคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน รวมถึงช่ือเสียงของ

บริษทั 

2. ความสัมพนัธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต การตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย 
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3. ข้อพงึปฏิบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัท 

ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทาํงาน

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี และสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ข้อพงึปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กาํหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษทัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีวางไว ้รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

หุ้น ลูกคา้ และพนกังานของบริษทัเป็นสาํคญั และสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั

ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน ทาํการแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษดว้ยความ

สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ให้ความสําคญัต่อการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ และปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้งดเวน้การให้

ของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็น

ท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา พนกังาน

ทุกคนตอ้งเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ เป็นผูมี้วินัย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

บริษทัและประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ง

ความสามัคคี และความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัอาจกระทบต่อ

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหาแก่บริษทัในภายหลงัได ้

7. นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนพนักงาน 

การกาํหนดค่าตอบแทนพนักงานจะมุ่งเน้นท่ีระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของธุรกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะของพนกังาน และการกระตุน้ขวญักาํลงัใจ เพ่ือให้การทาํงานของ

พนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพฒันาการทาํงาน รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานในองคก์ร 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการจา้งงาน โดยคาํนึงถึงขดีความสามารถ การปฏิบติังานตามความสามารถ

ของพนกังานในตาํแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบติัและให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งสตรี ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงคาํนึงถึงหลกั

ความเป็นธรรม ความเสมอภาพ คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความกา้วหน้าในสายอาชีพอย่างย ัง่ยืน โดยมีการ

กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทั้งระยะส้ันและระยะยาวท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัและผลการ
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ปฏิบติังานของพนกังาน นอกจากการจ่ายผลตอบทนแลว้ บริษทัฯ ไดมี้การดูแลเร่ืองสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังาน

อย่างเหมาะสม โดยจดัให้มีการทบทวนสวสัดิการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง กองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือสร้างความมัน่คงและเป็นหลกัประกนัทาง

การเงินให้แก่พนกังานภายหลงัส้ินสุดการเป็นพนกังานหรือเกษียณอาย ุ 

การพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัไดก้าํหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน โดย

หวัหน้างานจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดในตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นจากการดาํเนินงานของบริษทั โดยการ

แจง้ให้พนักงานไดท้ราบในส่ิงท่ีตอ้งพฒันาเพ่ือให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือเตรียมความ

พร้อมไปสู่ตาํแหน่งงานท่ีสูงขึ้น โดยบริษทัมีการนาํผลการประเมินท่ีไดม้าใชว้างแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล

ตามแผนการพฒันาบุคลากรขององคก์ร 

8. ความสัมพนัธ์กนัระหว่างข้อพงึปฏิบัตกิับกฎหมาย 

ขอ้พึงปฏิบติัใด ๆ ของบริษทัตอ้งปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกค้า 

ส่งมอบผลิตภณัฑ์และให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

เป็นธรรม ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าว

เกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตใุห้ลูกคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น ๆ  รักษาความลบัของลูกคา้

และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ 

และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องลูกคา้ รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบ

และช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

10. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของบริษทั และ

บริษทัตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขดัแยง้ซ่ึงผลประโยชน์ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งขึ้น ไม่ว่าผูบ้ริหารหรือพนกังานคน

ใดก็ตามไม่มีสิทธิท่ีจะกระทาํการใดๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พึงปฏิบติัของบริษทั การกระทาํและการตดัสินใจ

ของผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ 

ในการน้ี หากเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขดักนั หรือเม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ไปเก่ียวข้องกับ

สถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่ผลประโยชน์ขดักนั ให้บุคคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

เพ่ือหาทางแกไ้ขสถานการณ์นั้นๆ ดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 

11. ข้อมูลภายในบริษัท 

บุคลากรทุกท่านของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  68 

 

12. การแข่งขนั 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะทาํการคา้และแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้จากการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

และ/หรือ เจา้หน้ี 

13. การประชาสัมพนัธ์ 

จะไม่มีการบิดเบือน  ปกปิด และ/หรือ แสดงข้อมูลท่ีเป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใดๆ ออกสู่

สาธารณชน และดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

14. บทบาททางสังคม และส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

โดยการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน เน่ืองจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการ

ช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จของบริษทัในท่ีสุด และบริษทัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม

การดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน 

15. การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั อย่างไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณี

นิยม โดยการรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ ทาํดว้ยความโปร่งใส หรือทาํใน

ท่ีเปิดเผย และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อ

เวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี ตอ้งจัดให้มีระบบการ

ควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

17. การติดตามดูแลให้มกีารปฏบิัติ การแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระทําผิด  

ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงัน้ี 

17.1 บริษทักาํหนดเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํ

ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

17.2 มีบทกาํหนดโทษและพิจารณายกยอ่งสาํหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามและผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สอดคลอ้งกบันโยบาย

และขอ้กาํหนด บทลงโทษทางวินยั ตามขอ้บงัคบัการทาํงาน 
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17.3 มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทาํผิดขอ้พึงปฏิบติั หรือการรับขอ้

ร้องเรียน ตามช่องทางต่างๆ ตามลาํดบัลกัษณะการกระทาํผิดทางวินยั และผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น  ดงัน้ี 

 ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้ งน้ี  ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทําผิดข้อพึงปฏิบัติ  หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรงให้ดําเนินการแจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น หรือหากเป็นกรณีร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง ให้ดาํเนินการแจง้ผูบ้งัคบับญัชาระดบั

สูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย พนกังานอาจรายงานตรงถึงหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวจะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบและรายงานผลให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  

17.4 มีการรายงานการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

17.5 กาํหนดให้มีการทบทวนขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจ ทุก 3 ปีหรือกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจาํเป็น 

ส่วนที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม

หลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทั และ

ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทั

อย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกในการ

ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีของแต่ละปี โดยจะ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนั

ประชุม ส่วนกรณีวาระสาํคญันั้นจะจดัส่งขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้สิบส่ี (14) วนั ก่อนถึงวนัประชุม เพ่ือให้ผู ้

ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา ยกตวัอย่างวาระสําคญั เช่น วาระเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ให้บุคคลในวงจาํกดั (PP) ในราคาตํ่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้กบักรรมการและพนกังาน (ESOP) 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี

นยัสําคญั และการเพิกถอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนัเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาสาม 

(3) วนัติดตอ่กนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถาม

ไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการบริษทัได ้ท่ี charoen.b@rhombho.co.th 

1.3 บริษทัมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึง

สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

1.4 ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน

ประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือตอบคาํถามและให้ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 

1.5 บริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในสิบส่ี (14) วนันับแต่วนั

ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง

ครบถว้นเหมาะสม 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมแนบประวติัโดยย่อและขอ้มูลท่ีเป้นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะ

เสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2.2 การถอดถอนกรรมการ 

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด

และขอ้บงัคบัของบริษทั โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

2.3 การกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน โดยจะมีวาระการ

ประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจาํทุกปี รวมทั้ง นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํหนด

ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตาํแหน่งทั้งท่ีเป้นตวัและและ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบเป็นประจาํทุกปีดว้ย 

3. สิทธิในการอนุมัตแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี 

บริษทักาํหนดให้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งมีความเป็นอิสระแบะเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจะแนบรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบ
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บญัชีท่ีเสนอเขา้รับการแต่งตั้ง สํานักงานสอบบญัชีท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็น

อิสระของผูส้อบบัญชี จาํนวนปีท่ีผูส้อบบัญชรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีให้บริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และ

ค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ ค่าบริการอ่ืน (ถา้มี) ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

บริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาอนุมติั 

4. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร 

บริษทักาํหนดการจดัสรรส่วนแบ่งกาํไรใหผู้ถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากผู ้

ถือหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี หรือการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายท่ีเก่ียขอ้งกาํหนด 

5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน

ของบริษทัท่ีเปิดเผยอย่างเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษทัหรือรับขอ้มูลผ่าน

ช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตบ์ริษทั www.rhombho.co.th , Email : info@rhombho.co.th  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ้นกบัผูถื้อหุ้นทุกราย โดยในการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละ

คร้ัง บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยกาํหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผู ้

ถือหุ้นถืออยู ่คือ หน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ

หน่ึงแบบใดท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมชัดเจนในสาระสําคัญ  ภายหลังจากท่ีได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้หลงัการประชุมเสร็จส้ินสิบส่ี (14) วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงาน

การประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) วนั

ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และควรรอคอยอย่างน้อยย่ีสิบส่ี (24) ชั่วโมงภายหลงัการ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลนั้นตอ่บุคคลอ่ืนดว้ย 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และ

บทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน

สาม (3) วนัทาํการ ให้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

 

http://www.rhombho.co.th/
mailto:info@rhombho.co.th
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีว่า การสนบัสนุนและ

ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้นบริษทัฯ จะ

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความ

มัน่คงให้แก่บริษทัฯ ตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น จึง

กาํหนดให้พนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

- กาํกบัดูแลการดาํเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีดี และมีการนาํเสนอ

รายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอ

และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การ

ประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

- รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ

ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุ้น 

พนักงาน : บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของพนกังานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิง บริษทัจึงกาํหนดนโยบายให้มี

การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดยึ้ดหลกัปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

- รักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

- ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ การจดัอบรมสัมมนา การ

ฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน 

- กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลกัษณะของงาน ผลการ

ปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

- ให้พนกังานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวสัดิการท่ีพนกังานพึงไดรั้บโดยมีคู่มือพนกังานซ่ึงกาํหนดระเบียบ

ขอ้บงัคบัการทาํงาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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- เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการทาํงาน และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือให้เกิดประโยชน์

แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

คู่แข่ง : บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจ ภายใตก้าร

แข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัตอ่คู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี  

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

- ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาํลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

- ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

คู่ค้า : บริษทัฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคาํมั่นท่ีให้ไวก้ับคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด พร้อมทั้งคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัเพ่ือป้องกนั

การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฎิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

- บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เตม็ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 

รวมทั้งบริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

- รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มี

การโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงอนัจะเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆของสินคา้และ

บริการของบริษทั 

- ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนว

ทางการปฏิบติัดงัน้ี  

- ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจา้หน้ี 

- กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อ

เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าบริษทัเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้าํเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและ

สังคมอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดงัน้ี 
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- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซ่ึงคาํนึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

- มีนโยบายการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยึดถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

- ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัมีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

- ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยู่มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวิตและทรัพยสิ์น 

อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานของรัฐ : บริษทัฯ มุ่งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้กาํหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความ

ร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใชจ้่ายท่ีไม่เป็นธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับพนกังานเพ่ือถือปฏิบติัดงัน้ี 

- พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานให้

ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษทัฯ 

- พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัโดยเคร่งครัด 

- พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่ังการโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั 

- พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 

- พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงการนําข้อมูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ือง

เก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง

ต่อพนกังาน และต่อบริษทั 

- พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจทาํให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบัติหน้าท่ีในภายหน้า หาก

หลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

- พนักงานไม่ใชต้าํแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก 

หรือทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

- พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 

- พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

- พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 
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- พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทกําหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ให้มีการ

พิจารณาตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษทั และระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู ้

พิจารณาในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิดพร้อม

ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่ง

มาก ไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้สังกดัได ้ก็ให้นาํเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษ

ต่อไป 

การกําหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อ

หุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.rhombho.co.th 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ 

บริษทัได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในงบการเงิน 

ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ในปี 2562 บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้แก่นกัลงทุน โดยการจดัทาํ Company Snapshot ประจาํแต่ละ

ไต ร ม าส  ซ่ึ งนั ก ล งทุ น ส าม าร ถ ด าวน์ โ ห ล ด ไ ด้ ท่ี เว็ป ไ ซ ต์ ข อ งบ ริ ษัท ฯ  http://www.rhombho.co.th/th/investor-

relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2 0 1 9   แ ล ะ จ ด ห ม า ย ข่ า ว 

http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/newsroom/update/set-announcements  เพ่ือนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนให้กบันกัลงทุนและผูท่ี้สนใจศึกษา

ขอ้มูลของบริษทัฯ หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Email : info@rhombho.co.th หรือ โทรศพัท ์02-907-8140-2 , Fax : 02-

907-8144  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการการบริษทัประกอบดว้ยดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยมีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง

ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนสาม (3) 

คน 

1.2 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจาํนวนส่ี (4) ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะ

เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ี

ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งน้ีสามารถไดรั้บการเลือกตั้งให้กลบัเขา้มารับ

ตาํแหน่งอีกได ้

1.4 บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัให้ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และ

ธุรกิจแขนงอ่ืนอย่างหลากหลาย เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อ่ืนๆของบริษทั นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบั ผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดย

คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย 

ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ดงันั้นบริษทัจึง

กาํหนดให้ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคล คนละคน โดยทั้งสองตาํแหน่งตอ้งผา่นการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2019
http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2019
http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/newsroom/update/set-announcements
mailto:info@rhombho.co.th
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ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และการประชุมผูถื้อ

หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งการจดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ

หรือผูบ้ริหาร และดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด พร้อมทั้ง

จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัทาํโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีกาํกบัดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจดัการ 

รวมทั้งให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯ 

ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพจนสาํเร็จลุล่วง ซ่ึงบทบาทหลกัท่ีสาํคญัของประธานกรรมการบริษทัมีดงัน้ี 

 สนับสนุนให้มีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

 สนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั 

 สนบัสนุนให้มีการประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบิษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งกาํหนดวาระการประชุมร่วมกบั

เลขานุการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระ

การประชุมได ้

 เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝ่ายเท่ากนั 

 จดัให้คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 จดัให้มีช่องทางท่ีมีประสิทธิภารพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้น 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดงัน้ี 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร(Chief Executive Officer) 

 รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาํเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาํวนัของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานโดยรวม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทาง

การเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 จดัทาํแผนธุรกิจ และกาํหนดอาํนาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัทาํงบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัและมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้

ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดการเสนอโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้ง

พนกังาน และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ สําหรับพนกังาน เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) 

 ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษทั เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

 ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน งาน

ดา้นปฏิบติัการและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 

 เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอาํนาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยกาํกบัดูแลอ่ืนๆ 

 ดูแลติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน เพ่ือช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 

 ดูแลให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาํส่ัง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทั เช่น การ

บรรจุ แต่งตั้ ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการ

สงเคราะห์และสวสัดิการต่างๆ 

 พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมติัการเข้าทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดาํเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจาํวนัของบริษทั ทั้งน้ี ภายใตว้งเงินท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัตาม

ตารางอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

 มีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 

ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ

อาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจท่ีให้ไว ้และ/

หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้
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สรุปตารางอํานาจอนุมัตริายการท่ีสําคัญ 

เร่ือง 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริษัท 
ผู้ถือหุ้น 

1.การจดัทาํงบประมาณการลงทุน ประจาํปี - -   

2.การกูเ้งินและออกตราสารหน้ีต่อคร้ัง ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  

ลา้นบาท 

เกินกว่า 50.00  

ลา้นบาท 

 

3.การอนุมติัขอซ้ือท่ีดิน สินคา้ การว่าจา้งก่อสร้าง/การ

ออกแบบ/การควบคุมงานก่อสร้าง และงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  

ลา้นบาท 

เกินกว่า 50.00  

ลา้นบาท 

 

4. การอนุมติัให้ส่วนลดราคาห้องชุดแก่กบัลกูคา้  ไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 

หรือไมเ่กินร้อยละ 

10.00 ของมูลค่าห้อง

ชุดแลว้แต่ค่าใดจะตํ่า

กว่า 

กรณีอ่ืนๆ -  

5. การอนุมติัขอซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 0.50 – 2.00  

ลา้นบาท 

2.00 – 5.00  

ลา้นบาท 

เกินกว่า 5.00  

ลา้นบาท 

 

6. การกาํหนดเง่ือนไขและอตัราค่า Commission ขาย -  -  

7. การบริจาคเพ่ือกุศลสาธารณะ ตามงบประมาณต่อคร้ัง 0.10 – 0.40  

ลา้นบาท 

0.40 – 1.00  

ลา้นบาท 

1.00 – 2.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกินกว่า

ร้อยละ 10 

ของกาํไรสุทธิ

หลงัภาษีรอบ

บญัชีปีก่อน

หนา้ 

หมายเหตุ :  - อาํนาจอนุมติัดงักล่าวเป็นการพิจารณาต่อคร้ัง 

- ตารางอาํนาจอนุมติัขา้งตน้ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  

- กรณีบริษทัจะเข้าทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อาํนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทาํ ”รายการท่ีเก่ียวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.

หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 

- กรณีบริษทัจะเข้าทาํรายการซ้ือหรือขายสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย อาํนาจอนุมัติจะตอ้งพิจารณาเกณฑ์การทาํ “รายการได้มาจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การไดม้า

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 มีหน้าท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณประจาํปี  และทิศ

ทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
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 ควบคุม กาํกบั ดูแล ติดตามผลการดาํเนินงาน ให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ี

กําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ ดาํเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น

สาระสาํคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

 ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงั ในการ

ปฏิบติังาน 

 กาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด

เป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

 กาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร 

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัให้

คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจัดทําเป็นคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

 จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัใหมี้กระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

 จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

 รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ดาํเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสิทธิผล และควบคุมให้มีการกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจดัทาํรายงานต่างๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้น

และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบ

บญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 

 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อย

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นใน

การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทาํรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมในเร่ืองสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทั

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 มีอาํนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนาํให้อนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

 กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

 มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของ

บริษทั 

 มอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัรายการท่ีบุคคล

ดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให้มีความความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมัติไว ้ซ่ึง

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํส่ัง หรือขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินประจาํปี 

และรายไตรมาส 

 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะให้มีการ

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นส่ิงสําคญั พร้อมทั้งนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีสําคญัและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

 สอบทานการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ

ระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระทาํหน้าท่ีผูส้อบบญัชี เพ่ือให้ดาํเนินการตรวจสอบ

บญัชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและความรับผิดชอบใน

การคดัเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูส้อบบญัชี หรือการดาํเนินการ

ตรวจสอบอ่ืนใด รวมถึงสอบทาน หรือให้ความเช่ือมัน่บริษทัของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั  

ผูต้รวจสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอาํนาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบ้ืองตน้สาํหรับบริการดา้นการตรวจสอบและบริการอ่ืนท่ีเสนอโดยผู ้

ตรวจสอบบญัชี  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี 

 ประชุมหารือร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เก่ียวกับปัญหาและข้อจาํกัดในการ

ตรวจสอบ รวมถึงการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกดันั้นๆ และนโยบายการบริหารและ

การประเมินความเส่ียงของบริษทั รวมถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัและมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ควบคุมและลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้

ใดๆ ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจเก่ียวกับความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกับ

ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสัมพนัธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ 

ระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั ตลอดจนความสัมพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของผูส้อบ

บญัชี 

 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั

เก่ียวกบัมาตรฐานบญัชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบติั รวมถึงการตดัสินใจทางบญัชีท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสินใจดงักล่าว 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามก 

 ฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 สอบทานและอนุมติัหรือให้สัตยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูก

กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

 ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

 ให้มีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้คาํปรึกษาในกรณี

จาํเป็น 

 จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

ซ. กฎบตัร (Charter)  

ฌ. รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม

ทั้ งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน และ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั เช่น รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมี

การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดูแลใหบ้ริษทัมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างต่างๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม

หรือประเด็นอ่ืน โดยทาํให้ผูแ้จง้เบาะแสมัน่ใจว่า มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการดาํเนินการติดตาม

ท่ีเหมาะสม 

 ในกรณีจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ

เก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบริษทั 

 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาละพจิารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 

 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจาํนวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ท่ี

ครบวาระ และ/หรือมีตาํแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม แลว้แต่กรณี 

 พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผูบ้ริหารของบริษัท โดยเฉพาะตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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 กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทัทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหค้ณะกรรมการ

พิจารณา 

 จดัทาํ ทบทวน และสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดงานและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับ

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจาํทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน  

 จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล

โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู ้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติั 

 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปีของกรรมการ 

 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้คาํช้ีแจง ตอบคาํถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ

ชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของ

บริษทั 

 ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ

หน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กาํหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 กาํหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

 ติดตามกระบวนการบง่ช้ีและประเมินความเส่ียง 

 กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั และนาํเสนอวิธีการ

จดัการความเส่ียงนั้นๆ 

 พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกาํหนด

แนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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 พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทจุริตแบบต่างๆ 

เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การ

ไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตกุารณ์สาํคญั ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็ว

ท่ีสุด 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้าํ ซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ

ธุรกิจ และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัจึงได้จดัตั้ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษทั 

2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํให้เหมาะสมอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง ทั้งน้ี 

บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ กาํหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการกาํหนดระบบติดตามให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ 

2.2.1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มุ่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ

บริษทัฯ อย่างย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือ

ได ้และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัฯ จึงยึดถืออยา่งเคร่งครัดตามแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.2.1.1 การเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายเพ่ือประโยชนสู์งสุดโดยรวม 

- บริหารจดัการบริษทัโดยนาํความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี  รวมทั้ง

การตดัสินใจดาํเนินการใดๆ จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทั 
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2.2.1.2   การเปิดเผยขอ้มูล 

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัสมํ่าเสมอและครบถว้นตาม

ความเป็นจริง 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะนาํมาซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 

2.2.2    จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กับลูกค้าและประชาชน 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีดี  มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีให้ย ัง่ยืน โดยมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติั

ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า  ให้ได้รับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มี

คุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม  โดยยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง  รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีให้ย ัง่ยืน 

2.2.2.3 ให้การรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 

2.2.2.4 จดัทาํระบบเพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และดาํเนินการอยา่ง

ดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.2.2.5 ไม่คา้กาํไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกนัและ

ไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

2.2.2.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีตอ่ลูกคา้และประชาชนอยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้

ให้ลูกคา้และประชาชนทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

2.2.2.7 รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กับคู่ค้า  คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีก้ารค้า 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้  โดยคู่คา้

ของบริษทัพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ  อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ในส่วนของ

ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และบริษทัจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดี  และเป็นธรรม

ในการกูยื้มเงินจากเจา้หน้ีและการชาํระคืน  ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั

ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ 

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 
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- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา  โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2.2.3.2 ความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 

2.2.3.3 ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ีทางการคา้ 

- รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้งในแง่การชาํระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและ

เง่ือนไขอ่ืนๆ  รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูยื้มเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีทาํกบัผูใ้ห้

กูยื้มเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัแก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์

- รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2.2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี 

 บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความสําเร็จ  จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศ

การทาํงานท่ีดี  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังานบริษทัมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.4.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรือเงินโบนสั 

2.2.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

2.2.4.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค 

สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระทาํ/การปฏิบติัตน

ของพนกังานนั้นๆ 

2.2.4.4 ให้ความสําคัญต่อการพฒันา  การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส

พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

2.2.4.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

2.2.4.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.2.4.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งานของพนกังาน 

2.2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสาํคญัใน

เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.5.1 บริษทัจะคาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย

ของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

2.2.5.2 คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคสั์งคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.2.5.3 ปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดบั 

อยา่งต่อเน่ือง 

2.2.5.4 ให้ความสาํคญัในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.5.5 บริษทัถือเป็นนโยบายหลกัในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

2.2.5.6 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 

2.2.5.7 บริษทัถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดย 

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุน

การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ี

เขม้แขง็พ่ึงพาตนเองได ้

2.2.5.8 บริษทัยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งน้ี  

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นักการเมือง

ใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ

ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ 

ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี

อาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบติัท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งจะมีการ

เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

4. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทัจึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหน้าท่ีในการสอบ

ทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

5. การบริหารความเส่ียง 

ตั้งแต่ปี 2558  เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดมี้การทาํการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณา

หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั

เพ่ือให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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6. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา

ประชุมร่วมกัน เพ่ือนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทถือเป็น

ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงาน

ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ว่างบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษทั และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน มีการดาํเนินการ

บนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น และสมํ่าเสมอ 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกสาม (3) เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม

ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดและแจง้วาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา

ล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกคร้ังตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการ

ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน โดยมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง

แลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการ

ประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือรับทราบรายละเอียดขอ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถนาํไปปฏิบติั 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหน่ึงคนมี

เสียงหน่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น กรณีท่ี

คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจงูใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทเป็นหลกั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

บริษทัฯ ใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี

แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น สําหรับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร จะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสม

ท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ี
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รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีสําหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือขออนุมติัทุกปี 

9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งใน

ระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดั

ให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัให้แก่กรรมการใหม่ 

คุณชัยวุฒิ จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหวัขอ้ “Risk Management Program for Corporate (RCL) รุ่น 18/2019” ใน

วนัท่ี 21-22 ตุลาคม 2562 

10. การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตย์สุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษัทได้รับ

สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและ

ระเบียบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละ

มุ่งเนน้ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าท่ีของ

บริษทัท่ีมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอนันาํมาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น  

- กรรมการ ผู ้บริหารและผู ้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ี ท่ีจะต้องรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมาย และจาํกดัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

- บริษทัมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสําคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและ

อย่างทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษทั รวมถึงผา่นส่ืออ่ืนๆ ของบริษทั เพ่ือให้แน่ใจว่าขอ้มูลขา่วสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและ

เท่าเทียมกนั 

11. การส่ือสารกับคณะกรรมการ 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนได้เสียในการติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย

ส่ือสาร แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทั เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนด 
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12. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระเท่ากบัอตัราหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของ

กรรมการทั้งหมด ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออก

จาํนวนใกลเ้คยีงกบัหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และ

ปีท่ีสอง ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึง

เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระมีสิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีสําหรับผูท่ี้ไดด้าํรงตาํแหน่งมาแลว้เป็นระยะเวลาเกา้ (9) ปี 

หรือสาม (3) วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงของกรรมการผูน้ั้น

เป็นประจาํทกุๆ ปี 

(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระตอ้งย่ืนหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทัโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยให้ดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซ่ึงตวัแทนคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายในเกา้สิบ 

(90) วนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รักษาการในตาํแหน่งเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายจดัให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เป็น

ประจาํทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีท่ีผ่านมา 

และเพ่ิมประสิทธิผลการทาํงานของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตามการปฏิบติังาน การพฒันาประสิทธิภาพ การประเมินผลไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ถา้ผล

การดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

และ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่ าเสมอและมีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติังานได้อย่างอิสระ ในการวิเคราะห์

รายงานโดยในปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานอยา่งรัดกุมเพียงพอ 
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โดยเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีทั้งแบบคณะแลรายบุคคล ซ่ึงภายหลงัท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย

แลว้ จะนาํส่งแบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวมนาํมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมติั และ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

หัวข้อพจิารณาการประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้พิจารณาหลกั ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ขอผลการประเมนิได้จากพีเ่ริญ และนํามาคํานวนค่าเฉลีย่เอง) 

   

หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 

โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 36 29.77 

การประชุมคณะกรรมการ 24 22.75 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 48 46 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 4 3.87 

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 4 4 
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นโยบายท่ีสําคญัของบริษัทและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 

นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ มีความเป็นผูน้ํา

วิสัยทศัน์และการตดัสินท่ีเป็นอิสระ ในการกาํหนดทิศทางของธุรกิจและการดาํเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษทั 

โดยมีการบริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัใชวิ้ธีการของ Skill Matrix มาใชใ้นการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

โดยพิจารณาคุณสมบติัต่างๆ ของกรรมการท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น ประสกบการณ์การทาํงาน ความรู้ความสามารถ 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึง ทกัษะดา้นความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง ความเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และความรู้

ดา้นกฎหมายต่างๆ ดงัตารางน้ี 

 
 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสมดา้นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยนาํเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในขั้นตอนของการสรรหาดงักล่าว ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ี

เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกอีกทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผูถื้อหุ้น โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า (5) คน ทั้งน้ี กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบริษทัจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน 

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษทัฯ คดัเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัแต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน 

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาต

ต่อสํานกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ

ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ

หรือให้กูยื้ม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั 

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่

ย่ีสิบ (20) ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 

ทั้ งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึง (1)ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขอ

อนุญาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลคา่ท่ีกาํหนดตามวรรคขอ้ 4. หรือขอ้ 6. ใหบ้ริษทั จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทั

ท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่าการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้

ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั้งกรรมการ

อิสระดว้ย 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  96 

 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า (5) ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้

นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน

ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั มาก่อนในระยะเวลาหน่ึง (1) ปี ก่อนไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมี

ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท

ของบคุคลดงักล่าว 

8. มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ โดยในการพิจารณาจะคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถว้นและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้

บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุด

ดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือเข้ามาช่วยในการสรรหา

ดงักล่าวดว้ย 
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คุณสมบัตขิองกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นบคุคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ 

2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทจุริต 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี 

5. ไม่อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือไม่อยูร่ะหว่างถูกดาํเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีสาํนกังาน 

ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคกุ ไม่ว่าศาลจะมีคาํพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และ

พน้โทษจาํคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

- การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

- การกระทาํโดยทจุริต หรือการทาํให้เสียหายต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

- ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั หรือซ่ือสัตยสุ์จริต 

- จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระสาํคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีควรบอกให้แจง้ 

- ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกง

ประชาชน 

6. ไม่อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือไม่อยู่

ระหว่างถูกดาํเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยูร่ะหว่างถูกหน่วยงานดงักล่าว ห้าม

เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาํพิพากษาให้

รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุ

เน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และทาํใหเ้กิดความเสียหายไม่ว่า

จะต่อสถาบนัการเงินท่ีบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือตอ่ลูกคา้ 

7. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคกุ ไม่ว่าศาลจะมีคาํพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาํคุกหรือพน้

จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี ในความผดิอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ

หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

8. ไม่เป็นผูท่ี้ศาลมีคาํส่ังใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้สาม (3) 

ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํส่ังใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทาํการ หรือละเวน้กระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการทาํธุรกรรม

ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นเหตใุหบ้ริษทัหรือผูถื้อหุน้ไดรั้บความเสียหาย หรือเป็นเหตใุหต้นหรือบคุคลอ่ืน

ไดรั้บประโยชน์โดยมิชอบ 

10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความเก่ียวกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจทาํให้

สาํคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อ

หุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยการส่ังการ การมีส่วนรับผดิชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจดัทาํเปิดเผย หรือ

เผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ความนั้น หรือโดยการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํอ่ืนใด ทั้งน้ี เวน้แต่พิสูจน์ไดว่้าโดย
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ตาํแหน่ง ฐานะ หรือหนา้ท่ีของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเทจ็ของขอ้มูลหรือขอ้ความดงักล่าว หรือการขาด

ขอ้เทจ็จริงท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

ทั้งน้ี การทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ไม่ว่าจะเป็นการส่ังการ การอนุมติั การสนบัสนุน การไดรั้บ

ประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะอ่ืนใด เขา้ลกัษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็น

ประการอ่ืน 

- ธุรกรรมท่ีมิไดก้ระทาํในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนผูป้ระกอบธุรกิจจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์

เดียวกนั และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นสาํคญั หรือมีลกัษณะไปในทางเอ้ือประโยชนแ์ก่

ตนหรือบุคคลอ่ืน 

- ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

11. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว 

การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

การกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุด ให้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนตาม

แนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาในการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร

สูงสุด (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษทั และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากบุคลากรแตล่ะท่าน โดยท่ี

ค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษาบคุลากรท่ีมีคุณภาพไว ้โดย

เปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาประเภทคา่ตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

และจาํนวนคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. หากมีการเสนอปรับอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ให้

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดงักล่าว 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ให้นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อ 

4. หุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทกุปี 

นโยบายการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานสาํหรับกลุ่มผูบ้ริหารในระดบั

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย โดยมุ่งเนน้ไปท่ีพนกังานระดบับริหาร เพ่ือให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความ

พร้อมในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่ังสม

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งท่ีสาํคญัในบริษทั 
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นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทุกดา้น และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งดา้น

การเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ

และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัอยูเ่สมอ จดั

ให้มีการกาํหนดลาํดบัชั้นของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดุลในตวั 

กาํหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีสํานักตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนบัสนุนให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีวางไว ้เพ่ือให้มั่นใจไดว่้าระบบควบคุมภายในของบริษทัเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในดา้นการบริหาร (Management Control) การดาํเนินงาน (Operational 

Control) การบญัชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance 

Control) 

นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างขององคก์รปัจจุบนั มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั อยา่งน้อยสาม (3) คน

โดยมีกรรมการอิสระหน่ึง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย และกรอบการดาํเนินงานการ

บริหารความเส่ียงของบริษทั จดัใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงทุกดา้นครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ กาํหนดมาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนรวมทั้งกาํหนดมาตรการในการรายงานและการ

ติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) และมีตวัช้ีวดัความ

เส่ียงสําคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเช่ือมโยงระบบการบริหารความ

เส่ียงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกาํหนดให้ผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง รายงานตรงกับสํานักงาน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ท่ีรับผิดชอบงานวางกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทาํหน้าท่ี

ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบติัการในการควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ทาํให้มัน่ใจไดว่้าการบริหาร

ความเส่ียงสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีศูนยน์กัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหน้าท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและให้ความสะดวกแก่นกั

ลงทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั และดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตท์ั้ง

ท่ี เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้ส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการ

ประชาสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ข่าวสารการดาํเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทั ผา่นส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นกั

ลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั อยา่งทัว่ถึงตรงเวลา และทนัต่อเหตุการณ์ 
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คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามกําหนดเวลา มี

รายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของบริษทัท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอสมํ่าเสมอ ทนัเวลา เพ่ือ

แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A) 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญักบัการจดัทาํบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตร

มาสอยา่งละเอียด 

2. ขอ้มูลทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัแต่งตั้ง ไดใ้ห้การรับรองขอ้มูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษทั 

ไดอ้ธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้และรับรองว่างบการเงินท่ี

เปิดเผยนั้นมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานบญัชี

สากล 

3. ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษทัจะให้ขอ้มูลอยา่งครบถว้น ชดัเจน ทั้งในรายงานประจาํปี และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 

1. ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

- การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั

หรือขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

- การลงรายการบญัชี และการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการ

เทจ็ ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

- บุคลากรทุกระดบัตอ้งดาํเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และคาํส่ังต่าง ๆ 

ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัทาํ และการประเมินรายงาน

ทางการบญัชีและการเงิน สามารถบนัทึก และจดัทาํรายงานทางการบญัชี และการเงินทุกประเภทของบริษทั ลงใน

ระบบบญัชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

2. รายงานทางการบญัชีและการเงิน 

- พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลรายการทางธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือขอ้มูลรายการทางดา้นปฏิบติัการ 

- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกตอ้งของรายงานทางบญัชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

- พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการ จดัเตรียม และ/หรือใหข้อ้มูล รายการทางธุรกิจ 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

- บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้กาํหนด และคาํส่ัง เพ่ือให้การจดัทาํบญัชีและ

การบนัทึกรายการทางการเงินของบริษทั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
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- บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีความซ่ือตรง ในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดย

ความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมดว้ย 

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการ

กระทาํธุรกรรม บริษทัหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐดาํเนินการท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้น

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถทาํได ้เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ 

การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบติั คือ ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง 

เม่ือต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใน

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ีแตกตา่งกนั และบริษทัฯ พึงรับรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษทัฯ กาํหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานบริษทัทุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย คาํส่ัง บริษทั และตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนด และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การบริหาร

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล 

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ทั้งน้ี พนกังานบริษทั ทุกคนมีหนา้ท่ี และขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าท่ี

รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัทางธุรกิจตอ่ผู ้

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของบริษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ่ื้น เช่น 

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพยสิ์น รบกวน หรือก่อ

ความรําคาญต่อการทาํงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลกัลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่นาํไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

3. ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

4. ตอ้งเขา้รหัสขอ้มูลในกรณีท่ีตอ้งการส่งขอ้มูลท่ีสําคญัทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี

สาํคญัทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล 

5. กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนกังานของผูรั้บจา้งของบริษทั เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศของ

บริษทั ไดน้ั้น พนกังานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคมุการใชง้านของผูป้ฏิบติังานสมทบ และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นกบับริษทั 

6. บริษทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนกังาน หากพบขอ้สงสัยว่า

พนกังานใชง้านในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควร เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศของบริษ ั
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7. หากบริษทัพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะไดรั้บการพิจารณา

ลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสาํนึก

และค่านิยมท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน บริษทัจึงกาํหนดแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และส่ือสารให้แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีเขา้

ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

3. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํนาจอย่าง

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ต่างๆ 

4. กาํหนดระบบการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมดา้นการเงินและการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกรรม

ทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระทาํการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ 

หรืออาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. กาํหนดหลกัการให้หรือการรับของขวญั ส่ิงของ หรือการบนัเทิงท่ีอาจมีผลส่อให้เกิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมการทุจริต

หรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 

และตอ้งตระหนกัว่าการกระทาํใดๆ ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

7. กาํหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาํสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีหลกัฐานประกอบอยา่ง

ชดัเจนและมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัอยา่งเหมาะสมและรัดกุม 

8. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 

เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

9. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 

10. จดัให้มีการส่ือสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั

ของบริษทัให้รับทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พ่ือนาํไปปฏิบติัโดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบการ

ส่ือสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

11. กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยอนัส่อให้เกิดการทุจริต

และการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัโดยผูแ้จง้เบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและ

หลกัฐานต่างๆ ไปยงับริษทั โดยผา่นช่องทาง เวบ็ไซต ์ อีเมล หรือ จดหมาย 

12. จดัทาํกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการกาํหนดขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส

ให้เป็นความลบักรณีท่ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสถูกเปิดเผย ผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งถูกดาํเนินการ

ลงโทษทางวินยั 
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13. กาํหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือสนบัสนุนการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะดาํเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลด

ค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้ง และดาํเนินคดีตามกฏหมาย เป็นตน้ 

14. กาํหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามลาํดบัขั้นของสายงานการบงัคบับญัชา ของผูก้ระทาํการทุจริต จนกระทัง่ถึง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 

15. กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ

ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชัน  การท่ีผูบ้ริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานท่ี

สาํคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

บริษทัฯ จดัให้มีแนวทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการ

กระทาํผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทัฯ รวมถึงความบกพร่องของ

ระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนกับประธานกรรมการ

โ ด ย ต ร งไ ด้ ท่ี  คุ ณ สุ วิ ช  ลํ่ า ซํ า  ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก าร , ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก าร ต ร ว จ ส อ บ , ก ร ร ม ก าร อิ ส ร ะ  Email: 

suvit.l@rhombho.co.th หรือส่งจดหมายมาท่ี “53 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230” 

บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบัและจาํกดัผูรั้บทราบขอ้มูลโดยเปิดเผย

เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นเพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้งร้องเรียนดงักล่าวอยา่ไรก็ตาม ผูแ้จง้

เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงคอ์อกนามก็ได ้หากปรากฎว่ามีผูใ้ดกลัน่แกลง้หรือ

ปฏิบติัไม่เป้นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนบริษทัจะลงโทษผูน้ั้นในขั้นเด็ดขาด 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทั รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้

ใชสิ้นคา้และบริการท่ีบริษทัผลิต ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ 

ลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองบุคลากรของบริษทั ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภค

อย่างเต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ธรรมสาํหรับผูบ้ริโภค 

2. บริษทัตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษทัท่ีอาจเกิน 

จริง 

3. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการของบริษทั ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคนั้น 

มีความสําคญัย่ิง บริษทักาํหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละอบรม

พนกังานในเร่ืองความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดตอ่เน่ือง 

mailto:suvit.l@rhombho.co.th
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นโยบายการป้องกนัการนําข้อมูลภายในไปใช้ 

เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการป้องกนั

การใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ จึงมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผูบ้ริหารและพนักงานในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั 

ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1. บริษทักาํหนดแนวทางการเก็บรักษาขอ้มูลและการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. บริษทัห้ามไม่ให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

และท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน เพ่ือผลประโยชน์ของ

ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงอาจจะ

มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มาใน

ตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือใชเ้พ่ือการชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย 

หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ี

น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผูอ่ื้น หรือนาํขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบ

แทนหรือไม่ก็ตาม ขอ้กาํหนดน้ีให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

และลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

4. บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงอาจจะ

มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัในช่วงหน่ึง (1) เดือนก่อนท่ีบริษทัจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกว่าบริษทัจะได้

เปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวตอ่สาธารณชนแลว้ และควรรออยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ให้สาธารณชนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายหรือเป็นขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อน

มาก ควรรอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขาย

หุ้นของบริษทั รวมทั้งห้ามบุคคลดงักล่าวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย  

5. บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จดัทาํและนาํส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงบุคคลดงักล่าวรวมถึงคู่

สมรสและของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้จดัทาํและนาํส่งภายในสามสิบ (30) 

วนัภายหลงัเขา้รับตาํแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้เก่ียวกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ทุกคร้ัง โดยแจง้อยา่งนอ้ยหน่ึง (1) วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย 

เพ่ือรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

ภายในสาม (3) วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี ตามท่ีพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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6. บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จดัทาํและนาํส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย มายงัเลขานุการบริษทั ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7. บริษทักาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และรายงานการมีส่วนได้

เสีย ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู ้จัดทําข้อมูลรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ

ผูบ้ริหารระหว่างปีไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทําให้

ผลประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือก่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน สัญญาจา้งแรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน  

9. บริษทัให้ความสําคญัในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ โดยไม่นําสารสนเทศดงักล่าวมาใช้เพ่ือ

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวข้อง เวน้แต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

10. บริษทัให้ความสําคญัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการ

เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลให้กบัพนกังานในระดบัต่าง ๆ ตาม

อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

11. กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจเก่ียวกับข้อมูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่

ระหว่างการเจรจา ซ่ึงเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทั บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งทาํสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 

นโยบายเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชนต์่อบริษทัเป็นสาํคญั ดงันั้น จึง

ให้ความสาํคญัต่อการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั 

โดยมีหลกัการท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปน้ี 

1. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้นให้มีการนาํเสนอรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะคณะกรรมการบริษทั 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ือง

สาํคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพ่ือให้บริษทัเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และจดัให้มีการ

เผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทั้งบริษทั 
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นโยบายการลงทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนบัสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัฯ จะทาํการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

โครงการและพิจารณาความเส่ียงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบ นอกจากน้ี 

การลงทุนของบริษทัจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอบเขตอาํนาจอนุมติัท่ี

กาํหนดไว ้และตอ้งสอดคลอ้งให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย ์

รวมถึงกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็น

กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความ

จาํเป็นตอ้งพิจาณาลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขอ้งใดๆ บริษทัจะมุ่งเนน้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน 

และเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากการ

ลงทุนเป็นสําคญัเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษทั  โดยบริษทัจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความ

เหมาะสมและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นสําคญั ทั้งน้ี บริษทัจะ

ควบคมุดูแลดว้ยการส่งกรรมการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายของบริษทัเขา้ไปเป็นตวัแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือให้มี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าอตัราร้อยละส่ีสิบ (40) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายหลงัจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถา้มี) โดยบริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย

คาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสําคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้นอยู่กบัผล

การดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทุน และการ

ขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทั

โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าบริษทัจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการ

บริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน

สะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวน

หุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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การจ่ายเงินปันผล 

วันที่ 

คณะกรรมการมมีติ 

วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล 

 (ต่อหุ้น) (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

24 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 หุ้นสามญั 0.05 01/01/60 – 31/12/60 

29 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 หุ้นสามญั 0.0277777778 01/01/61 - 31/12/61 

 

นโยบายการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล  
 

 บริษทัฯ มีนโยบายบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล ในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหน้า และหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัได้

กาํหนดไว ้และการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั ทั้งน้ี 

การบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพ

คล่องของบริษทัฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั เห็นสมควรโดยการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล

ดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง 

นโยบายการพฒันาบุคลากร   

พนกังาน ถือเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน บริษทัจึงมีนโยบายในดา้นการฝึกอบรม

พฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงให้ความสาํคญัต่อพนกังานในดา้นต่างๆ อยา่งเป็นธรรม โดยไม่แยง่แยกเพศ เช้ือชาติ และ

ภาษา 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาความรู้ของพนกังาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองและมี แผนการฝึกอบรม

ประจาํปี (Training Roadmap) เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในระยะยาวและให้ความสาํคญักบัพนกังานทุกระดบั ตั้งแต่

พนกังานระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบับริหาร ทั้งน้ีการจดัสรรงบประมาณเร่ืองการฝึกอบรบทั้ง Public Training และ In-house 

Training  เป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากเช่นกนั 
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บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรมพนกังานตลอดปี 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 22 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นหลกัสูตร 

Human Resource 4 หลกัสูตร Computer Skill 2 หลกัสูตรและ Hard Skill 16 หลกัสูตร  
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บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้หวัหน้าแผนกถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆในการทาํงานให้กบัพนกังานใหม่และพนกังาน

ในสายงานของตวัเอง เพ่ือรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

รวมถึงจดัให้มีสวสัดิการท่ีเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของ 

พนักงาน เช่น สนับสนุนการออมของพนักงาน ได้แก่ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสิทธิการลา นอกเหนือจาก

สวสัดิการต่างๆแลว้ บริษทัไดจ้ดัให้พนกังานสามารถลางานไดต้ามสิทธิและความจาํเป็นต่างๆ ไดแ้ก่ ลาพกัร้อน ลา

ป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลารับราชการทหาร ลาฝึกอบรม เป็นตน้ 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีการจ่าย Incentive ให้พนักงานในสายงานขาย ท่ีมีผลการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย เพ่ือเป็นการ

ตอบแทนพนกังานท่ีมุ่งมัน่ตั้งใจทาํงานเพ่ือองคก์ร 

ความก้าวหน้าในสายงานและอาชีพ 

บริษทัมีการสนบัสนุนพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเย่ียมและเป็นท่ียอมรับ ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกบับริษทั

ต่อไปในระยะยาว โดยในรอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี พนักงานในกลุ่มน้ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณา

เล่ือนระดบัตาํแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือความโปร่งใสในการ

พิจารณา 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่และให้ความสาํคญักบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผู ้

ถือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพ่ือสร้างความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนิน

ธุรกิจให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กบัสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจ และไดว้างกรอบนโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมและแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็น

ธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

แนวปฏิบตัิ 

ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ี

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในห้า (5) หมวดไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  
 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัถือปฏิบติัแนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัจะส่งผลดีต่อ

บริษทัในระยะยาว 

แนวปฏิบัต ิ

1. หลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจดัใหมี้ กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งครบถว้น  

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกนั  

3. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

4. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่

ชกัชา้ รวมถึงมีกระบวนการ แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดงักล่าวขึ้น  

5. รณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเห็นความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการ

ให้สินบนในทุกรูปแบบ 

3. การเคารพสิทธมินุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยงั

ครอบคลุมไปถึงบริษทัในเครือ ผูร่้วมทุน และคู่คา้  

3. บริษทัจะปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก ถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ เพศ 

อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การปฏิบติังาน 

4.  บริษทัให้โอกาสบุคลากรของ บริษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

สร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการท่ีเหมาะสมตามระเบียบ

ของบริษทั อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาว 

5. บุคลากรของบริษทัทกุคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียง

ธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าท่ีของตนให้กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงทาํแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

เวน้แต่จะเป็นการจาํเป็น หรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

6. บุคลากรของบริษทั ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รับคาํส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน 

ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มีความจาํเป็น หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทั ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลากรของบริษทั จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟัง

ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลากรของบริษทั สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกของบริษทั ในหน้าท่ีอย่าง

เต็มท่ี ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกไปในการอ่ืนนอกจากการปฏิบติัหน้าท่ี หรือ

สวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลากรของบริษทั ตอ้งมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าท่ี

การงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียตอ่ภาพลกัษณ์บริษทั 

9. บุคลากรของบริษทั สามารถใชช่ื้อ และตาํแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือการกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั แต่ห้ามใช้ช่ือ

ของบริษทั หรือตาํแหน่งในบริษทั ในการเร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบริษทั ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทั จัดขึ้นเพ่ือสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัจดัขึ้น 

11. ห้ามบุคลากรของบริษทักระทาํการท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ บัน่ทอนกาํลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดความเป็น

ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง การละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และ

การมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผสั 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทั รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้

ใชสิ้นคา้และบริการท่ีบริษทัผลิต ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
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แนวปฏิบัต ิ

1. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองบุคลากรของบริษทั ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่าง

เต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

สาํหรับผูบ้ริโภค 

2. บริษทัตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษทัท่ีอาจเกิน

จริง 

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผูบ้ริโภคนั้ นมี

ความสําคญัย่ิง บริษทักาํหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละอบรม

พนกังานในเร่ืองความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีอยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษทัย่อมมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบในการพฒันา และคืน

กาํไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้บริษทัฯ เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนตามการพฒันาของสังคม บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีและเป็น

นโยบายหลกัในการให้ความสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคมชุมชนส่ิงแวดลอ้มทาํนุ

บาํรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พ่ึงพาตนเองได ้

แนวปฏิบัต ิ

1. บริษัทมุ่งท่ีจะทําความเข้าใจ ส่ือสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของบริษัท ความ

รับผิดชอบของบริษทัต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษทัในส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิด

ข้อเท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูส้นใจทั่วไป อย่างทัน

สถานการณ์ 

2. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

อย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคญัของ

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

3. บริษทัจะคาํนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ

สังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด พร้อมทั้ งสนับสนุนการลดการใช้พลงังาน และ

ทรัพยากร 

4. บริษทัปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษทั ทุกระดบั

อย่างต่อเน่ือง ให้ความสําคญัในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูน้าํในการส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อ

ชนรุ่นหลงั 
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5. บริษทัจะคืนกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคสั์งคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ โดยกิจกรรมท่ี

จะกระทาํตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง หากเลือกใชก้าร

บริจาค จะมีการตรวจสอบข้อมูลผูรั้บบริจาค เพ่ือให้แน่ใจว่านําไปใช้เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริง การบริจาคทุกคร้ังจะมีการรวบรวมเอกสารเก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน 

กจิกรรมประจําปี 2562 

ประเภทกิจกรรม รายละเอียด 

กิจกรรมบาํรุงศาสนา 1. ถวายเทียนพรรษาและปัจจยัเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ ์

ณ วดัดอยธรรมเจดีย ์จงัหวดัสกลนคร 

กิจกรรมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 1. เก็บขยะริมชายหาดและในชุมชนใกลเ้คียง 

2. ปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ ประจาํปี 2562 ร่วมกบั

เทศบาลตาํบลราไวย ์

กิจกรรมดา้นการกุศล 1. ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 

2. ร่วมบริจาคนํ้าด่ืมและขา้วสารอาหารแห้ง แก่ผูป้ระสบ

อุทกภยัภาคใตจ้ากพายโุซนร้อนปาบึก 

3. ร่วมบริจาคนํ้าด่ืมกบัผูป้ระสบอุทกภยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 1. จดักิจกรรมงานวนัเดก็ โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 

2. จดักิจกรรมเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผูสู้งอายรุวม

ไปถึงกิจกรรมรดนํ้าดาํหวัและกิจกรรมนนัทนาการ ณ 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายภูุเก็ต 

3. มอบทุนการศึกษาใหโ้รงเรียนบา้นโคนพิทยา จงัหวดั

อุตรดิตถ ์และโรงเรียนพานพิทยาคม จงัหวดัเชียงราย 
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- ทําบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา 

 

เน่ืองดว้ยวดัตั้งอยู่ในเขตบา้นนาสีนวล ตาํบลตองโขบ อาํเภอโคกศรีสุพรรณ วดัมีเน้ือท่ี 900 ไร่ เป็นป่าโปร่งบนภูเขา

หิน เหมาะแก่การปฏิบติัธรรม เจริญจิตตภาวนา วดัดอยธรรมเจดีย ์เป็นวดัป่าปฏิบติัสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต โดยเป็น 

1 ใน 4 วดัท่ีองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ 

เพราะมีขอ้วตัรปฏิบติัคอ่นขา้งเคร่งครัด ตามแบบฉบบัพระกรรมฐานสายน้ี 

ดว้ยเหตุน้ีทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ ร่มโพธ์ิทาํบุญเขา้พรรษา เพ่ือนาํเทียนพรรษาและปัจจยัเคร่ืองไทยธรรม

ต่างๆไปถวายแด่พระสงฆ ์ณ วดัดอยธรรมเจดีย ์จงัหวดัสกลนคร ก่อให้เกิดการทาํนุบาํรุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้ง

เป็นการสืบสานประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม 

- มอบเส้ือให้กบัศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต  

 

ตวัแทนพนกังานจากบริษทัฯ ไดเ้ดินทางไปทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการแจกเส้ือผา้สีขาวให้แก่ผูสู้งอาย ุเน่ืองในวนั

เขา้พรรษา ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายภูุเก็ต  
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-  เก็บขยะริมชายหาด 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด ณ หาดไนยางและหาดราไวย ์จ.ภูเก็ต เน่ืองจากเห็นว่าปัญหามลพิษทาง

ทะเลเกิดจากกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษยท์าํให้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังมีผลกระทบต่อสัตวน์ํ้า

และทรัพยากร ทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดักิจกรรมดงักล่าวขึ้นโดยมีพนกังานร่มโพธ์ิ เขา้ร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดไนยางเพ่ือ

คืนความสะอาดให้ธรรมชาติอีกคร้ัง ซ่ึงจากกิจกรรมน้ีทาํใหน้กังานทุกคนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของธรรมชาติและความมี

จิตสาธารณะในการรับผิดชอบตอ่สังคมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก 

 

 

 

 

 

 

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึกท่ีพาดผ่านพ้ืนท่ีภาคใตใ้นช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบกบัชาวบา้นในพ้ืนท่ีภาคใต ้8 

จงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงได้รับผลกระทบมากท่ีสุด มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 35,000 คน บ้านเรือน

เสียหายกว่า 2,000 หลงัคาเรือน บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาค นํ้าด่ืม ขา้วสารอาหารแห้ง เพ่ือนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัภาคใตจ้าก

พายโุซนร้อนปาบึก และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูป้ระสบภยั 
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- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 

 

บ ริษัท ฯ  ร่วม เป็ น ส่วน ห น่ึ งใน การช่วยเห ลือและบ รรเท าค วาม เดือดร้อน ข องผู ้ป ระสบ ภัยนํ้ าท่ วม ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้พนกังานเป็นตวัแทน

เพ่ือนาํนํ้ าด่ืมจาํนวน 6,000 ขวดไปบริจาคช่วยเหลือชาวบา้นท่ีประสบอุทกภยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยรั์บบริจาค

ส่ิงของเทศบาลตาํบลราไวย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต  

- ปันนํ้าใจให้ผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ไดเ้ดินทางไปทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืมให้แก่

ผูสู้งอาย ุรวมไปถึงกิจกรรมรดนํ้าดาํหวัและกิจกรรมนนัทนาการ ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายภูุเก็ต  
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- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านโคนพทิยา จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทัฯ ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพมอบโอกาสให้นักเรียนไดรั้บการส่งเสริมและ

สนบัสนุนทุนการศึกษา เพ่ือนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดรั้บการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ทนักบั

โลกปัจจุบัน และยงัเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป โดยมอบ

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบา้นโคนพิทยา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนพานพทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทัฯ ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพมอบโอกาสให้นักเรียนไดรั้บการส่งเสริมและ

สนบัสนุนทุนการศึกษา เพ่ือนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดรั้บการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ทนักบั

โลกปัจจุบัน และยงัเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กบันักเรียนในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป โดยมอบ

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ใหก้บันกัเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จงัหวดัเชียงราย 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบริษทัฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นวิถีดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ

บุคลากรของบริษทั เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัฯ สนับสนุนและมุ่งเน้นการปลูกฝัง

จิตสาํนึกแก่พนกังานในการใชท้รัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในอนัท่ีจะส่งผลต่อเน่ืองในการสร้างนิสัย และนาํไปปรับ

ใชท่ี้บา้น รวมทั้งยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ่ึ้งจะทาํใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมี ประสิทธิภาพในระดบัประเทศ โดยส่ือสารการ

สร้างจิตสํานึกดา้นการใชท้รัพยากร ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ จดับอร์ด นอกจากน้ี บริษทัฯส่งเสริม 

สนับสนุนการออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน และส่ิงแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ใช้ทรัพยากรของบริษทัฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ 

นโยบายการใชไ้ฟฟ้า นโยบายการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ นโยบายการใชอุ้ปกรณ์สํานกังาน นโยบายการใชน้ํ้ า นโยบายการลด

ขยะและนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1 บริษทัส่งเสริมให้ความปลอดภยัเป็นเร่ืองสาํคญั โดยจดัทาํขอ้กาํหนดและมาตรฐานนทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษทั

ตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามกฎหมายนโยบายขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั  อาชีวอนามยั

และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2 บริษทัจะดาํเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคมุและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั 

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การ

ปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อ

บุคลากรของบริษทั และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจาํ ทั้งน้ีถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตอุุบติัการณ์โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

3 บริษทัจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต

ขององคก์ร เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม ้ก๊าซสารเคมี หรือของเสีย

ร่ัวไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืน ท่ีอาจทาํให้การดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

4 บริษทัจะจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือความเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลากรของ

บริษทั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบติัและ

ขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนนาํไปยึดถือปฏิบติัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

5 บริษทัมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยตระหนกัถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้ม
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และความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ

พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

6 หากการปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง ให้บุคลากรของ

บริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าท่ีทาํได้ชั่วคราวเพ่ือแจ้งผูร่้วมงาน ผูบ้ังคบับัญชา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป ห้ามปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงาน และให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

จึงได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือดาํเนินงานเก่ียวกับความปลอดภยัและ

สุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังาน โดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ มีเจา้หน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั ติดตั้งระบบเตือนภยัในอาคาร ถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ กลอ้งวงจรปิด (CCTV) และป้ายเตือนต่างๆ  เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัพนกังานหรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือมาใชบ้ริการในสถานท่ีประกอบการ

ของบริษทัฯ นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสังคมชุมชน

ส่ิงแวดลอ้มทาํนุบาํรุงศาสนา สร้างสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนบัสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พ่ึงพาตนเองได ้

บริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นผูด้าํเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดาํเนินงานรวมถึงส่งเสริมให้พนกังานเห็นความสําคญัในเร่ืองของการ

สร้างความปลอดภยั การดาํเนินงานตามนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในปี 2562 ไดแ้ก่ 

1. การจดัทาํแผนการป้องกนัในการเกิดอนัตรายจากการปฏิบติังาน หรือเกิดอนัตรายบริเวณสถานท่ีต่างๆ ในบริษทั การ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 

2. เผยแพร่ความรู้และขอ้บงัคบัตา่งๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

3. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัแก่พนกังานเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในดา้นต่างๆ 

4. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัของบริษทั โดยมีการประชุมเพ่ือวางนโยบายดา้นความปลอดภยัและติดตามผลเป็น

ประจาํ 

ในปี 2562 พนกังานบริษทัฯ ประสบภยัอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจาก

การทาํงานดงัน้ี  

ประเภท จํานวน (คน) 

การเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 0 

การลาป่วยท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 0 

การลาป่วยทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํงาน 40 
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7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ นําแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ 

ความสามารถในการแข่งขนัต่อธุรกิจและสังคม รวมถึงการเปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกระตุน้ให้ธุรกิจและผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบติัตาม 

8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบตัตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย โดยยึดแนวทางปฏิบติัในจดัทาํรายงานเปิดเผยการดาํเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีครอบคลุมการดาํเนินการ

ดา้นธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และดา้นสังคมรวมถึงการจดัทาํขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และจดัให้มีช่องทางเผยแพร่

ขอ้มูลท่ีหลากหลาย ให้ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยสะดวก 

บริษทัฯ ไดมี้การส่งพนกังานเขา้ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ซ่ึงโครงการดงักล่าวแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ร่วมกนั

ขบัเคล่ือนโครงการเสริมสร้างตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในตลาด

ทุนร่วมทาํดีเพ่ือแผน่ดิน ดว้ยการประกาศเจตนารมณ์เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ คาํนึงถึง

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม บูรณาการเข้าไปอยู่ในการประกอบธุรกิจ (in-process) และสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาความ

ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประชาคมโลก  
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบ

ทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ืออนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทมีผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และผู ้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพ่ือนําข้อมูลเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแกไ้ข

ขอ้สังเกตเพ่ือให้สามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

2. การบริหารความเส่ียง  

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  

5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัฯ มีระบบการ

ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือ

โดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดย บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั สํานกังาน 

โปรเฟส วนั จาํกดั ให้ดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในใหแ้ข็งแกร่ง พร้อมทั้งดาํเนินการขจดัความเส่ียง

และตรวจสอบรายการท่ีมีลกัษณะผิดปกติ 

โดยหัวหน้าทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในของบริษทัคือ นายภาคิน วิรุลหกุล มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) เลขท่ี 10876 

 วุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบญัชีใน พระบรมราชูปถมัภ ์
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ประสบการณ์ทาํงาน  

 หุ้นส่วน    บริษทั สาํนกังาน เอม็เอม็ เอน็ ซินดิเคส จาํกดั (2551-ปัจจุบนั) 

 หุ้นส่วน    บริษทั สาํนกังาน โปรเฟส วนั จาํกดั (2553- ปัจจุบนั) 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  สาํนกังานสอบบญัชี อี วาย จาํกดั (2544-2550) 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ไดมี้การพิจารณาการควบคุมภายในของ

บริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือได้

ของรายงานทางการเงิน โดยพบขอ้สังเกตเพ่ิมเติมสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทัและแจง้ให้บริษทัฯ ทราบพร้อม

กบัขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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รายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ใชโ้อกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติั

สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

2. ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ให้ทาํรายการนั้นเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น

จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ

ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั

จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง

เคร่งครัดโดย 

3.1 บริษทัฯ อาจมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในอนาคต บริษทัฯ จึง

ไดข้ออนุมติัในหลกัการให้คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หาก

การทาํธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  

3.2 ให้จดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมท่ีมีขนาดรายการตามหลกัการท่ีไดผ้่านการอนุมติัตามขอ้ 3.1 เพ่ือรายงาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการทาํธุรกรรม

ดงักล่าว ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัฯ มีการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการทาํรายการกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัรวมถึงการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทักับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้และบริษทัมีการทาํ

รายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะและมูลค่าของการทาํ

รายการระหว่างกนัในรอบบญัชีปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นใหญ่

ประกอบดว้ยกลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัถือ

หุ้นร้อยละ 23.20 น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย ์ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทั ถือหุ้น

ร้อยละ 3.60  และนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัถือหุ้นร้อย

ละ 3.60 

• มีน.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย,์ นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ และนาย ประเสริฐ วรรณเจริญ

เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตรา

สาํคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจจาํหน่ายไมแ้ปรรูป และไมปู้พ้ืน พร้อมบริการติดตั้ง  

 

บริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั  • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นใหญ่

ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนยั 

หุตะจูฑะ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 

• มีนางยุพา หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการ

ของบริษทั โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจจาํหน่ายตน้ไมพ้ร้อมจดัวางตน้ไมใ้ห้สวยงาม (Soft scape)   

 

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นใหญ่

ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติกบันายเด่นดนัย หุตะ

จูฑะ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 

• มีนางยุพา หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการ

ของบริษทั โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจให้บริการจดัสวนและตกแต่งภูมิทศัน์ (Hard scape)  

 

นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.46 ของทุนจดทะเบียน 

นายดรงค ์หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน 

นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.35 ของทุนจดทะเบียน 

น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.05 ของทุนจดทะเบียน 

นายประเสริฐ วรรณเจริญ • เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถือหุ้นคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 0.97 ของทุนจดทะเบียน 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

 

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และ

อุปกรณ์ก่อสร้าง 

บริษทัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างเพ่ือใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจจากบริษทั 

สาม ธนัวา จาํกดั 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ณ ส้ินงวด บริษทัคา้งชาํระ

ค่าวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

แก่บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

 0.08 

 

 

 

 

 

 

0.04 

0.35 

 

 

 

 

 

 

             - 

             - 

 

 

 

 

 

 

             - 

 

 

                     

       

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดซ้ื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจรวม 0.08 ลบ. ซ่ึงไดแ้ก่ ไมพ้ื้นรกฟ้า เพ่ือใชใ้นการ

ซ่อมแซมอาคารสาํนกังานและซ่อมแซมโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 

โดยเทียบเคียงราคาตลาด 

ในปี 2561 บริษทัไดซ้ื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจรวม 0.35 ลบ. ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ซ้ือไมต้ะเคียนลาว จากบริษทั สาม ธนัวา จาํกดั เพ่ือใชใ้นงานอาคารเรือ 

โครงการ The Title หาดในยาง มูลค่า 0.22 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือไมต้ะเคยีนลาว 

ดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

2) ซ้ือไมเ้ตง็ใสเรียบ จากบริษทั สาม ธนัวา จาํกดั เอใชใ้นงานซ่อมแซมบา้น B 

มูลค่า 0.13 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือไมเ้ตง็ดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคา

ตลาด  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดช้าํระให้กบับริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

เน่ืองจากยงัไม่ถึงงวดชาํระ 0.04 ลบ. ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2561ไดช้าํระเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ค่าเช่าสํานักงาน 

บริษทัเช่าพ้ืนท่ีจากบริษทั 

สาม ธนัวา จาํกดั เพ่ือใช้

เป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

0.48 0.48 0.96 บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบริษทั สาม ธนัวา จาํกดัเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้ง

สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีประมาณ 130ตารางเมตร ในอตัรา 40,000 บาท/เดือน 

รวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าและค่านํ้ าประปา โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทาํสัญญาเช่าตั้งแต่ 

2558 และเม่ือสัญญาเดิมส้ินสุดลงบริษัทฯ ได้ต่อสัญญาต่อ 1 ปี  ตั้ งแต่  1 

มกราคม-31 ธันวาคม 2559 , 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 

2561-31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั ดว้ยอตัราค่าเช่าเดิมโดยอตัราค่าเช่าดงักล่าว

เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด ณ ปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการต่อสัญญาเช่า

ดงักล่าวจนถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยอตัราค่าเช่าเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 80,000 

บาท/เดือน เน่ืองจากมีการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ิมจากเดิม 130 ตร.ม. เป็น 326 ตร.ม. (เพ่ิม

ในส่วนของห้องประชุม , ห้องรับแขก , ห้องเก็บเอกสาร , ห้องทาํงาน) โดยจาก

การเทียบเคยีงราคาตลาดแลว้พบว่าอตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นอตัราค่าเช่าท่ีรวมค่านํ้ าค่าไฟ ตลอดจนบริษทัฯ สามารถใช้พ้ืนท่ี

บริเวณใกลเ้คียงเพ่ือเป็นท่ีจอดรถสาํหรับพนกังานได ้
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้

จาํกดั 

 

ทําสัญญาซ้ือต้นไม้พร้อม

ปลูก 

-บริษทัทาํสัญญาซ้ือตน้ไม้

พร้อมปลูกเพ่ือใชใ้นการจดั

สวนและตกแต่งภูมิทศัน์ 

(Landscape) จากบริษทั 

พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้

จาํกดั 

1.05 17.57 5.88  ในเดือน เม.ย. ปี 2560 บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา๑๐๐๐

เมืองตน้ไม ้จาํกดั เพ่ือใชใ้นการจดัสวนและตกแต่ง Landscape พ้ืนท่ีรอบบริเวณ

สํานักงานขายของโครงการ The Title หาดในยางเฟส 1 โดยมีมูลค่าก่อน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.05 ลา้นบาท โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้

จาํกดั เพ่ือใชใ้นการตกแต่ง Landscape โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ไทรใบยอ จาํนวน 1 ตน้ จากบริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้

จาํกัด เพ่ือปลูกหน้าสํานักงานขาย โครการ The Title หาดราไวย ์ในเดือน

พฤษภาคม 2561 มูลค่า 0.07 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมด้งักล่าว เป็นมูลคา่รวมค่า

ปลูกและค่าขนส่งแลว้ และไดเ้ปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 

2) บริษทัฯ ได้ซ้ือต้นไม้พร้อมปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองต้นไม ้

จาํกดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานตกแต่งภูมิทศัน์รอบบริเวณโครงการ 

The Title หาดในยาง มูลค่ารวม 20,481,830.40 บาท โดยในปี 2561 

ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จาํนวนเงิน 4,000,000 บาท 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 16/16/2561 จาํนวนเงิน 3,000,000 บาท 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 06/11/2561 จาํนวนเงิน 6,000,000 บาท 

งวดท่ี 4 วนัท่ี 26/12/2561 จาํนวนเงิน 4,500,000 บาท 

ในปี 2562 ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี 

งวดท่ี  5  วนัท่ี  5/3/2562  จาํนวนเงิน  2,981,830.40  บาท 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  128 

 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 -บริษัทฯ  ซ้ือต้นไม้พร้อม

ป ลู ก  บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร

สํานักงาน  2 ชั้ น The Title 

หาดในยาง จากบริษทั พนา

๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั 

 

-บ ริ ษั ท ฯ  ทํ า สั ญ ญ า ซ้ื อ

ต้ น ไ ม้ พ ร้ อ ม ป ลู ก  เ พ่ื อ

ป รั บ ป รุ ง ส ว น บ ริ เว ณ

สํานกังานขาย  The Title รา

ไวย ์จากบริษทั พนา๑๐๐๐ 

เมืองตน้ไม ้จาํกดั 

 

- บริษัทฯ ซ้ือต้นไม้พร้อม

ปลูก เพ่ืองานปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณสํานักงานขาย

ใน ยาง  จ าก บ ริ ษัท  พ น า

๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั 

   ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมด้งักล่าว   เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนแลว้   

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา ๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้

จาํกดั  โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา ๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้

จาํกัด บริเวณอาคารสํานักงาน 2 ชั้น The Title หาดในยาง ในเดือน

ตุลาคม 2562  มูลค่า 0.91 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมด้งักล่าว เป็นมูลค่ารวม

ค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และไดเ้ปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 

2) 2)  บริษทัฯ ได้ซ้ือต้นต้นไม้พร้อมปลูก จากบริษทั พนา๑๐๐๐เมือง

ตน้ไม ้จาํกดั เพ่ือปรับปรุงสวนบริเวณสํานกังานขาย  The Title ราไวย ์ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มูลค่า 0.30 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมด้งักล่าว 

เป็นมูลค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และได้เปรียบเทียบกบัราคา

ตลาดแลว้ 

3) บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้

จาํกดั เพ่ืองานปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสํานกังานขายในยาง  ในเดือน

ธันวาคม 2562 มูลค่า 1.69 ลบ.ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมด้งักล่าว เป็นมูลค่า

รวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และไดเ้ปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําสัญญาใช้บริการจัด

สวนและตกแต่ง 

Landscape 

-บ ริ ษัท ฯ  ทํา สั ญ ญ าใ ช้

บริการจดัสวนและตกแต่ง 

Landscape จากบริษัท โม

โน กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

- 1.85 0.25 ในปี 2561 บริษทัฯ ใช้บริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape สําหรับพ้ืนท่ีใน

โครงการ The Title หาดในยาง จากบริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั โดยบริการดงักล่าว

ประกอบดว้ย งานสนาม , อุปกรณ์และวสัดุปลูก โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯ ไดซ้ื้อตน้ไมแ้ละดินผสม มะพร้าวสับ ไมค้ ํ้า จากบริษทั โมโน กรุ๊ป 

จาํกัด เพ่ือใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณ สํานักงานขาย โครงการ The 

Title หาดในยางในเดือนมีนาคม 2561 มูลค่า 0.57 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมแ้ละ

ค่าวสัดุปลูกดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

2) บริษทัฯ ไดซ้ื้อดินผสม , ทราย , ปุ๋ ย จากบริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของงานตกแต่งภูมิทศัน์ บริเวณ โครงการ The Title หาดในยาง มูลค่า

รวม 1,542,533.40 บาท โดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จาํนวนเงิน 535,000 บาท 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 12/10/2561 จาํนวนเงิน 749,000 บาท 

ในปี2562 ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี  

งวดท่ี 3  วนัท่ี  5/3/2562  จาํนวนเงิน  258,533.40  บาท 

ซ่ึงราคาค่าวสัดุปลูกดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มลูค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจําเป็น และความสมเหตุสมผล 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

นายประเสริฐ วรรณเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

ทํ า สั ญ ญ า ซ้ื อ ห้ อ ง ชุ ด 

โครงการ The Title Phase 

3 ห้อง F208 

 

 

 

 

 

2.58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณประเสริฐ วรรณเจริญ ผูบ้ริหารมีความประสงค์ขอซ้ือห้องชุด โครงการ 

The Title Phase 3 โดยใช้สิทธ์ิส่วนลดพิเศษแก่พนักงาน 15% จากราคาขาย

3,035,626 บาท คงหลือ 2,580,282 บาท และไดท้าํการโอนกรรมสิทธ์ิ ในวนัท่ี 

23 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ 

นายดรงค ์หุตะจูฑะ 

 

 

 

 

 

เป็นผู ้ค ํ้ าประกันเงินกู้ยืม

กั บ บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ภั ย 

วงเงินรวมทั้ งส้ิน 119.00 

ลบ.  

 

 

25 - - เป็นการคํ้าประกนัร่วมกบัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และคํ้าประกนั

ส่วนตัวของกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและสัญญาท่ีทํากับบริษัท

ประกนัภยัในปี 2559 เพ่ือใชเ้ป็นวงเงินสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

ต่อมา ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2561 บริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูยื้มแก่บริษทัประกนัภยั

ทั้งจาํนวนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกนั 

เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีสภาพเป็นบริษทัจาํกดั ดงันั้นการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัในอดีตจึงไม่ไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ 

หรือผูบ้ริหารเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดว้างมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตกบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 ซ่ึง

ไดก้าํหนดให้รายการใดก็ตามท่ีบริษทัฯ ทาํธุรกรรมกบับริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน บริษทั โมโน กรุ๊ป 

จาํกดั หรือบริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน บริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการระหว่างกนัและจะตอ้งนาํเสนอรายการดงักล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อม

เอกสารประกอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทาํรายการอย่างเพียงพอ 

เน่ืองจากทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นญาติใกลชิ้ดกบัผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษทั สาม 

ธนัวา จาํกดั , บริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั และบริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั โดยหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการ

ธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการ

ทาํรายการระหว่างกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ก่อนเขา้ทาํรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด 

พร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์  

ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงัท่ี

กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จะดาํเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนันั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกูยื้มแก่

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ยกเวน้เป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ี

เก่ียวกบัการให้สวสัดิการพนกังาน หรือตามระเบียบอาํนาจอนุมติัในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยูต่ามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นนั้น 

บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้ ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็น

ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญพิเศษ 

จะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ของบริษทัฯ แต่เป็นการทาํรายการท่ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 
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 ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงนิที่สําคัญ 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงิน ผู้สอบบัญชี 

งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สําหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ของบริษทัฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 

จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2561 

งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สําหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ของบริษทัฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 

จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ของบริษทัฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 

จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รายงานการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน สําหรับปี 2560-2562 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี ้

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2561 

ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 

ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังนี ้

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

สินทรัพย์หมนุเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236.65 24.41% 253.29 14.44% 176.73 15.34% 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.03 0.01% 0.17 0.01% 0.44 0.04% 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์    373.57 38.53% 689.87 39.32% 350.42 30.42% 

สินคา้คงเหลือ 0.53 0.05% 6.49 0.37% 0.56 0.05% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77.36 7.98% 176.83 10.08% 38.64 3.36% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 688.14 70.98% 1,126.68 64.22% 566.79 49.21% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 0.41 0.04% 0.41 0.02% 0.41 0.04% 

ท่ีดินรอการพฒันา 219.53 22.64% 568.99 32.43% 488.49 42.41% 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 0.00% 2.23 0.13% 4.46 0.39% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 50.16 5.17% 39.10 2.23% 72.90 6.33% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.32 0.14% 1.47 0.08% 0.95 0.08% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9.25 0.95% 13.66 0.78% 16.05 1.39% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.77 0.08% 2.08 0.12% 1.76 0.15% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 281.44 29.02% 627.94 35.79% 585.02 50.79% 

รวมสินทรัพย์     969.59 100.00% 1,754.60 100.00% 1151.81 100.00% 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 25.00 2.58% - - 150.00 13.02% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18.99 1.96% 10.20 0.58% 18.22 1.58% 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0.34 0.04% 0.20 0.01%     

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 5.80 0.60% 4.04 0.23% 13.16 1.14% 

เงินรับล่วงหนา้ 327.4 33.76% 883.18 50.34% 160.37 13.92% 

ประมาณการตน้ทุนโครงการ 4.97 0.51% 6.24 0.35% 12.06 1.05% 

เงินประกนัผลงาน 1.55 0.16% 6.44 0.37% 9.81 0.85% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.84 0.29% 14.34 0.82% 9.78 0.85% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 386.89 39.90% 924.64 52.70% 373.40 32.41% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน            

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50.00 5.16% 269.00 15.33% 5.00 0.43% 

หน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 0.20 0.02% - -   - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 7.48 0.77% 9.95 0.57% 13.90 1.21% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 57.68 5.95% 278.95 15.90% 18.90 1.64% 

รวมหนีสิ้น 444.57 45.85% 1,203.59 68.60% 392.30 34.05% 

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน 200.00   220.00   330.00   

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 200.00 20.63% 220.00 12.54% 330.00 28.65% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 191.41 19.74% 191.41 10.91% 191.41 16.62% 

กําไรสะสม ส่วนเกินมูลค่าหุ้น           

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 13.65 1.41% 15.07 0.86% 26.80 2.33% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 119.96 12.37% 124.53 7.09% 211.30 18.35% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     525.02 54.15% 551.01 31.40% 759.51 65.95% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 969.59 100.00% 1,754.60 100.00% 1151.81 100.00% 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 

                                                หน่วย : ลา้นบาท 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จํานวน จํานวน จํานวน % จํานวน % 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 293.88 97.56% 311.73 96.17% 1277.11 98.67% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -34.82 -44.76% -139.31 -42.98% -685.45 -52.96% 

กําไรขั้นต้น 159.06 52.80% 172.42 53.20% 591.66 45.71% 

รายไดอ่ื้น 7.34 2.44% 12.39 3.83% 17.11 1.33% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย -45.89 -15.23% -69 21.28% -203.87 -15.76% 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร -66.24 -21.99% -79.99 24.67% -104.83 -8.10% 

ตน้ทุนทางการเงิน -5.52 -1.83% -0.11 0.03% -2.10 -0.16% 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 48.75 16.19% 35.71 11.02% 297.97 23.02% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ -7.86 2.61% -7.50 -2.31% -63.65 -4.92% 

กําไรสําหรับปี 40.89 13.58% 28.21 8.70% 234.32 18.10% 

กําไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 334,761,442 659,998,528 658,426,866 

กาํไรต่อหุ้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.12 0.04 0.36 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

0.60 0.20% - - -0.46 -0.03% 

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่ 

-0.12 -0.04% - - 0.09 0.01% 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธจิากภาษี

เงินได้ 
0.48 0.16 - - -0.37 -0.02% 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 41.36 13.73% 28.21 8.70% 233.95 18.08% 

หมายเหตุ : 1/  เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 มีการพฒันาโครงการเสร็จส้ินส่วนใหญ่ ณ ส้ินเดือน พฤษภาคม 2559 

ในขณะท่ีบริษัทหยุดการบันทึกบัญชีรายจ่ายท่ีมีลักษณะลงทุน (Capital expenditure) ของต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนพัฒนาพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์ณ ส้ินเดือน กันยายน 2559 ดงันั้น จึงมีการปรับผลกระทบดงักล่าวเพ่ือให้สะทอ้นในงบการเงิน โดยจดัประเภทรายการตน้ทุน

ทางการเงินท่ีบริษทับนัทึกเป็นรายจ่ายท่ีมีลกัษณะลงทุน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2559 มารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินทาํให้บริษทัมี

ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมขึ้น 1.48 ลา้นบาท ในปี 2561 ตน้ทุนทางการเงินยงัคงถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จึง

ทาํให้ยงัไม่บนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน 
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งบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 48.74 35.71 297.98 

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการ

ดําเนนิงาน  
      

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9.72 10.03 7.80 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.04 0.08 0.10 

ดอกเบ้ียรับ -0.49 -1.10 -0.51 

ดอกเบ้ียจา่ย 5.52 0.11 2.09 

กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น

ดําเนินงาน 
63.53 44.83 307.46 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  -0.15 -0.26 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ -29.13 -308.27 440.58 

สินคา้คงเหลือ 0.01 -5.96 5.93 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -52.16 -99.47 138.19 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 1.29    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -0.25 -1.31 0.33 

การเปลี่ยนแปลงในหนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15.81 -7.54 8.02 

เงินรับล่วงหนา้ 188.77 563.89 -722.81 

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1.17 1.27 5.82 

เงินประกนัผลงาน 1.15 4.90 3.36 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.34 2.47 3.48 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.69 2.13 -4.55 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนินงาน 194.22 196.79 185.55 

รับดอกเบ้ีย 0.49 1.10 0.51 

จ่ายภาษีเงินได ้ -20.75 -13.67 -56.83 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 173.96 184.22 129.23 
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งบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา -159.19 -349.46 -29.74 

ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - -2.41 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -9.52 -0.78 -31.82 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -0.20 -0.65 -0.06 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน -168.91 -350.89 -64.03 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันบริษทัอ่ืน - -  150.00 

เงินรับจากกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50.00 250.00 5.00 

จา่ยชาํระเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -90.00 -25.00   

จา่ยชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -11.66 -31.00 -269.00 

จา่ยชาํระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -0.44 -0.34 -0.20 

จ่ายดอกเบ้ีย -4.27 -8.13 -2.11 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 251.41 -   

ซ้ือคืนหุ้นสามญั   -13.23 

เงินปันผลจ่าย    -2.22 -12.23 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  195.04 183.31 -141.77 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 200.09 16.64 -76.56 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 36.56 236.65 253.29 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 236.65 253.29 176.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  138 

 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

รายการ หน่วย ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.78 1.22 1.52 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/1 เท่า 0.61 0.27 0.47 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 1.03 0.56 0.40 

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้/2 เท่า N/A N/A N/A 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย/2 วนั N/A N/A N/A 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ/3 เท่า 0.37 0.26 1.31 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย/3 วนั 962 วนั 1,384 วนั 276 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 12.16 9.55 48.25 

ระยะเวลาการชาํระหน้ี วนั 30 วนั 38 วนั 8 วนั 

วงจรเงินสด วนั 932 วนั 1,346 วนั 268 วนั 

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 44.43% 55.31% 46.33% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 15.97% 7.51% 22.16% 

อตัรากาํไรอ่ืน % 2.44% 3.82% 1.32% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 370.73% 786.39% 45.67% 

อตัรากาํไรสุทธิ % 13.57% 8.70% 18.11% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 10.80% 5.24% 35.76% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.46% 2.07% 16.12% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 25.30% 8.41% 39.92% 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เทา่ 0.40 0.24 0.89 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.85 2.18 0.52 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เทา่ 36.28 1,858.48 89.68 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ 1.50 2.70 0.41 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 8.00% 5.00% 

/1 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว ไม่ไดร้วมตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนหลกัภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนจึงทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเวียนเร็วของบริษทัฯ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์าจไม่ไดส้ะทอ้นภาพท่ี

แทจ้ริง เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะมีการทยอยรับเงินมดัจาํและเงินดาวน์จากลูกคา้ล่วงหนา้และจะไดรั้บเงินส่วนท่ีเหลือเมื่อลูกคา้โอนกรรมสิทธ์ิห้อง

ชุดกบับริษทัฯ 

/2 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ไม่ไดส้ะทอ้นภาพการหมุนเวยีนยอดขายของบริษทัฯ เน่ืองจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะไม่มีการ

ขายห้องชุดในลกัษณะท่ีให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะมีการทยอยรับเงินมดัจาํและเงินดาวน์จากลูกคา้ล่วงหน้าและจะได้รับเงินส่วนท่ีเหลือเมื่อลูกคา้โอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดกบับริษทัดงันั้นจึงไม่ปรากฎรายการลูกหน้ีการคา้ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

/3 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ มีอตัราส่วนท่ีตํ่าและระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียของบริษทัมีอตัราท่ีสูงกว่าธุรกิจปกติ เน่ืองจากธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการนานกว่าธุรกิจทัว่ไป ก่อนท่ีจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้  
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

เน่ืองจากตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดให้การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ะรับรู้รายไดต้่อเม่ือโครงการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเส่ียงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ ดงันั้น การเปล่ียนแปลง

ดา้นรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัฯ จึงมกัจะแปรผนัตามกบัจาํนวนห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิระหว่างปี โดยในปีใดท่ีบริษทั

ฯ มีการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จและมีจาํนวนห้องชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวนมากก็มกัจะมีการรับรู้รายไดแ้ละกาํไรในปีนั้น

จาํนวนมาก ในขณะท่ีในปีใดท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการและไม่มีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิ บริษทัฯ ก็จะรับรู้รายได้

และกาํไรในจาํนวนท่ีไม่สูงนกั เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์และรายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัการขายอสังหาริมทรัพยอ์าทิเช่น รายไดจ้ากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด รายไดค้่าตกแต่ง/ต่อเติมห้องชุดและรายได้

ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาและมี

การโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเส่ียงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ โดยรายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัฯ ในงวดปี  

2560-2562 เท่ากบั 293.88 ลา้นบาท  311.73 ลา้นบาท และ 1,277.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.56 ร้อยละ 96.18  และ

ร้อยละ 98.67 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

  ปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เท่ากบั 293.88 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2560 เป็นช่วงท่ีบริษทัฯ ไม่มี

การเปิดตวัโครงการใหม่ จึงมีเพียงการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดจากโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 จาํนวน 69 ห้องชุด 

มูลค่า 293.88 ลา้นบาท 

ปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เท่ากบั 311.73 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเพ่ิมขึ้นของรายไดร้้อยละ 

6.07 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 

อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งส้ิน 70 ห้องชุด ในขณะท่ี โครงการ The Title หาดในยาง ซ่ึงก่อสร้างเสร็จแล้วยงัไม่สามารถโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดได ้เน่ืองจากราคาประเมินซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการเสร็จในเดือนมกราคม 2562 จึงทาํให้รายไดใ้นปี 

2561 เกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิ โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 เท่านั้น 

ปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เท่ากบั 1,277.11 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเพ่ิมขึ้นของรายไดร้้อย

ละ 309.68 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โครงการ The Title หาดในยาง 

เฟส 1,2
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สรุปภาพรวมการเปิดขายโครงการและการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
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บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2560-2562  เท่ากบั 40.89 ลา้นบาท 28.21 ลา้นบาท และ 234.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรสุทธิ เทา่กบั ร้อยละ 13.57  ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 18.10 ของรายไดร้วมตามลาํดบั   

ปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 50.09 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 55.06  

โดยการปรับตวัลดลงของกาํไรสุทธิดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการปรับตวัของรายได ้ 

ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เท่ากบั 12.67 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 31.00

เน่ืองจากการรับรู้รายไดมี้เพียง โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 เพียงโครงการเดียว ทาํให้รายไดจ้ากการขายไม่สามารถ

ครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยคงท่ีของบริษทัฯ ได ้

ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบั 206.11 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 730.63 

เน่ืองจากการรับรู้รายไดโ้ครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1,2 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเทา่กบั 969.59 ลา้นบาท 1,754.61 ลา้นบาท และ

1,151.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ เป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงได้แก่ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คิดเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 38.53  ร้อยละ 39.32 และ ร้อยละ 30.42 ของสินทรัพย์

ทั้งหมดตามลาํดบั และท่ีดินรอการพฒันาคิดเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 22.64 ร้อยละ 32.43 และ ร้อยละ 42.41  ของสินทรัพยร์วม

ทั้งหมดตามลาํดบั ทั้งน้ีจากการพิจารณาโครงสร้างสินทรัพยข์องบริษทัฯ แลว้ จะเห็นไดว่้าการเปล่ียนแปลงสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เป็นผลโดยตรงมาจากการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นสําคญั โดยระหว่างโครงการก่อสร้าง

และยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อ บริษทัฯ จะบนัทึกตน้ทนุดงักล่าวเป็นตน้ทนุพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย

ในงบแสดงแสดงฐานะการเงิน และจะนาํตน้ทุนดงักล่าวมาปันส่วนเขา้อสังหาริมทรัพยแ์ต่ละห้องชุด และรับรู้เป็นตน้ทุนใน

งบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการรับรู้รายไดจ้ากการขาย ดงันั้นในปีใดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดจาํนวนมาก สินทรัพยร์วมลดลง 

ในขณะท่ีปีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ินอ้ยแตมี่การก่อสร้างเพ่ือพฒันาโครงการจะส่งผลให้สินทรัพยร์วมเพ่ิมสูงขึ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 444.56 ล้านบาท 1,203.59 ล้านบาท และ 

392.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 45.85 ร้อยละ 68.60 และร้อยละ 34.05 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมตามลาํดบั โดยหน้ีสินหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ซ่ึงเป็นเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากผูซ้ื้อก่อนถึงวนั

โอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจาํ และเงินทาํสัญญา จะบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ และถูกตดัเป็นรายไดเ้ม่ือมี

การโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อ และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกนัภยั ในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน/บริษทัประกนัภยัของบริษทัมกัจะเพ่ิมขึ้นเม่ือบริษทัมีแผนจะพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละลดลงเม่ือบริษทัขาย

ห้องชุดไดซ่ึ้งจะทยอยชาํระหน้ีคืนแก่สถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด โดยในปี 2562 เงินรับล่วงหน้า

ลดลงจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Title เฟส 1 และเฟส 2 และการลดลงของเงินกูยื้มเน่ืองจากการชาํระหน้ีคืนแก่

สถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีส่วนผูถื้อหุ้นจาํนวน จาํนวน 525.02 ลา้นบาท จาํนวน 551.02 

ลา้นบาท และ 759.51 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.15 ร้อยละ 31.40 และร้อยละ 65.95 ของหน้ีสินและ

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบั การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากการเพ่ิมขึ้นของกาํไรสุทธิของแต่
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ละปีและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นหลกั ในขณะท่ีในช่วงปี 2560-2561 บริษทัฯ มีการจ่ายปันผล เพ่ิมทุน และการ

ซ้ือหุ้นคนื ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ปี 2560 เม่ือวนัท่ี 16-18 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงานบริษทั รวม 120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท โดยไดเ้ปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้ว 200 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 20 

ตุลาคม 2560 

ปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติจา่ยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวนรวม 

22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0555555556 บาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.53 ของกาํไรสุทธิ 

โดยจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 

109,999,760 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุ้น บริษทัฯ จะ

จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0055555556 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และให้กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือ

สิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

ปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวนรวม 

122,221,955.56 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2777777778 บาท โดยจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมโดยเป็นการจ่ายเป็น

หุ้นปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 219,999,520 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 

20,000,000 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุ้น บริษทัฯ จะ

จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.2777777778บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และให้กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือ

สิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการโครงการซ้ือหุ้นคืน

เพ่ือบริหารทางการเงิน โดยกาํหนแวลาการซ้ือหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562-30 พฤศจิกายน 

2562  ณวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จาํนวนหุ้นท่ีซ้ือคืนรวม 3,728,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการซ้ือคืน 13,233,897 บาท         
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การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

รายไดข้องบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ดอกเบ้ียรับ และรายไดอ่ื้น โดยมีรายไดจ้ากการ

ขายและการให้บริการเป็นรายไดห้ลกั สัดส่วนรายไดป้ระเภทต่างๆ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์และรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การขายอสังหาริมทรัพยอ์าทิเช่น รายไดจ้ากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด รายไดค้่าตกแต่ง/ต่อเติมห้องชุดและรายไดค้่า

สาธารณูปโภค เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาและมีการ

โอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเส่ียงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ โดยรายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัฯ ในงวดปี 

2560-2562 เท่ากบั 293.88 ลา้นบาท 311.73  ลา้นบาท และ 1,277.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.56 ร้อยละ 96.18 และ

ร้อยละ 98.68 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

 ปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เท่ากบั  293.88 ลา้นบาท หรือมีอตัราการลดลงของรายไดร้้อยละ 

19.00 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงการลดลงของรายไดด้งักล่าว เป็นผลโดยตรงมาจากยอดการโอนกรรมสิทธ์ิห้อง

ชุดท่ีลดลง เน่ืองจากปี 2559 เป็นช่วงท่ีบริษทัเพ่ิงก่อสร้างโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 แลว้เสร็จจึงทาํให้มีลูกค้า

บางส่วนมีความประสงคท่ี์จะเร่งการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1, 2 

และเฟส 3 จาํนวน 2 ห้องชุด, 2 ห้องชุดและ 80 ห้องชุดตามลาํดับ ในขณะท่ีปี 2560 เป็นช่วงท่ีบริษัทฯ ไม่มีการเปิดตัว

โครงการใหม่ จึงมีเพียงการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดจากโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 จาํนวน 69 ห้องชุด มูลค่า 293.88 

ลา้นบาท 

ปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เท่ากบั  311.73 ลา้นบาท หรือมีอตัราการลดลงของรายไดร้้อยละ 

6.07 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 ต่อเน่ือง 

โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด จาํนวน 70 ห้องชุด 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการเท่ากบั 1,277.11 ลา้นบาทหรือมีอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ309.68 ส่วน

ใหญ่เกิดจากการเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ตั้งแต่ มกราคม 2562 โดยสรุปมีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Title หาดในยาง 

เฟส1 , เฟส 2  จาํนวน 414 ห้อง และโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 จาํนวน 8 ห้อง 

รายได้อ่ืน 

ในปี 2560-2562 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 7.34 ลา้นบาท 12.39 ลา้นบาท และ 17.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

2.44 ร้อยละ 3.82 และ ร้อยละ 1.33 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผิดสัญญาของลูกคา้ ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากคา่เช่า เป็นตน้ โดยรายไดจ้ากการผิด

สัญญาของลูกคา้ คือ เงินจอง เงินทาํสัญญา และเงินดาวน์ท่ีลูกคา้ชาํระมาแลว้และถูกรับรู้เป็นรายได้เน่ืองจากมีการยกเลิก
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สัญญาในภายหลงัหรือลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญา หรือเม่ือลูกคา้ไม่ทาํการโอนกรรมสิทธ์ิภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดและไม่มีการโตแ้ยง้ใดๆ จากลูกคา้  และรายไดค้่าเช่าคือรายไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ นาํห้องชุดของลูกคา้ท่ีทาํ

สัญญาแต่งตั้ งให้บริษัทสามารถนําห้องชุดของลูกค้าไปบริหารเพ่ือเก็บค่าเช่าได้ตามแผนการตลาด โดยบริษัทฯ จะจ่าย

ผลตอบแทนจากค่าเช่าดว้ยอตัราท่ีแน่นอนแก่ลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และในปี 2561-2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

รับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ The Title หาดในยาง เฟส1, 2  และ หาดราไวยเ์ฟส 3 

ตารางท่ี 1    รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามโครงการ 

 

รายได้จากการขายและให้บริการ1/ 

งบการเงิน  (ตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 293.88 97.56 311.73 96.18 35.88 2.77 

The Title หาดในยาง เฟส 1     527.35 40.75 

The Title หาดในยาง เฟส 2     713.88 55.16 

รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 293.88 97.56 311.73 96.18 1,277.11 98.68 

รายไดอ่ื้น2/ 7.34 2.44 12.39 3.82 17.11 1.32 

รายได้รวม 301.22 100.00 324.12 100.00 1,294.22 100.00 

  หมายเหตุ : 1/  รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งจากการขายอสังหาริมทรัพย ์อาทิ 

 เช่น  รายได ้จากค่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมคอนโดมิเนียม รายไดค้่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

  2/รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผิดสัญญาของลูกคา้ ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากค่าเช่า, รายไดจ้ากการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ 

The Title หาดราไวยเ์ฟส 3  

 

ตารางท่ี 2    สถานะการโอนกรรมสิทธิ์ตามจํานวนห้องชุดของโครงการในปี 2560-2562 

โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดโอนสะสม 

โอน/1 

(ห้อง

ชุด) 

สัดส่วน/

2 (ร้อย

ละ) 

โอน/1 

(ห้อง

ชุด) 

สัดส่วน/

2 (ร้อย

ละ) 

โอน/1 

(ห้อง

ชุด) 

สัดส่วน/2 

(ร้อยละ) 

โอน/1 

(ห้อง

ชุด) 

สัดส่วน/

2 (ร้อย

ละ) 

The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 69 28.75 70 29.17 8 3.33 238 99.17 

The Title หาดในยาง เฟส 1     211  211 95.91 

The Title หาดในยาง เฟส 2     203  203 80.56 

หมายเหตุ :  /1 จาํนวนห้องชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิระหว่างปี 

/2 คาํนวณจากห้องชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในแต่ละปีหารดว้ยจาํนวนห้องชุดทั้งหมดของแต่ละโครงการ  
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ต้นทุนขายและการให้บริการ/กําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขายและการให้บริการหลกัของบริษทัท่ีสําคญัประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญา เป็นต้น ทั้งน้ี ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญา คือ 

ตน้ทุนค่านายหนา้ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายแก่ตวัแทนขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ตวัแทนขายของบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ

ลูกคา้และบริษทัในการประสานงาน เพ่ือให้เกิดการขายและการส่งมอบสินคา้ (การโอนกรรมสิทธ์ิ) จนเสร็จสมบูรณ์ โดย

หน้าท่ีท่ีสําคญัของตัวแทนขายไดแ้ก่ การไปรับลูกค้าท่ีสนามบิน , การพาลูกค้ามาเย่ียมชมโครงการ , การให้ข้อมูลของ

โครงการเพ่ือเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนๆ จนเกิดการจอง , การประสานงานกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองหลงัการจอง เพ่ือให้ลูกคา้

มาทาํสัญญาตามกาํหนดเวลา , การเป็นตวัแทนลูกคา้เพ่ือตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิ เน่ืองจากลูกคา้ต่างชาติอาจ

กงัวลความถูกตอ้งของเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยและไวว้างใจตวัแทนขายมากกว่าบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นคนประเทศเดียวกนัและ

ใชภ้าษาเดียวกนั ตลอดจนการพาลูกคา้ไปกรมท่ีดินในวนัโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ เพ่ือความอบอุ่นใจ

ของลูกคา้และในบางกรณีอาจจดัเจา้หน้าท่ีเพ่ือเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากลูกคา้ในการรับโอนกรรมสิทธ์ิเน่ืองจากลูกคา้อาจไม่

สามารถเดินทางมาโอนดว้ยตวัเองไดใ้นขณะเวลานั้น เป็นตน้ ดงันั้น ดว้ยหน้าท่ีต่างๆ ของตวัแทนขายของบริษทัซ่ึงแตกต่าง

จากตวัแทนขายโดยทัว่ไป จึงทาํให้ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญาของบริษทัฯ จะถูกบนัทึกอยู่ในรายการสินทรัพย ์ซ่ึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  และจะถูกรับรู้เป็นตน้ทุนการขายและการให้บริการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตวัแทนขายในอตัราประมาณร้อยละ 10.00 ของ

มูลค่าขาย ในบางกรณีท่ีตวัแทนขายสามารถขายห้องชุดจนยอดขายสะสมถึงเป้าหมาย ภายในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด 

ตวัแทนขายดงักล่าวอาจไดรั้บผลตอบแทนพิเศษ นอกจากน้ี พนกังานของตวัแทนขาย (Sale Agent) และพนกังานของบริษทัท่ี

มีส่วนสนบัสนุนหรือผลกัดนัให้การขายประสบความสาํเร็จ จะไดรั้บผลตอบแทนดว้ยจาํนวนเงินคงท่ีซ่ึงคิดเป็นอตัราประมาณ

ร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าขาย  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale 

Agent) และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ เม่ือลูกคา้ทาํจองและ/หรือ ทาํสัญญาซ้ือขายจะซ้ือจะขาย และ/หรือห้องชุดท่ีมีการโอน

กรรมสิทธ์ิแลว้เท่านั้น และเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากลูกคา้จะตอ้งมากกว่าเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายผลตอบแทนแก่ตวัแทนขาย(Agent) 

และ/หรือพนกังานของตวัแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ี อตัราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตวัแทน

ขายและ/หรือพนกังานของตวัแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ ดงักล่าวเป็นอตัราตลาดและเป็นอตัราท่ี

ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการแข่งขนัสูง อยา่งไรก็

ดี บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทนุขายโดยรวม ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนค่านายหนา้ท่ีเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิม

ท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญาก่อนท่ีจะนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในการกาํหนดราคาขาย ดงันั้น อตัราการจ่ายค่านายหน้าดงักล่าวจึงมิได้

กระทบอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีบริษทัฯ ประมาณการไว ้

ในปี 2560-2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและให้บริการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขายและการ

ให้บริการ โดยบริษทัมีตน้ทุนขายและให้บริการเท่ากบั 134.82 ลา้นบาท 139.31 ลา้นบาท และ 685.45 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น

อตัราส่วนตน้ทุนขายและให้บริการต่อรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเท่ากบัร้อยละ 44.76 ร้อยละ 42.98 และ ร้อยละ 

52.96  ตามลาํดบัหรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 43.35 ร้อยละ 53.20 และร้อยละ 45.71 ตามลาํดบั ซ่ึงการปรับตวัลดลง



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  146 

 

ของอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ดงักล่าวเป็นผลจากจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้โครงการการันตีผลตอบแทนสาํหรับห้องชุดโครงการ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 และ หาดในยาง เฟส 1, 2โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในปี 2560-2561 ทาํให้รายไดท่ี้บริษทัฯ รับรู้จาก

การโอนกรรมสิทธ์ิต่อห้องมีมูลค่าลดลงเท่ากบัมูลค่าส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้ 

ตารางท่ี 3    ต้นทุนขายและให้บริการ 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย - ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1.29 0.96 1.31 0.94 38.66 5.64 

ตน้ทุนขาย - คา่ก่อสร้างอาคาร 122.04 90.52 135.23 97.07 598.1 87.26 

ตน้ทุนขาย - ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ/1 11.49 8.52 2.77 1.99 48.69 7.10 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 134.82 100.00 139.31 100.00 685.45 100.00 

อตัราส่วนร้อยละตน้ทุนขายและการ

ให้บริการต่อรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้ริการ 

                                                         

45.88  

                                                            

44.69  

                                                            

53.67  

อตัรากาํไรขั้นตน้ 52.80 53.20 45.72 

           หมายเหตุ :  /1 ตน้ทุนขายและการให้บริการ-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียกูยื้มระหว่างก่อสร้าง เป็นหลกั 
               /2 จดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ โดยปรับรายการตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญาการขายเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย   
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการพนกังานขาย ค่านายหน้าจากการขาย ค่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าเส่ือมราคาห้องตวัอย่าง และค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินงานขายอ่ืน ทั้งน้ี  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ ไดแ้ก่ ภาษีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการขายและโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุด ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นตน้ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย ค่าโฆษณา 

และค่ากิจกรรมในการออกบธู ส่วนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานขายอ่ืน ไดแ้ก่ ค่ารับรอง เป็นตน้ 

สาํหรับคา่ใชจ้่ายในการขายสําหรับงวดปี 2560-2562 มีจาํนวน 45.89 ลา้นบาท 69 ลา้นบาท และ203.87 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 15.23 ร้อยละ 21.28 และ ร้อยละ 15.76  ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการตามลาํดบั    

 ปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 45.89 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงหลกัของค่าใชจ้่ายในการขาย เป็น

ค่าใชจ้่ายผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายห้องชุดซ่ึงไดแ้ก่ ค่านายหน้าจากการขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้

(ขาย) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการขายห้องชุดในโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 ตามขอ้กาํหนดในสัญญา 

ปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 69 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 23.11 

ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงหลกัเกิดจากค่าใชจ้่ายพนกังานและค่าใชจ้า่ยส่งเสริมการขายเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจและการเปิดตวัโครงการใหม่ในอนาคต 
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ปี 2562  บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 203.87 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 

134.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 195.46 โดยการเปล่ียนแปลงหลักเกิดความผนัแปรจากการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดภายในปี 2562 และต่อพนกังาน 
 

ตารางท่ี 4    ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการพนกังานฝ่ายขาย 5.94 12.95 12.55 18.19 18.87 9.26 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) 7.88 17.18 5.65 8.19 16.91 8.29 

ค่าส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์ 2.65 5.78 3.08 4.46 0.66 0.32 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานขายอ่ืน 0.17 0.37 1.58 2.29 5.72 2.81 

ตน้ทุนขาย - ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญา/2 28.49 62.10 44.63 64.68 160.76 78.85 

ค่าเส่ือมราคา 0.75 1.63 1.51 2.19 0.95 0.47 

รวม ค่าใช้จ่ายในการขาย 45.88 100.00 69 100.00 203.87 100.00 

อตัราส่วนร้อยละคา่ใชจ้า่ยในการขายต่อรายไดจ้าก

การขายและการให้บริการ 
15.61 22.13 15.96 

หมายเหตุ : จดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ โดยปรับจากค่านายหนา้จากการขาย ซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญาเป็น 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินเดือนและโบนสัพนกังานฝ่ายบริหาร ค่าเส่ือมราคา สวสัดิการและ

ผลประโยชน์พนกังานอ่ืน ค่าสาธาณูปโภคค่าบริการต่างๆ ค่าเบ้ียประกนัภยั และค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ   

ในปี 2560-2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 66.24 ลา้นบาท 79.99 ลา้นบาท และ 104.82 ลา้นบาท  คิด

เป็น ร้อยละ 21.99 ร้อยละ 24.68 และร้อยละ 8.10 ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการตามลาํดบั 

  ปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหาร 66.24 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เท่ากบั 16.39 

ล้านบาทคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.88 เน่ืองจากบริษทัมีพนักงานฝ่ายบริหารท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือการขยายโครงการ 

ตลอดจนมีการปรับขึ้นเงินเดือนประจาํปีของพนกังาน  และค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยค่าใชจ้่ายบริหารหลกัปี 

2560 ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร ค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ ค่าเส่ือมราคา มีจาํนวน 32.98 ลา้นบาท 

จาํนวน 17.32 ลา้นบาท และจาํนวน 8.97 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปี 2559 ในอตัราร้อยละ 32.29 

ร้อยละ 83.09 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.06 ตามลาํดบั 

ปี 2561-2562 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79.99 ลา้นบาท และ104.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.68 และร้อยละ 8.10 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเติมโตของบริษทัทาํให้มีจาํนวนพนกังานเพ่ิมขึ้นตลอดจนการ

ปรับขึ้นเงินเดือนประจาํปีของพนกังาน ค่าบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล และค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น  
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ตารางท่ี 5    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัพนกังาน

ฝ่ายบริหาร 
33.08 49.94 44.98 56.23 47.75 45.55 

ค่าสาธารณูปโภค 3.51 5.30 2.86 3.58 6.49 6.19 

คา่บริการต่างๆ 2.62 3.96 3.98 4.98 5.61 5.35 

ค่าเบ้ียประชุม 0.33 0.50 0.33 0.41 0.33 0.31 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหารอ่ืนๆ/1 17.73 26.77 19.31 24.14 37.8 36.06 

คา่เส่ือมราคา 8.97 13.54 8.53 10.66 6.85 6.53 

รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66.24 100.00 79.99 100.00 104.83 100.00 

อตัราส่วนร้อยละคา่ใชจ้่ายในการบริหารต่อ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 
22.54 25.66 8.21 

           หมายเหตุ : /1 ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ค่ารักษาความปลอดภยั ค่ารักษาความสะอาด ค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นตน้ 

                              /2 บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคาํนวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีพฒันาโครงการในอนาคตให้มีอายใุชง้าน 

สั้นลงจึงทาํใหค้่าเส่ือมราคาต่อปีของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนสูงขึ้น 
 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียจากเงินกูยื้มสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยัท่ีไม่ไดถู้กบนัทึก

เป็นต้นทุนทางการเงินของโครงการ และดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นหลกั โดยในปี 2560-2562 บริษทัมีตน้ทุนทาง

การเงินเท่ากบั 5.52 ลา้นบาท 0.11 ลา้นบาท และ2.10 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.83 ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.16  ของรายได้

รวมตามลาํดบั 

 ปี 2560 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี เท่ากบั 1.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

49.97 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายจากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยั ท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือการพฒันาโครงการ The Title หาดใน

ยาง เฟส 1 เป็นหลกั นอกจากน้ีเน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 มีการพฒันาโครงการเสร็จส้ินส่วน

ใหญ่ ณ ส้ินเดือน พฤษภาคม 2559 ในขณะท่ีบริษทัหยดุการบนัทึกบญัชีรายจ่ายท่ีมีลกัษณะลงทุน (Capital expenditure) ของ

ตน้ทุนทางการเงินเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ ส้ินเดือน กนัยายน 2559 ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีการปรับปรุงผลกระทบ

ดงักล่าวในงบการเงินงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 โดยจดัประเภทรายการตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทับนัทึกเป็นรายจ่ายท่ีมี

ลกัษณะลงทุน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กนัยายน 2559 เป็นค่าใชจ้่ายตน้ทุนทางการเงินทาํให้มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจาํนวน 

1.48 ลา้นบาท 

ในปี 2561 ตน้ทุนทางการเงิน 0.11 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากบริษทัชาํระหน้ีเงินกูยื้มสถาบนัการเงิน/บริษทั

ประกนัภยัเสร็จส้ินภายในตน้ปี 2561และในส่วนของดอกเบ้ียเงินกูยื้มโครงการ The Title หาดในยางนั้น เป็นตน้ทุนทาง

การเงินของโครงการจึงถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นรายจ่ายลกัษณะทุน จึงยงัไม่ถูกบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุน 
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ในปี 2562 ตน้ทุนทางการเงิน 2.10 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเป็นดอกเบ้ียเงินกูยื้มท่ีเกิดขึ้นหลงัการก่อสร้างโครงการเสร็จ 

และดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยัเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ในปี 2560-2561 ค่าใชจ้่ายภาษีเงิน เท่ากบั 15.21 ลา้นบาท และ 7.50 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเน่ืองมาจากการรับรู้กาํไรจาก

การดาํเนินงานท่ีลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 เป็นหลกั 

ปี 2562 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน เท่ากบั 63.66 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนักบัปีก่อน 56.16 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น 

กําไรสุทธิและอตัรากําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2560-2562 เท่ากบั 41.49 ลา้นบาท 28.21 ลา้นบาท และ 234.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั ร้อยละ 13.57 ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 18.11 ของรายไดร้วมตามลาํดบั   

  ปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 90.98 ลา้นบาท เท่ากบั 50.09 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 55.06 ในขณะท่ีอตัรากาํไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 13.57 โดยการปรับตวัลดลงของกาํไรสุทธิ

ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการปรับตวัของรายได ้ในขณะท่ีอตัรากาํไรสุทธิท่ีลดลงเกิดจากรายไดจ้ากการขายท่ีไม่

สามารถครอบคลุมตน้ทุนคงท่ีบางส่วนได ้

ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 12.67 ลา้นบาท เท่ากบั 31.00 เกิดจาก

รายไดจ้ากการขายท่ีไม่สามารถครอบคลุมค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นได ้ 

ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 234.32 ลา้นบาท เท่ากบั 206.11 

ลา้นบาท เกิดจากการรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2560-2561 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 10.80 และ 5.24 ตามลาํดบั ลดลงอยา่งมีนยัสําคญั

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดลงตามจาํนวนห้องท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้อง

ชุดตามสาเหตท่ีุไดก้ล่าวถึงในส่วนรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ในปี 2560 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

จาก 140 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท  และในปี 2561 บริษทัฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลทาํให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 

200 ลา้นบาท 220 ลา้นบาท 

ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 35.76 เพ่ิมขึ้นจากกาํไรท่ีเพ่ิมขึ้น และในปีน้ีบริษทัฯ มี

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 220 ลา้นบาท 330 ลา้นบาท 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560,31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 969.59 ลา้นบาท 

1,754.61 ลา้นบาท และ 1,151.81 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คิดเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 38.53 ร้อยละ 39.32  และร้อยละ 30.42 ของ

สินทรัพยท์ั้งหมดตามลาํดับ และท่ีดินรอการพฒันา คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 22.64 ร้อยละ 32.43 และร้อยละ 42.41 ของ

สินทรัพยท์ั้งหมดตามลาํดบั 
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รายละเอียดสินทรัพย์หลักของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี ้

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบนัทึกอยูใ่นรายการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั และจะถูกรับรู้เป็นตน้ทนุการขายอสังหาริมทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือ

มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อ โดยตน้ทนุพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลกั ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ค่าปรับสภาพท่ีดิน ค่าก่อสร้าง 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาโครงการให้อยูใ่นสภาพพร้อมขายซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียเงินกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณ ส้ินปี 2560, 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 373.57 ลา้นบาท 689.87 ลา้นบาท และ 

350.42 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 38.53 ร้อยละ 39.52 และร้อยละ 30.42 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามลาํดบั 

ณ  ปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 373.57 ล้านบาท และ 689.87 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2559 คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 และเพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2560 ร้อยละ 84.67 ตามลาํดบั ซ่ึงมี

สาเหตุหลกัมาจากการถูกรับรู้เป็นตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อ

ของโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 และการก่อสร้างโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 ท่ีเร่ิมก่อสร้างในช่วงตน้ปี 

2560-2561 

ปี 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 350.42 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 339.45ลา้นบาท  ปัจจยั

หลกัการรับรู้ตน้ทุนจาการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ The Title หาดในยางเฟส 1, 2 และการเร่ิมงานก่อสร้างโครงการ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ในช่วงปลายปี 2562 

ตารางท่ี 6    ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ 

โครงการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 8.68 2.32 8.68 1.26 8.68 2.48 

The Title หาดราไวย ์เฟส 2 - - - -    

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 145.18 38.86 18.16 2.63 4.47 1.28 

The Title หาดในยาง เฟส 1,2 219.71 58.82 661.7 95.92 126.23 36.02 

The Title หาดในยาง เฟส 3         68.84 19.64 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 - - 1.33 0.19 142.20 40.58 

รวม 373.57 100.00 689.87 100.00 350.42 100.00 

 

 

 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  151 

 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ คือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีลูกคา้ส่ังซ้ือแยกต่างหากนอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์ส่วนควบท่ีบริษทัฯ 

ขายพร้อมห้องชุด โดยบริษทัฯ จะเป็นตวัแทนในการส่ังซ้ือและส่งมอบเฟอร์นิเจอร์แก่ลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้บางราย อาทิเช่น 

ลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีไม่สะดวกในการดาํเนินการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่

ลูกคา้ โดย บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในลกัษณะดงักล่าว ในโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 

และโครงการ The Title หาดในยางเฟส 1, 2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560, ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั

ฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 0.53 ลา้นบาท 6.49 ลา้นบาท และ 0.59 ลา้นบาท ตามลาํดบัคิดเป็นละ 0.06 ร้อยละ 0.37 และร้อยละ 

0.05 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามลาํดบั 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประกนัจา่ยล่วงหน้า  ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญา 

เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 77.39 ลา้นบาท 176.83 ลา้น

บาท และ 38.64 ลา้นบาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 7.98 ร้อยละ 10.08 และร้อยละ 3.36 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั ตามลาํดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ปี 2560 - 2562 เท่ากบั 77.36 ลา้นบาท 176.83 ลา้นบาท และ 38.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง

รายการหลกัเกิดจากตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขายห้องชุดโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 

และ หาดราไวย ์เฟส 5 การลดลงเกิดจากตน้ทุนส่วนเพ่ิมจะถูกตดัเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

ที่ดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันา เป็นท่ีดินท่ีบริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันาโครงการต่อไปในอนาคต ประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง

ท่ีดินและค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560-

2562 บริษทัฯ มีท่ีดินรอการพฒันาเท่ากบั 219.53 ลา้นบาท 568.99 ลา้นบาท และ 488.49 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 22.64 

ร้อยละ 32.43 และร้อยละ 42.41 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามลาํดบั 

ปี 2560 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯ มีจาํนวนเท่ากบั 219.53 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อน 159.19 ลา้นบาท เกิดจากการ

ซ้ือท่ีดินเพ่ิมสาํหรับพฒันาโครงการบริเวณหาดในยาง 

ปี 2561 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯ มีจาํนวนเท่ากบั 568.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 349.46 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 159.19  เกิดจากการซ้ือท่ีดินเพ่ิมท่ีหาดในยางและหาดบางเทา เพ่ือสาํหรับพฒันาโครงการในอนาคต 

ปี 2562 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯ มีจาํนวนเท่ากบั 488.49 ลา้นบาท ลดลง 80.51 ลา้นบาท จากการโอนท่ีดินรอ

การพฒันาไปเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นการพฒันาโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 และโครงการ The Title 

หาดในยาง เฟส 3 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  152 

 

ตารางท่ี 7    ท่ีดินรอการพฒันาแยกตามพื้นท่ี 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

ท่ีดินรอการพฒันา 
ณ 31 ธนัวาคม 

2560 

ณ 31 ธนัวาคม 

2561 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 
กรรมสิทธิ์ 

ท่ีดินบริเวณหาดราไวย ์ 51.22 51.22 3.89 บริษทั 

ท่ีดินบริเวณหาดในยาง 9.12 9.12   บริษทั 

ท่ีดินบริเวณหาดในยาง 159.19 197.28 144.73 บริษทั 

ท่ีดินบริเวณหาดบางเทา   311.37 339.87 ติดภาระจาํนอง 

รวม 219.53 568.99 488.49   
 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคารสํานกังานบา้นพกัพนกังาน แคมป์คนงานก่อสร้าง 

และ ยานพาหนะ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน จาํนวน 

50.16 ลา้นบาท จาํนวน 39.22 ลา้นบาท และ 72.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น ร้อยละ 5.17 ร้อยละ 2.24 และร้อยละ 6.33 ของ

สินทรัพยร์วม ตามลาํดบัโดยรายการหลกั ไดแ้ก่ อาคารและสํานักงานท่ีจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงใช้เป็นสํานกังานในการปฏิบติังาน 

ห้องรับรองและห้องประชุมสาํหรับผูบ้ริหาร และอาคารบา้นพกัคนงานและพนกังานท่ีจงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ 

ณ ปี 2561 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง จากส้ินปี 2560 เท่ากบั 10.94 ลา้นบาท เป็นอตัราร้อยละ 21.81  

ในปี 2562 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น จากส้ินปี 2561 เท่ากบั 33.79 ลา้นบาท เป็นอตัราร้อยละ 86.42 

ตารางท่ี 8    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                   

           หน่วย : ลา้นบาท  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ท่ีดิน 3.76 3.76 12.77 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 39.63 29.57 43.62 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3.96 3.4.00 3.33 

ยานพาหนะ 2.81 2.49 2.90 

งานระหว่างก่อสร้าง - - 10.28 

รวม 50.16 39.22 72.90 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลกั โดยมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560-31 ธันวาคม 2562 เท่ากบัจาํนวน 1.32 ลา้นบาท จาํนวน 1.47 ลา้นบาท และ 0.96 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 0.14 ร้อยละ 

0.08 และ ร้อยละ 0.08 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดับโดยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนหลกัในปี 2557 ได้แก่ ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
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คอมพิวเตอร์ระบบการวางแผนบริหารธุรกิจขององคก์รแบบองคร์วม (Enterprise Resource Planning) หรือ ERP ซ่ึงบริษทัฯ 

ใชใ้นการบริหารงาน ในปี 2559 การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เกิดจากบริษทัฯ มีการทยอยตดัค่าจาํหน่ายลิขสิทธ์ิดงักล่าว 

ปี 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีจาํนวนลดลง 0.36 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2559 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 21.32 

เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

ปี 2561สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น 0.15 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 เน่ืองจากการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ 

Website ของบริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ในการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ 

ปี 2562 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีจาํนวนลดลง 0.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

ซ่ึงบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี

ยงัไม่ไดใ้ชโ้ดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเท่ากบั 9.25 ลา้นบาท 

13.66 ลา้นบาท และ 16.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ร้อยละ 0.78 และ ร้อยละ 1.39 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดย

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราวจากรายการผลประโยชน์พนักงาน 

ตน้ทุนสิทธิการเช่า เป็นตน้ 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินคํ้าประกนัค่าไฟฟ้าและนํ้ าประปาเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 0.77 ลา้นบาท 2.08 ลา้นบาท และ 1.76 คิดเป็น 

ร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.12 และ 0.15 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 444.56 ลา้นบาท 1,203.59 ลา้นบาท และ 

392.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 45.85 ร้อยละ 68.60 และร้อยละ 34.05 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมตามลาํดบั รายละเอียดหน้ีสินหลกัของบริษทัฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่างานก่อสร้าง เจา้หน้ีการคา้อ่ืนๆ ของการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

เพ่ือพฒันาโครงการโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560-31 ธนัวาคม 2562 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ มีจาํนวนเท่ากบั 

18.99 ลา้นบาท 10.20 ลา้นบาท และ18.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 ร้อยละ 0.58 และร้อยละ 1.58 ของหน้ีสินและส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบั ทั้งน้ี อตัราการเปล่ียนแปลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนในแต่ละช่วงเวลาสอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย  

ณ ส้ินปี 2560 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2559 จาํนวน 15.81 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีการคา้อ่ืนๆ 

ของการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเร่ิมพฒันาโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2  

ณ ส้ินปี 2561 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจากปี 2560 จาํนวน 8.79 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีการคา้อ่ืนๆ ของ

การซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีลดลงจากการพฒันาโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 เสร็จในปี 2561  
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ณ ส้ินปี 2562 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจากปี 2561 จาํนวน 18.22 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีการคา้อ่ืนๆ ของ

การซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการพฒันาโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5  
 

โดยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัท มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

ตารางท่ี 9    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

                  หน่วย : ลา้นบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  ณ 31 ธนัวาคม 2560  ณ 31 ธนัวาคม 2562  ณ 31 ธนัวาคม 2562  

งานก่อสร้างอาคาร 9.52 4.28 4.78 

อ่ืนๆ1/ 9.47 5.91 13.44 

รวม 18.99 10.19 18.22 

หมายเหตุ 1/อ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นหลกั 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเท่ากบั 5.80  ลา้นบาท 4.04 ลา้นบาท และ 

13.16 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.23 และ ร้อยละ 1.14 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบัซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เงินรับล่วงหน้า 

เงินรับล่วงหน้า คือ เงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากผูซ้ื้อก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจาํ และเงินทาํสัญญา 

โดยบริษทัจะบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ และจะถูกตดัเป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อ  

สําหรับเง่ือนไขของ เงินจอง เงินมดัจาํ และเงินทาํสัญญา กรณีลูกคา้ชาวไทย บริษทัฯ กาํหนดให้ลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระ

ค่าเงินจอง เงินทาํสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษทัฯ อย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.00-15.00 ของมูลค่าห้องชุด

ก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ ในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีติดตามการชาํระเงินไดย้ากกว่าลูกคา้ชาวไทยกาํหนดให้ตอ้งทาํ

การชาํระค่าเงินจอง เงินทาํสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษทัฯ อย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.00-70.00 ของ

มูลค่าห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิตามเง่ือนไขในสัญญาตามลาํดบั 

ในปี 2560-2562 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ เท่ากบั 327.40 ลา้นบาท 891.29 ลา้นบาท และ 160.37 ลา้นบาท 

คิดเป็น ร้อยละ 33.76 ร้อยละ 50.34 และร้อยละ 13.92 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั โดยเงินรับล่วงหนา้จาก

ลูกคา้ มีจาํนวนลดลงปัจจยัหลกัมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 
 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัย 

บริษทัฯ มีเงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยัในส้ินปี 2560 เท่ากบั 50 ลา้นบาท  ปี 2561 เท่ากบั 269 ลา้น

บาท ปี 2562 เท่ากบั 155 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560-2561 บริษทัฯ ไดกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยั เพ่ือใช้

ในการก่อสร้างโครงการ The Title หาดในยาง เฟส1, 2 โดยทยอยชาํระหน้ีดงักล่าว เสร็จภายในปี 2562 และไดมี้การกูยื้มเงิน

จากสถาบนัการเงิน/บริษทัประกนัภยั เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 และเป็นทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี

บริษทัของรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ แลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าวและบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให้ นางสาวจีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ นาวสาวจีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ กาํกับไว ้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าไดรั้บรองความถูกตอ้งของข้อมูลแล้ว

ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

ช่ือ           ตําแหน่ง                    ลายมือช่ือ 

 

นายเดน่ดนยั หุตะจูฑะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานขายและการตลาด (รักษาการ) 

 

 

นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานวางแผนและควบคุม 

 

 

 

ผู้รับมอบอํานาจ 

ช่ือ          ตําแหน่ง                    ลายมือช่ือ 

 

น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน               
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวตัิอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

1. นายสุวิช  ลํ่าซาํ 

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการอิสระ 

59  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 

Abilene Christian University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์      

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี  114/2015 

 อบรมหลกัสูตร “Updated COSO 

Enterprise Risk Management: 

Integrating with Strategy and 

Performance" 

  

0.13 ไมม่ ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

 

2557-2559 

 

2539 - ปัจจุบนั 

 

 

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 

 กรรมการ 

 

 Assistance Director  

agency transformation 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั  

บริษทั  เอไอเอ  จาํกดั 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

     

ประกนัชีวิต 

 

 

2. นายวิโรจน์  หุตะจฑูะ 

 กรรมการ   

(มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 

82  ปริญญาโท (MS MATHS – 

Master of Science Mathematics) 

มหาวิทยาลยัมินดาเนา  ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา      

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นท่ี 118/2015 

 

1.35 บิดา นายเด่นดนยั  หุ

ตะจูฑะ และ นาย

ดรงค ์ หุตะจูฑะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

2557-2559 

 

2543- ปัจจุบนั 

 

 

 

 กรรมการ 

 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทุกประเภท 
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวตัิอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

3. นายเด่นดนยั  หุตะจูฑะ 

 กรรมการ 

(มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั)         

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสาย 

งานขายและการตลาด  

59  ปริญญาตรี (บญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

  Mini MBA  รุ่นท่ี 35 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นท่ี 118/2015 

57.46 บุตรนายวโิรจน์   หุ

ตะจูฑะ และ     พี่

นายดรงค ์ 

 หุตะจูฑะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2553 –2559 

 กรรมการ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ประธากรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานขายและการตลาด 

 กรรมการ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

4. นายศศิพงษ ์ ป่ินแกว้ 

 กรรมการ 

 (มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน  

วางแผนและควบคุม 

58  ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสภา

วิชาชีพบญัชี (Certified Public 

Accountants: CPA) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 114/2015  

4.40 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

 กรรมการ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

วางแผนและควบคุม 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

บริษทั ซีโอเอส ออดิท 

จาํกดั 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

สาํนกังานสอบบญัชี 
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวตัิอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

5. นายดรงค ์ หุตะจูฑะ 

 กรรมการ 

      (มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

       สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

58  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 118/2015 

4.38 บุตรนายวิโรจน์  

 หุตะจูฑะ และ นอ้ง 

นายเด่นดนยั  หุตะ

จูฑะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

2554 - 2559 

 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

พฒันาผลิตภณัฑ ์

 

 กรรมการ 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

6. นางสาวจีรยา  อุดมวงศท์รัพย ์

 กรรมการ 

      (มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

53  ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 114/2015 

1.05 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

2550 -2559 

 

2547 - ปัจจบุนั 

 

 กรรมการ 

 รองกรรมผูจ้ดัการสายงาน

บญัชีและการเงิน 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)  

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั 

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทุกประเภท 

 

7. นายชยัวฒิุ  จิตราคนี 

 ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

  กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

63  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี SEC/2014 

 Advanced Audit Committee 

Program (ACP)  2016 

0.10 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2557 - 2559 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

บริษทั วไีออี จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

ขายอาหารเสริม
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวตัิอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

 หลกัสูตร Chief of Financial 

Officer (CFO) รุ่นท่ี 3 

สถาบนับญัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์

สาธารณะ สาํหรับผูบ้ริหาร

ระดบัสูง  รุ่นท่ี 3 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกั

บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 16 สถาบนั

พระปกเกล ้

 อบรมหลกัสูตร “Updated COSO 

Enterprise Risk Management: 

Integrating with Strategy and 

Performance” 

 อบรมหลกัสูตร “Gorporate    

    Governance Orientaion for    

    New Listed Company” 

2554 -ปัจจบุนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2552 -ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจุบนั 

2551 - ปัจจบุนั 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการบริหารการเงิน 

 กรรมการบริหารการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอส ที ซี อิน

โนเวชัน่ จาํกดั 

บริษทั คสัตอมไมซ์

เทคโนโลยี จาํกดั 

บริษทั เส้นสาลี จาํกดั 

บริษทั เรดอน  จาํกดั 

บริษทั นีโอฟาร์ม จาํกดั 

 

ผลิตภณัฑอ์าหารก่ึง

สาํเร็จรูป แปรรูป  

ผลิตเคร่ืองมือแพทย ์

 

ผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ว 

ขายส่งสินคา้ทัว่ไป 

ขายส่งสินคา้ทางเภสัช 

 

8 นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง  

 ประธานกรรมการสรรหา  และ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

59  เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 36 

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

0.10 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวตัิอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

 กรรมการอิสระ 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 114/2015 

 หลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program (ACP) 2016 

  อบรมหลกัสูตร “Gorporate    

    Governance Orientaion for    

     New Listed Company” 

2557 – 2559 

 

2555 – 2557 

 

 

 

2554 - 2557 

 

2553 - 2554 

 กรรมการ 

 

 ประธานอนุกรรมการไต่สวน

ขอ้เท็จจริง กรณีเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐกระทาํการทุจริตในภาครัฐ 

 ผูช่้วยดาํเนินงานของสมาชิก

วุฒิสภา 

 เลขานุการประธานวฒิุสภา 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้ จาํกดั 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท. วุฒิสภา 

 

วุฒิสภา 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

ส่วนราชการ 

 

 

 

ส่วนราชการ 

   

ส่วนราชการ 

 

9 นายประเสริฐ  วรรณเจริญ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน 

         ปฏิบตัิการและนิติกรรม 

 

58  ปริญญาโท สาขาการบริหาร

พฒันาสังคม) สถาบนับญัฑิ

ตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.97 ไมม่ ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

2557 –2559 

 

2543 – ปัจจุบนั 

 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

ปฏิบตัิการและนิติกรรม 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอร์ตี้  จาํกดั 

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทุกประเภท 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายช่ือ  บริษทั 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.นายสุวิช  ลํ่าซาํ X,I,III,IV - V - - - - - - - 

2.นายวิโรจน์  หุตะจูฑะ I,VI,@ I,VI,@ - - - - - - - - 

3.นายเดน่ดนยั  หุตะจูฑะ I,II,V,VI,@ VI - - - - - - - - 

4.นายศศิพงษ ์ ป่ินแกว้ I,II,V,VI,@ - - I,V,VI,@ - - - - - - 

     5.นายดรงค ์ หุตะจฑูะ I,II,V,VI,@ VI - - - - - - - - 

     6.นางสาวจีรยา   อุดมวงศท์รัพย ์ I,V,@ I,VI,@ - - - - - - - - 

    7.นายชยัวุฒิ  จิตราคนี I,III,IV - - - I,V,VI,@ I,V,VI,@ X,V,VI,@ I,V,VI,@ V V 

    8.นางจิตติมา สัจจวานิช  อินทจุนัทร์

ยง 

I,III,IV - - - - - - - - - 

    9.นายประเสริฐ  วรรณเจริญ V,VI I,V,VI,@ - - - - - - - - 

 10.นายเจริญ  บญุมโนทรัพย ์ VII - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบริหาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผูบ้ริหาร VI = ผูถื้อหุ้น VII = เลขานุการบริษทั @ = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

                  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง : 1.บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั   2. บริษทั เอไอเอ จาํกดั   3.บริษทั ซีโอเอส ออดิท จาํกดั   4.บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั  5.บริษทั วไีออี จาํกดั  6. บริษทั เส้นสาลี จาํกดั  7.บริษทั เอส ที ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั 

                  8.บริษทั เรดอน จาํกดั         9.บริษทั นีโอฟาร์ม จาํกดั 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

- ไม่มี      - 
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เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษทั สํานักงาน โปรเฟสวนั จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมี

คุณสมบติั วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ลําดับ 

 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหน่ง 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม 

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

1 นายภาคนิ วิรุลหกุล 42  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ

บญัชี   มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

เลขท่ี 10876 

 วุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 

(IACP) สภาวิชาชีพบญัชีใน    

พระบรมราชูปถมัภ์ 

 

- 

 

- 

2551- ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

2544 - 2550 

 

หุ้นส่วน 

 

หุ้นส่วน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายตรวจสอบ 

 

บริษทั สาํนกังาน เอม็เอม็ 

เอน็ ซินดิเคสจาํกดับริษทั 

สาํนกังาน โปรเฟส วนั 

จาํกดั 

สาํนกังานสอบบญัชี อี วาย 

จาํกดั 

Audit 

 

Audit 

Audit 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

วิธีประเมิน วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

1.โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 

ทรัพยสิ์น: ห้องชุดพกัอาศยัจาํนวน 5 ห้อง เน้ือท่ี

รวม 225.43 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ชั้นท่ี 4 อาคารชุดเดอะ ไทเทิ้ล เฟส 

1 อาคารเลขท่ี เอ และบี  ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

19,077,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

2.โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 

ทรัพยสิ์น: ห้องชุดพกัอาศยัจาํนวน 1 ห้อง เน้ือท่ี

รวม 77.46 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ชั้นท่ี 4 อาคารชุดเดอะ ไทเทิ้ล เฟส 

3 อาคาร  บี   ถนนสายหาดสุรินทร์-หาดราไวย ์ ต.

ราไวย ์อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเก็ต 

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

6,971,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 
 
 
 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

18 พฤศจิกายน 2562 

3.โครงการ The Title V หาดราไวย ์(โครงการ

ระหว่างก่อสร้าง) 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  จาํนวน 3 

103,510,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 
 
 

วิธีวิเคราะห์จากตน้ทนุ 

(Cost Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 
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ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

วิธีประเมิน วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

แปลง เน้ือท่ีรวม 5-1-25.9 ไร่ จาํนวน 5 รายการ 

และส่วนพฒันาควบ (ประเมินตามแบบแปลน)   

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ซอยทวีสมาน ถนนสายหาด

สุรินทร์-หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

 
 

4.อาคารสาํนกังานและสาํนกังานขายบริเวณหาด

ราไวย ์

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 3 

รายการเน้ือท่ีรวม 0-2-20.2 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : เลขท่ี 469 ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

27,672,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีวิเคราะห์จากตน้ทนุ 

(Cost Approach) 

18 พฤศจิกายน 2562 

5.อาคารสาํนกังานบริเวณหาดราไวย ์

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินจาํนวน 3 โฉนด พร้อมส่ิงปลูก

สร้าง2 รายการ ประเภทอาคารบา้นเด่ียว 2 ชั้น 

หลงัเน้ือท่ีรวม 1-1-70.3ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ซอย เดอะไทเทิ้ล ถนนสายหาด

สุรินทร์-หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

54,300,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

 

 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 
 
 
 

วิธีวิเคราะห์จากตน้ทนุ 

(Cost Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  166 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

วิธีประเมิน วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

6.ท่ีดินพร้อมอาคารร้านกาแฟ AMAZON ชั้นเดียว 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง                           

เน้ือท่ีรวม 0-0-89.7 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ถนนสายหาดสุรินทร์-หาดราไวย ์ 

ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

11,629,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีวิเคราะห์จากตน้ทนุ 

(Cost Approach) 

18 พฤศจิกายน 2562 

7.ท่ีดินว่างเปล่าบริเวณหาดราไวย ์ 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินจาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ีรวม 0-0-

60.7 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ถนนสายรอบเกาะหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

5,038,100 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

8.ท่ีดินว่างเปล่าบริเวณหาดราไวย ์ 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดิน จาํนวน 4  แปลง   แบง่ออกเป็น 3  

กลุ่ม  เน้ือท่ีรวม 5-2-61.9 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ซอยร้ัวแฝด ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

75,149,600 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  167 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

วิธีประเมิน วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

9. อาคารสาํนกังานขาย และอาคารสาํนักงาน 2 ชั้น 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เน้ือท่ีรวม 2-1-

10.3 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ซอยบางหม่าเหลา 2 แยกจากถนน

สายสาคู-ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

50,290,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบตน้ทุน  

(Cost Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

10. ท่ีดินว่างเปลา่ ติดถนนสายสาคู-ในยาง 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินว่างเปล่า จาํนวน 7 แปลง เน้ือท่ี

รวม 33-2-33.2 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ติดถนนสายสาคู-ในยาง ต.สาคู อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

335,830,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

11. ท่ีดินว่างเปล่า ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรี

สุนทร 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินว่างเปล่า จาํนวน 13 แปลง  เน้ือท่ี

รวม 34-3-71.8 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

314,365,500 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมนิหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

 

 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  168 

 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

วิธีประเมิน วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

12. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ติดซอนเชิงทะเล 14 

ถนนศรีสุนทร 

ทรัพยสิ์น: ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 8 

แปลง  เน้ือท่ีรวม 1-3-17.0 ไร่ (ประเมนิเฉพาะ

ส่วนท่ีดิน) 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

30,114,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและ

ประเมินมูลค่า , นายปริญญา  นนัท

สมบูรณ์ ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. / ผู ้

ประเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.044 

 

เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

25 พฤศจิกายน 2562 

 

13. โครงการ The Title หาดในยาง   

ทรัพยสิ์น: ห้องชุดพกัอาศยัจาํนวน 55 ห้อง เน้ือท่ีรวม 

2,252.41 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น : อาคารชุด เดอะไทเท้ิล  เรสซิเดนซีส์  

(ในยาง-ภูเก็ต)  ซอยบางหมาเหล่า  2  ถนนเทพ

กระษตัรี-ในยาง ตาํบลสาคู อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษทั 

ภาระผูกพนั  : ไม่ม ี

 

 

139,910,000 บจก.กวิน  แอพเพรซลั 

/นายพรชยั  นิลกิจ  ผูส้าํรวจและประเมิน

มูลค่า , นายปริญญา  นนัทสมบูรณ์ ผู ้

ประเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ  

วฒ.044 

 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

(Market Approach) 

10 มกราคม 2563 

 

 

 

 



 บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 หนา้  169 

 

เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ  

-ไม่มี- 

 

 


	ค่าตอบแทนพนักงาน

