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ส่วนท่ี 1 

 การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2532 

ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยกลุ่มของนางสาวสิริรตัน์ สาตราภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์ริ่มแรก คือ การซ้ือ

ขายท่ีดินเพื่อเก็งกาํไรในเขตพื้ นท่ีจงัหวดัภูเก็ต ภายใตช้ื่อ “บริษัท คนัทรี คลับ จาํกดั” ต่อมากลุ่มของ นายเด่นดนัย หุ

ตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการพฒันาอสงัหาริมทรพัยไ์ดเ้ล็งเห็นโอกาสวา่ท่ีดินท่ีบริษัทครอบครอง

อยูน้ั่นอยูใ่นทาํเลท่ีมี 

ศกัยภาพจึงไดซ้ื้อหุน้จากกลุ่มของนางสาวสิริรตัน์ สาตราภยั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อนํา

ท่ีดินท่ีบริษัทถือครองมาพัฒนาต่อยอดและพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หลังจากน้ันจึงไดเ้ริ่มพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรพัยอ์ย่างจริงจังนับจากปี 2550 เป็นตน้มา รวมถึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั”  

ภายหลงัจากการบริหารงานของเด่นดนัย หุตะจูฑะ บริษัทไดบุ้กเบิกและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดยไดเ้ริ่มตน้

ด้วยการพัฒนาโครงการบ้านเด่ียวระดับสูง (Luxury Class) บนพื้ นท่ีหาดราไวย์ในปี 2551แต่จากการวิจัยทาง

การตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกับความตอ้งการ

ผู้บริโภคในทําเลท่ีตั้งดังกล่าวมากกว่า บริษัทจึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมและไดเ้ปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมภายใตแ้บรนด ์“The Title” ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ 

(Low rise) ความสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพื้ นท่ีหาดราไวย ์จังหวดัภูเก็ต ในปี 2554 ซ่ึงเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดย

อาศยัจุดแข็งจากการพฒันาท่ีดินท่ีอยูใ่นการครอบครองของบริษัท และดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีโดดเด่น การออกแบบโครงการ

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ การใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการก่อสรา้ง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีเน้นความร่มรื่น

และใหค้วามรูส้กึเสมือนการพกัผ่อนในโรงแรมหรือรีสอรท์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความคุม้ค่าและความประทับใจ

แก่ลูกคา้ จึงทาํใหโ้ครงการท่ีบริษัทพฒันาไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

หลังจากโครงการ The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 1 (The Title หาดราไวย์ เฟส 1) เปิดขายในปี 2554 

ประสบความสาํเร็จในแง่ของยอดขาย บริษัทจึงไดพ้ฒันาโครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 2 (The Title หาด

ราไวย ์เฟส 2), โครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 3 (The Title หาดราไวย ์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 หาดในยาง เฟส 2) อยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2555-2560  

นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ไดมี้การเปิดโครงการ The Title V (หาดราไวย ์เฟส 5) ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียนในรูปแบบ

คอนโดเทล จํานวน 4 ตึก สูง 5 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยเปิดขายในเดือน พฤศจิกายน 

2561 และยงัคงศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นทาํเลอื่นๆท่ีมีศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหเ้ป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) คือดําเนินธุรกิจทั้งในส่วนของ

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการรบัรูร้ายไดใ้นระยะสั้นและปานกลาง และการลงทุนในส่วนของธุรกิจคอนโดเทลซ่ึง

เป็นการร่วมมือกบั Best Western Inc. แบรนดโ์รงแรมยกัษ์ใหญ่ของโลก เพื่อบริหารหอ้งพกัโครงการ The Title V (The 

Title หาดราไวย ์เฟส 5) เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการลงทุน เพื่อใหเ้กิดรายไดน้อกเหนือจากการพกัอาศัย

ในบางช่วงเวลา ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนมาก ซ่ึงการแต่งตั้ง Best Western Inc. จะส่งผลดี
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ต่อบริษัท เพราะนอกจากจะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ ท่ีซ้ือหอ้งในโครงการของเราแลว้ ยงัทําใหเ้กิดรายได้

ประจาํ (Recurring Income) ในอนาคตอีกดว้ย  

บรษัิทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดงัน้ี 

ปี 2532 

 จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 27 กันยา  ยน 2532 โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย โดยมี

วตัถุประสงค์เริ่มแรก คือ การซ้ือขายท่ีดินเพื่อเก็งกําไรในเขตพื้ นท่ีจังหวดัภูเก็ต ภายใตช้ื่อ “บริษัท คันทรี 

คลบั จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจาํนวน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีสํานักงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 267/4 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ําทิพย์) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

ปี 2550 

 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดเ้ล็งเห็นถึง

ศกัยภาพของท่ีดินท่ีบริษัทถือครอง จึงไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมลงทุนเพื่อซ้ือหุน้จากกลุ่มของนางสาวสิริรตัน์ 

สาตราภยัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ นําท่ีดินท่ีบริษัทถือครองบริเวณหาดราไวย ์จงัหวดั

ภูเก็ตมาพฒันาเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาบนัทึกขอ้ตกลงร่วมทุนกบัผูถื้อหุน้เดิมท่ี

จะทยอยชาํระค่าหุน้ต่อเม่ือสามารถพฒันาและขายอสงัหาริมทรพัยบ์นท่ีดินดงักล่าวได ้

 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรต้ี์ จาํกดั” และเปลี่ยนวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจเป็น

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ปี 2551 

 เริ่มพัฒนาโครงการบ้านเด่ียวระดับสูง (Luxury Class)  เพื่อขายโดยใชช้ื่อว่า Villa แต่จากการวิจัยทาง

การตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกับความ

ตอ้งการผู้บริโภคในทําเลท่ีตั้งดังกล่าวมากกว่า จึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียม 

ปี 2554 

 เปลี่ยนรูปแบบการพฒันาท่ีดินจากบา้นเด่ียวระดับสูง (Luxury Class) เป็นการคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low 

rise) โดยเน้นรูปแบบโครงการสไตล์ รีสอรท์ ดว้ยการเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 โดยเป็น

โครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้ นท่ี 4-2-66.80 ไร่ จาํนวน 160 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดรา

ไวย ์ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 494 ลา้นบาท 

 ยา้ยสาํนักงานใหญ่ ไปยงั เลขท่ี 39/133 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ปี 2555-2557 

 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะไดซ้ื้อหุน้จากนางสาวสิริรตัน์ สาตราภยัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิมตามสญัญาบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมลงทุนท่ีไดท้าํข้ึนในปี 2550 

 บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 2 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้ นท่ี

ประมาณ 4-2-91.80 ไร่ จํานวน 120 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดราไวย์ ตําบลราไวย ์อําเภอเมืองภูเก็ต 

จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงอยูติ่ดกบัพื้ นท่ีเดิมของโครงการ The Title เฟส 1 มูลค่าโครงการประมาณ 452 ลา้นบาท       

 บรษิัทไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 84 บาท จากจาํนวนหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวน 4.20 ลา้น

บาท         

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาทเป็น 5 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใช้

เป็นเงินทุนในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการในอนาคต           
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 บริษัทไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 600 บาท จากจาํนวนหุน้สามัญ 5 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวน 30.00 

ลา้นบาท 

 บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้ นท่ี 

7-2-87 ไร่ จาํนวน 240 ยูนิต ตั้งอยูท่ี่บริเวณหาดราไวย ์ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงอยู่

ติดกบัพื้ นท่ีเดิมของเฟส 1 และเฟส 2 มูลค่าโครงการประมาณ 1,118 ลา้นบาท       

ปี 2558 

 บริษัทไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 1,500 บาท จากจาํนวนหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวน 75.00 

ลา้นบาท  

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาทเป็น 70 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใช้

เป็นเงินทุนในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการในอนาคต 

 ยา้ยสาํนักงานใหญ่ไปยงั เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ปี 2559-2560 

 บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพื้ นท่ี 

4-2-55.1 ไร่ จํานวน 252 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดในยาง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 

2/2 หมู่ 5 ตาํบลสาคู อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 599 ลา้นบาท      

 จดัตั้งสาขา ข้ึนท่ี เลขท่ี 469 หมู่ท่ี 6 ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

 บริษัทไดมี้มติจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 112 บาท จากจาํนวนหุน้สามญั 70 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวน 78.40 

ลา้นบาท  

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 140 ลา้นบาทโดยเสนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิม เพื่อ

ใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการในอนาคต  

 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชช้ื่อว่า “บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 

(มหาชน)” และไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ รวมทั้งไดเ้พิ่ม

ทุนจดทะเบียนจาก 140 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท ดว้ยการออกและเสนอขายหลักทรพัยจ์าํนวน 120 

ลา้นหุน้ (ราคาพาร ์0.50 บาท)  

 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งให ้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) เป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรพัย ์

 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดส้่งรบัหุน้สามญับริษัท ร่ม

โพธ์ิ พร็อพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและไดเ้ขา้ทําการซ้ือขายหลักทรพัยอ์ยา่งเป็น

ทางการ (Frist day Trade) 

ปี 2561 

 บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพื้ นท่ี 

4-3-8 ไร่ จํานวน 220 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหาดในยาง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 

หมู่ 5 ตาํบลสาคู อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 798 ลา้นบาท และก่อสรา้งแลว้เสร็จใน

ไตรมาส 4 ปี 2561   

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี  2561 มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ ้นจํานวนรวม 

22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 54.35 ของกาํไรสุทธิ  โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป้นหุน้สามัญของบริษัทจาํนวน 40,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิด

เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอัตรา 10 เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 
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รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 20,000,000 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีเกิดจาการจ่ายเงินปันผลคํานวณไดอ้อกมา

เป็นเศษหุน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 

0.05 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0055555556 บาท 

กําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 จากการท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผล 

บริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

220,000,000 บาท  

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 ลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่มบริษัท เบสท์ เวสเทินร์น (Best Western Inc. : BWI) 

เพื่อบริหารหอ้งพกัโครงการ The Title V (หาดราไวย ์เฟส 5) ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมในรูปแบบคอนโดเทล 

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

ความสูง 5 ชั้น บนพื้ นท่ี 5 ไร่ จํานวน 228 ยูนิต โดยแบ่งเป็น Investment Area และ Residential Area 

บริหารงานโดย Best Western Inc. มูลค่าโครงการ 1,011 ลา้นบาท 

 ซ้ือท่ีดินบริเวณหาดในยางเพิ่มเติมจาํนวน 3-2-9.3 ไร่และหาดบางเทาจาํนวน 35-0-4.7 ไร่ เพื่อรองรบั

การพฒันาโครงการในอนาคต 

ปี 2562 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีมติใหจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 219,999,520 

หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้กผู้ถื้อ

หุน้เดิมในอัตรา 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้ น 109,999,760 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีเกิด

จากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็น

เงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0277777778 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมี้มติเก่ียวกบัการ

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดงัน้ี 

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

ใหม่ 219,999,519.50 บาท  

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 109,999,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 219,999,519.50 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 329,999,279.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุน้

คืนวตัถุประสงคเ์พื่อบริหารการเงิน วงเงินสูงสุดในการซ้ือหุน้คืน 99,000,000 บาท กาํหนดจาํนวนหุน้ท่ีจะ

ซ้ือคืน 15,000,000 หุน้ จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.41 ของหุน้ท่ีจาํหนายได้

แลว้ทั้งหมด โดยซ้ือในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และกําหนดระยะเวลาซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2562 

จากการท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนจํานวนหุน้เพิ่มทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล

เรียบรอ้ยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทําใหอ้ตัราส่วนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนเปลี่ยนแปลงเป็นรอ้ยละ 2.27 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 

ปี 2563 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีมติใหจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทจาํนวน 65,627,052 

หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้กผู้ถื้อ

หุน้เดิมในอัตรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้ น 32,813,526 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีเกิด
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จากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็น

เงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0055555556 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ไดมี้มติเก่ียวกบัการ

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 15.50 บาท จากทุนจดทะเบยีน 329,999,279.50 บาทเป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 329,999,264 บาท  

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 32,813,526 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 329,999,264 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 362,812,790 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
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วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

มุ่งมัน่สรา้งสรรคท่ี์อยูอ่าศยัใหเ้ติบโตควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว 

พนัธกิจ (Mission) 

 บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงามตามหลกัพุทธศาสนา 

 สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท่ี์มีคุณภาพเพื่อความประทบัใจของผูอ้ยูอ่าศยั 

 สรา้งสงัคมและสภาพแวดลอ้มใหม่ท่ีอยูร่่วมกนัไดก้บัธรรมชาติ 

 ใส่ใจดูแลและใหบ้ริการหลงัการขายเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจและความอบอุ่นใจแก่ผูอ้าศยั 

 ควบคุมดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

1. โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องบริษทั แบ่งตามประเภทโครงการในช่วงตั้งแต่ปี 2561-2563 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ1/ 

งบการเงิน  (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

(รอ้ยละ) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

(รอ้ยละ) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

(รอ้ยละ) 

โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 311.73 96.18 35.88 2.77 4.96  5.57  

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1   527.35 40.75 30.98  34.82  

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2   713.88 55.16 41.91  47.10  

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 311.73 96.18 1,277.11 98.68 77.85  87.49  

รายไดอ่ื้น2/ 12.39 3.82 17.11 1.32 11.13  12.51  

รายไดร้วม 324.12 100.00 1,294.22 100.00 88.98  100.00  

หมายเหต ุ:  1/ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดท้ี่ เก่ียวขอ้งจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์อาทิเช่

รายไดจ้ากค่าเฟอรนิ์เจอรพ์รอ้มคอนโดมิเนียม รายไดค่้าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

   2/ รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผิดสญัญาของลูกคา้ ดอกเบ้ียรบั รายไดจ้ากค่าเช่าตามโครงการการนัตีผลตอบแทนสาํหรบัการขายหอ้ง 
 ชุดในโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 และในปี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการรบับรหิารนิตบุิคคล The Title หาดราไวยเ์ฟส 3  

2. ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย โดยเน้น

การพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทําเลท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงเน้นการออกแบบโครงการท่ีเป็น

เอกลักษณ์ การใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการก่อสรา้ง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีเน้นความร่มรื่นและให้

ความรูส้ึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความคุม้ค่าและความประทับใจแก่

ลูกคา้เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียด 

ความคืบหน้าในการขายและการ 

ก่อสรา้งในแต่ละโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งัน้ี



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

     

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 8 

 

สถานะการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการก่อสรา้งโครงการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 

โครงการ 

 

 

ที่ตั้งโครงการ 

 

 

ลกัษณะ

โครงการ 

 

เดือน/ปีที่

เปิดจอง/

ขาย

โครงการ 

 

เดือน/ปี ที่

ก่อสรา้ง

เสรจ็หรอื

คาดว่าจะ

แลว้เสรจ็ 

 

เน้ือที่โครงการ

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าโครงการ 

(1)  

ขายแลว้สะสม 1/ 

(2) 

โอนแลว้สะสม 2/ 

(3) 

คงเหลือขาย  

(1) – (2) 

รอ้ยละของ

ความ

คืบหน้า

ก่อสรา้ง 

รอ้ยละ

ของ

สดัส่วน

การรบัรู ้

รายได ้ 

(3)/(1) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มลูค่า 

(ลา้น

บาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้น

บาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้น

บาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลา้น

บาท) 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 ต.ราไวย ์อ.

เมืองภเูก็ต จ.

ภูเก็ต 

อาคารชุด 

4 ชั้น 

ก.ย.-54 ธ.ค.-56 4-2-66.8 160 494 155 465 155 465 5 29 100 94.28 

The Title หาดราไวย ์เฟส 2 ต.ราไวย ์อ.

เมืองภเูก็ต จ.

ภูเก็ต 

อาคารชุด 

4 ชั้น 

ก.ค.-55 ก.พ.-57 4-2-91.8 120 452 120 452 120 452 - - 100 100.00 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ต.ราไวย ์อ.

เมืองภเูก็ต จ.

ภูเก็ต 

อาคารชุด 

4 ชัน้ 

ต.ค.-56 ธ.ค.-58 7-2-87 240 1,118 239 1,109 239 1,109 1 9 100 99.19 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ต.ราไวย ์อ.

เมืองภเูก็ต จ.

ภูเก็ต 

อาคารชุด 

5 ชั้น 

ธ.ค.-61 ธ.ค.-63 5-1-0 228 1,083 78 324 0 0 150 759 85 0.00 

The Title หาดในยาง เฟส 1 ต.สาคู อ.ถลาง 

จ.ภูเกต็ 

อาคารชุด 

7 ชั้น 

เม.ย.-59 ต.ค.-61 4-2-55.1 252 654 233 574 222 543 19 80 100 83.03 

The Title หาดในยาง เฟส 2 ต.สาคู อ.ถลาง 

จ.ภูเกต็ 

อาคารชุด 

5,7 ชั้น  

ต.ค.-60 ต.ค.-61 4-3-8 220 800 218 790 215 778 2 10 100 97.25 

หมายเหต ุ: 1/ ขายแลว้สะสม ประกอบดว้ย หอ้งชุดที่  มีการ จอง และ/หรอื ทาํสญัญาซ้ือขายจะซ้ือจะขาย และ/หรอืหอ้งชดุที่ มีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 

                  2/ โอนแลว้สะสม คือ หอ้งชุดที่ มีการการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  
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โครงการทีเ่ปิดขายแลว้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ผงับริเวณโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีตั้ง เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต 

จงัหวดัภูเก็ต 

สถานะ สรา้งเสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 4-2-66.8 ไร่ 

ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชัน้ จาํนวน 4 อาคาร 

จาํนวนยูนิต 160 ยูนิต 

ลกัษณะหอ้งชุด  Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จาํนวน 16 ยูนิต 

 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.)จํานวน 

112 ยูนิต 

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

นิต 

มูลค่าโครงการ 494 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

66,000 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า งช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสงัหาริมทรพัย/์ 

 เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาว

มาพาํนักในประเทศไทย) 

 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมบีา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพี ย ง 2  กม .และห่ างจากห าด ท่ี ได้รับ คํ าชม จาก

นักท่องเท่ียวว่าสวยท่ีสุด คือ หาดในหาน  
 สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครนั 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พรอ้มระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พื้ นท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่า

น่าพกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง   



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  
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2. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 2 (The Title หาดราไวย ์เฟส 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผงับริเวณโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีตั้ง เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

83130 

สถานะ สรา้งเสร็จและปิดการขายแลว้ 

เน้ือท่ีโครงการ 4-2-91.8 ไร่ 

ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชัน้ จาํนวน 3 อาคาร 

จาํนวนยูนิต 120 ยูนิต 

ลกัษณะหอ้งชุด Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จาํนวน 12 ยูนิต 

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

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

มูลค่าโครงการ 452 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

80,000 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลูกคา้ชาวไทย (คนในพื้ นท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสงัหาริมทรพัย/์ 

 เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/หนีความหนาว

มาพาํนักในประเทศไทย) 

 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพี ย ง  2  กม .แ ล ะห่ า งจ ากห าด ท่ี ได้ รับ คํ าชม จาก

นักท่องเท่ียวว่าสวยท่ีสุด คือ หาดในหาน 
 

 สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พรอ้มระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่า

พกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
  



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  
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3. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 3 (The Title หาดราไวย ์เฟส 3) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผงับริเวณโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีตั้ง เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

83130 

สถานะ สรา้งเสรจ็และอยูร่ะหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 7-2-87 ไร่ 

ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั 4 ชั้น จาํนวน 7 อาคาร 

จาํนวนยูนิต 240 ยูนิต 

ลกัษณะหอ้งชุด Studio (ขนาดประมาณ 29-30 ตร.ม.) จาํนวน 44 ยูนิต 

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

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

มูลค่าโครงการ  1,118 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

86,500 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภเูก็ต) 

 ลูกคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสงัหารมิทรพัย/์ 

 เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวัดภูเก็ต/หนีความหนาว

มาพาํนักในประเทศไทย) 

 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี2 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย ์

 ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) 

เพี ย ง  2 ก ม .แ ล ะห่ า งจ ากห าด ท่ี ได้ รั บ คํ า ชม จ าก

นักท่องเท่ียวว่าสวยท่ีสุด คือ หาดในหาน 
 

 สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พรอ้มระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พื้ นท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่า

พกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
  



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 12 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ผงับริเวณโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท่ีตั้ง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 หมู่ 5 ตําบล

สาคู อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

สถานะ สรา้งเสร็จและอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 4-2-55.10 ไร่ 

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

จาํนวนยูนิต 252 ยูนิต 

ลกัษณะหอ้งชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จาํนวน 252 ยูนิต 

มูลค่าโครงการ 599 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

61,280.84บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้ นท่ีจังหวัดภูเก็ต)/คนทัว่ไปและ

พนักงานท่ีทาํงานบริเวณท่าอากาศยานจงัหวดัภูเก็ต 

 ลูกคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสงัหารมิทรพัย/์ เกษียณอายุ/มีความชอบในจงัหวดัภูเก็ต/

หนีความหนาวมาพาํนักในประเทศไทย) 
 

 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี 2 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการ ติดกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต คือ 

หาดในยาง 

 ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม . และห่างจาก

สนามบินนานาชาติจงัหวดัภเูก็ต เพียง 2 กม. 
 

 สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่า

พกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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5. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 2 (The Title หาดในยาง เฟส 2) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ผงับริเวณโครงการ   

ท่ีตั้ง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางม่าเหลา 2/2 หมู่ 5 ตําบล

สาคู อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

สถานะ สรา้งเสร็จและอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 4-3-8 ไร่ 

ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 2 , 6 , 7 ชั้น  จํานวนรวม 4  อาคาร  

(A,B,C,D) 

จาํนวนยูนิต 220 ยูนิต 

ลกัษณะหอ้งชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จํานวน 206 ยู

นิต 

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 52-61 ตร.ม.) จํานวน 14 ยู

นิต 

มูลค่าโครงการ 798  ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

90,525.20 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลูกคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจังหวดัภูเก็ต)/คนทัว่ไปและ

พนักงานท่ีทาํงานบริเวณท่าอากาศยานจงัหวดัภูเก็ต 

 ลูกคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัด

ภูเก็ต/หนีความหนาวมาพาํนักในประเทศไทย)  
 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัท่ี 2 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการ ติดกับสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวัดภูเก็ต 

คือ หาดในยาง 

 ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจาก

สนามบินนานาชาติจงัหวดัภูเก็ต เพียง 2 กม.  
 สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครนั 

 ท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชง้าน พรอ้มระบบรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชม. 

 พื้ นท่ีสวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ 

 เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่า

น่าพกัอาศยัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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6. โครงการคอนโดมิเนียม The Title V (The Title หาดราไวย ์เฟส 5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ผงับรเิวณโครงการ 

 

 

 

 

 

 

    

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

สถานะ  อยู่ระหว่างการก่อสรา้งในปี 2562 โดยคาดว่าจะก่อสรา้ง

แลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2564 

 เปิดจองเดือน พฤศจิกายน 2561 และอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 5-1-25.9 ไร่ 

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

จาํนวนยูนิต 228 ยูนิต 

Investment Area: 124 ยู นิต  Residential Area: 104 ยู นิ ต 

บริหารงานโดย Best Western Inc. 

ลกัษณะหอ้งชุด 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 35 ตร.ม.) จาํนวน 129 ยูนิต 

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

2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 69-78 ตร.ม.) จํานวน 15 ยู

นิต 

มูลค่าโครงการ 1,011 ลา้นบาท 

ราคาขายเฉล่ีย/

ตร.ม. 

111,344.45 บาท/ตร.ม. 

กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ลู ก ค้ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ  ( นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว / นั ก ล ง ทุ น

อสังหาริมทรัพย์/ เกษีญณอายุ / มีความชอบในจังหวัด

ภูเก็ต  

 นักธุรกิจ/นักลงทุนทัว่ไป ท่ีตอ้งการมบีา้นหลงัท่ี 2 

 ลกูคา้ชาวไทย (นักลงทุนอสงัหาริมทรพัย)์ 

 ลกูคา้ชาวไทย (คนในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต) 

จุดเด่นของ

โครงการ 

 ท่ีตั้งโครงการห่างจากชายหาดราไวยป์ระมาณ 250 เมตร 

 ส่วนกลางของทั้งโครงการมพีื้ นท่ีถึง 65% โดยประมาณ 

 การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์แบบของไทย ญ่ีปุ่น 

และภูฏาน เขา้ด้วยกัน โดยใชว้ัสดุท่ีมีความยัง่ยืน และ

เป็ น วัส ดุ จากธรรม ชา ติ เป็ นส่ วน ให ญ่  ไม่ ทํ าลาย

สิ่งแวดลอ้ม 

 สระว่ายน้ําจาํนวน 7 สระและสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครนั 

 บริหารโครงการเป็น 2 รูปแบบ คือ Investment (เพื่อ

การลงทุน) และ Residential (เพื่อการพกัอาศัย) ภายใต้

แบรนด ์Best Western Inc. 
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แสดงแผนท่ีตั้งโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ 
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เน่ืองจากธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนด

เง่ือนไขการชาํระเงินใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ซ่ึงบรษิัทฯ แบ่งขัน้ตอนในการรบัชาํระเงิน ดงัน้ี  

1. เงินจอง : การชาํระค่าจองจะเกิดข้ึนต่อเม่ือลูกคา้แสดงความสนใจในหอ้งชุดและลงนามในสญัญาจองซ้ือหอ้งชุดกบั

บริษัท  

2. เงินทําสญัญาจะซ้ือจะขาย (“เงินทําสญัญา”)  : การชาํระเงินทําสญัญาจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้ไดล้งนามในสญัญาจะซ้ือ

จะขายหอ้งชุดกบับรษิัทฯ 

3. เงินดาวน์: การชาํระเงินจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุดซ่ึงบริษัทฯ จะกาํหนดจาํนวนงวด

การชาํระเงินและระยะเวลาในการชาํระงินใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาในการก่อสรา้งในแต่ละโครงการ 

4. เงินโอนกรรมสทิธ์ิ : การชาํระเงินจะเกิดข้ึนเม่ือบรษิัทฯ มีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

เง่ือนไขในการชาํระเงิน ของโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีเปิดขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โครงการ ลูกคา้ชาวไทย ลูกคา้ชาวต่างชาติ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 และ The Title หาดราไวย ์เฟส 3  

    เงินจอง  100,000 บาท 100,000 บาท 

    เงินทาํสญัญา รอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าขาย รอ้ยละ 15.00 ของมูลค่าขาย 

    เงินดาวน์ รอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าขาย รอ้ยละ 45.00 ของมูลค่าขาย 

                จาํนวนงวดผ่อนดาวน์ 6 งวด ภายใน 4 เดือน 

                เงินโอน สว่นท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือ 

The Title V หาดราไวย ์เฟส 5  

    เงินจอง  

    เงินทาํสญัญา 

    เงินดาวน์ 

    

จาํนวนงวดผ่อนดาวน์ 

    เงินโอน 

100,000 บาท 

200,000 บาท 

รอ้ยละ 20.00 ของมูลค่าขาย 

(รวมเงินจองและเงินทาํสญัญา) 

24 งวด 

ส่วนท่ีเหลือ 

100,000 บาท 

รอ้ยละ 25.00 ของมูลค่าขาย 

รอ้ยละ 50.00 ของมูลคา่ขาย 

 

2 งวดตามความสาํเร็จของงานก่อสรา้ง* 

ส่วนท่ีเหลือ  
 The Title หาดในยาง 

    เงินจอง 30,000 บาท 100,000 บาท 

    เงินทาํสญัญา 100,000 บาท รอ้ยละ 25.00 ของมูลค่าขาย 

    เงินดาวน์ รอ้ยละ 15.00 ของมูลค่าขาย  

(รวมเงินจองและเงินทาํสญัญา) 

รอ้ยละ 50.00 ของมูลค่าขาย 

                จาํนวนงวดผ่อนดาวน์ 15 งวด 2 งวดตามความสาํเร็จของงานก่อสรา้ง* 

                เงินโอน ส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือ 

* งวดสาํเรจ็ของงานก่อสรา้งไดแ้ก่ช่วงเวลาที่ สามารถแสดงเห็นถึงความคืบหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน อาทิเช่น  เม่ือเริ่ มก่อสรา้งงานฐานราก เม่ืองานโครงสรา้ง

แลว้เสรจ็ เป็นตน้ 

 

3. สิทธปิระโยชนท่ี์ไดร้บั 

- ไม่มี – 
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4. การตลาดและการแข่งขนั  

4.1 กลยุทธท์างดา้นผลติภณัฑ ์

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นสําคัญ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขายดว้ยการออกแบบโครงการใหมี้เอกลักษณ์เฉพาะ (Signature) และสรา้งสรรคพ์ัฒนาโครงการ

ประหน่ึงการสรา้งงานศิลปะ โดยบริษัทใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในรอบโครงการ อาทิเช่น การจดัใหมี้

น้ําตกขนาดใหญ่ การตกแต่งสวน (Landscape) การจดัสรรพื้ นท่ีส่วนใหญ่ในโครงการใหม้องเห็นวิวทะเล (Sea-view) 

เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งการใชว้ิถีชีวิตเพื่อการพกัผ่อน ปัจจยัทางดา้น

พื้ นท่ีและทําเลท่ีตั้งก็เป็นอีกปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการพฒันารูปแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ โดยแต่ละโครงการจะ

มีการตกแต่งดว้ยรปูแบบท่ีเน้นพื้ นท่ีสีเขียวรอบโครงการ สระวา่ยน้ําขนาดใหญ่ เพื่อใหผู้อ้ยูอ่าศยัรูส้ึกผ่อนคลายและหลีก

หนีจากความวุ่นวายในเมือง บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบับรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผังโครงการใหมี้

พื้ นท่ีส่วนกลางท่ีผูอ้ยูอ่าศยัสามารถมาใชง้านและพกัผ่อนไดจ้รงิ มีสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั และระบบรกัษาความ

ปลอดภยัท่ีรดักุมและเชื่อถือได ้เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการทุกดา้นของผูอ้ยูอ่าศยัไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากน้ัน

ในแต่ละโครงการ บริษัทฯ ยงัคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์สูงสุดของพื้ นท่ีใชส้อยของหอ้งชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงาน

ออกแบบของบริษัทฯ ไดพ้ัฒนาและออกแบบหอ้งชุดพกัอาศัยใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากพื้ นท่ีในแต่ละหอ้งชุดไดอ้ยา่ง

สูงสุด รวมถึงการใชเ้ครื่องตกแต่งหรือเฟอรนิ์เจอร ์เครื่องสุขภณัฑ ์และวสัดุตกแต่งต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเริ่มพัฒนาโครงการใดๆ น้ัน บริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีจะ

พัฒนาในเบื้ องตน้ โดยจะเริ่มพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการน้ันเป็นหลัก และความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย เพื่อใชใ้นการกาํหนดรูปแบบของโครงการและกําหนดราคาขายใหส้อดคลอ้งกัน เพื่อใหส้ามารถตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

4.2 กลยุทธท์างดา้นราคา 

บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์ทางดา้นราคา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การกาํหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ทาํเลท่ีตั้ง พื้ นท่ีใชส้อย สภาพแวดลอ้มภายในโครงการและรอบๆโครงการ รวมถึง

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดีกว่าคู่แข่ง เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังทําการเปรียบเทียบราคาขายของโครงการกับ

โครงการอื่นท่ีอยูใ่นละแวกพื้ นท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งพิจารณาถึงตน้ทุนของโครงการ ไม่วา่จะเป็นค่าท่ีดิน ค่าใชจ้่ายในการ

ออกแบบ ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการกาํหนดราคาขายจะตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภครูส้ึกถึงความคุม้ค่า  

4.3 กลยุทธท์างดา้นส่ือสารการตลาดและส่งเสริมการขาย 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อใหก้ลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายสามารถรบัรูแ้ละจดจาํชื่อบรษิัทฯ และโครงการของบริษทัฯ ได ้ดงัน้ี 

1. การโฆษณาผ่านสือ่สารมวลชน (Mass Media) เช่น สิ่งพิมพต่์างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดในวงกวา้ง โดย

บริษัทฯ จะเน้นการใชส้ื่อบริเวณพื้ นท่ีภายในจังหวัดท่ีโครงการตั้งอยู่เพื่อสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย  

2. การสื่อสารผ่านสื่อกลางแจง้ (Outdoor Media) เช่น ป้ายบิลบอรด์ ป้ายบอกทาง เพื่อเป็นการสื่อสารกับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีอยู่รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัทาํเลท่ีตั้งโครงการเป็นหลกั หรือในพื้ นท่ีรอบๆบริเวณกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย 
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3. การสื่อสารในช่องทางเลือกอื่นๆ (Below The Line) เช่น การแถลงข่าวเปิดตวัโครงการใหม่ การสื่อสารทางตรง 

(Direct Mail) การออกบูธแสดงสนิคา้ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีกลุ่มเป้าหมายนิยมไป อาทิเช่น สนามบินนานาชาติ

จงัหวดัภูเก็ต ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้  

4. การสือ่สารการตลาดในช่องทางสือ่ (Media) เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 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 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหลู้กคา้ชาวรัสเซียและชาวจีน ท่ีกําลังมองหาอสังหาริมทรัพยใ์นไทย และการจัดทํา

โฆษณาผ่านเว็บไซด์ต่างๆท่ีตรงกับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอาทิเช่น www.phuketall.com การสื่อสารผ่านระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(E-Mail) การโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆ การส่งขอ้ความผ่านระบบโทรศพัทมื์อถือ (SMS) 

เป็นตน้ ซ่ึงการสื่อสารในรูปแบบน้ียงัช่วยใหลู้กคา้สามารถเขา้ไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสรา้งและการ

ตกแต่งของละโครงการไดอ้ีกทางหน่ึง 

4.4 กลยุทธท์างดา้นการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีกลยุทธแ์ผนการขายแบบเป็นทีม ซ่ึงจะมีทั้งทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อนําเสนอและอาํนวย

ความสะดวกในการใหข้อ้มูลโครงการ และนําเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการใหค้ําแนะนําในการขอสินเชื่อทาง

การเงินกบัลูกคา้ โดยเม่ือลูกคา้เขา้มาเย่ียมชมโครงการ ทั้งท่ีสาํนักงานขาย ณ ท่ีตั้งของโครงการ หรือการออกบูธตาม

สถานท่ีต่างๆ ทีมขายจะนําเสนอขอ้มูลโครงการแก่ลกูคา้ โดยจะอธิบายแนวคิดและท่ีมาของรูปลักษณ ์สไตล์ และจุดเด่น

ของโครงการ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้มีความรูส้ึกอยากเป็นเจา้ของ รวมถึงการใหข้อ้มูลของโครงการ เช่น ขนาดพื้ นท่ีหอ้ง ราคา

หอ้งชุด รูปแบบการตกแต่ง สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีให ้รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ มีหอ้งตัวอย่างเปิด

แสดงใหผู้ท่ี้สนใจชม ณ ท่ีตั้งโครงการ นอกจากทีมงานขายของบริษัทแลว้ บริษัทฯ ยงัมีช่องทางการขายในรูปแบบอื่นๆ 

โดยบริษัทฯ ดาํเนินการวา่จา้งตวัแทนขาย (Agent) ซ่ึงเป็นตวัแทนในการจดัหาลูกคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ โดยมีทั้งตวัแทนท่ีเป็น

นิติบคุคลและบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมีฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีใหค้าํปรกึษาและวเิคราะหด์า้น

การตลาดตลอดจนพาลูกคา้มาเย่ียมชมโครงการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นมูลค่าหรือรอ้ยละ

ตามมูลค่าขายหรือท่ีเกิดข้ึนเป็นอตัราตลาดเพื่อสรา้งแรงจูงใจแก่ตวัแทนขาย (Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย 

(Sale Agent) ท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันใหก้ารขายประสบความสาํเร็จ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย 

(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) เม่ือลูกคา้ทําจองและ/หรือ ทําสญัญาจะซ้ือจะขาย และ/หรือ

หอ้งชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เท่าน้ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rhombho.co.th  ใหมี้

ความสวยงาม สามารถเขา้ถึงและสบืคน้ขอ้มูลไดง่้ายและมีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อยา่งครบถว้น 

เพื่อใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกช่องทางหน่ึง 

4.5 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นผูบ้ริหาร

หรือเจา้ของกิจการ ท่ีตอ้งการมีท่ีพักอาศัยเป็นของตัวเอง สาํหรบัการมาพกัผ่อนและท่องเท่ียวทางทะเล ในบรรยากาศ

สะอาดสดชื่น เดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และกรุงเทพฯ อีกทั้ง ยงัเหมาะสําหรับเป็นท่ี

พกัผ่อนหลังเกษียณ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทหอ้งชุดพกัอาศัยใหเ้ช่า 

เม่ือซ้ือหอ้งชุดและรับโอนไปแลว้ สามารถนําหอ้งชุดมาเขา้ร่วมโปรแกรมบริหารจดัการใหเ้ช่า (Renteal Program) ซ่ึง

บริหารจัดการโดยบริษัทบริหารโรงแรมมืออาชีพ ไวเ้ป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจซ้ือเพื่อการลงทุน เพื่อ

ผลตอบแทนระยะยาว 

http://www.rhombho.co.th/
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ดงัน้ัน เพื่อตอบโจทยล์ูกคา้กลุ่มดงักลา่ว บริษัทจึงไดก้าํหนดแผนทางการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขาย ดว้ยโครงการ 

“การนัตีผลตอบแทน (Guaranteed Yield)” ในขณะท่ีลูกคา้อีกกลุ่มหน่ึงของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผูท่ี้ทํางานในจงัหวดัภูเก็ต

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการพกัอาศัยเป็นหลกั เน่ืองจากปัจจุบนัการจราจรในจงัหวดัภูเก็ตค่อนขา้งหนาแน่นทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการพกัอาศยั ใกลแ้หลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีทาํงานหรือผูท่ี้ตอ้งการพกัผ่อนระยะยาวบนทาํเลใกลเ้มืองภูเก็ต  

โดยในปี 2559-2563 บริษัทฯ มีลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั้งแบบ Freehold (ผู้ซ้ือ

สามารถเป็นเจา้ของหรือถือครองกรรมสิทธิในการเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย์) และแบบ Leasehold (การเช่าซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผูซ้ื้อไดร้ับสิทธิการอยู่อาศัย แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิในการเป็นเจา้ของ

อสงัหาริมทรพัย)์  
 

ตารางแสดงสดัส่วนลกูคา้ตามจาํนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ ปี 2559 - ปี 2563 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สดัส่วนลูกคา้ตามจาํนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแตล่ะปี (รอ้ยละ)* 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาวไทย 43.27 33.29 25.10 22.65 21.38 

ชาวเอเชีย (ยกเวน้ไทย) 9.32 12.07 20.39 21.27 22.63 

ชาวยุโรปและอื่นๆ 47.41 54.65 54.51 56.08 55.99 

รวม 100 100 100 100 100 

 

 

ประเภทการขาย สดัส่วนลูกคา้ตามจาํนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิใ์นแตล่ะปี (รอ้ยละ)* 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

Freehold 85.30 63.80 52.46 49.90 48.61 

Leasehold 14.70 36.20 47.54 50.10 51.39 

รวม 100 100 100 100 100 

* แสดงสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของลูกคา้ทุกโครงการรวมกัน ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ The Title Phuket หาดราไวย ์เฟส 1, เฟส 2, เฟส 

3, เฟส 5 และ The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1,2 โดยสดัส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดดงักลา่วจะเปลี่ ยนแปลงไปตามจาํนวนหอ้งชุด

ที่ มีการโอนกรรมสิทธ์ิ (กรณี Free hold) และการใหสิ้ทธิการเชา่ (กรณี Leasehold) แก่ลูกคา้ในแต่ละปี ในขณะที่ สดัส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิในอาคาร

ชุดของบุคคลต่างดา้วในแต่ละโครงการ ยงัมิไดเ้กินกวา่สดัส่วนตามที่ กฎหมายกาํหนด 
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แผนภูมิแสดง กลุ่มเป้าหมายตามจาํนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแตล่ะปี (รอ้ยละ) 

 

แผนภูมิแสดง ประเภทการขายตามจาํนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแตล่ะปี (รอ้ยละ) 
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4.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

สาํหรบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในปี 2563 จากปัจจยัลบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ กลับ

ทําใหส้ถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในปีน้ี ยงัไม่มีสัญญานการฟ้ืนตัวท่ีชัดเจน ในทางกลับกัน หลายฝ่ายต่าง

คาดการณว์า่ ภาพรวมปีน้ี จะใกลเ้คียงกบัปี 2562 ท่ีผ่านมา หรือกล่าวไดว้า่อยูใ่นภาวะชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2563 น้ี ททท.ตั้งเป้าหมายวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยจะเติบโตในระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2562 ท่ี

ผ่านมา โดยตลาดต่างประเทศคาดวา่จะมีนักท่องเท่ียวประมาณ 40.8 ลา้นคน และสรา้งรายไดป้ระมาณ 2.02 ลา้นลา้น

บาท และหากสถานการณ์ ต่างๆ ดีข้ึน ปัจจัยลบคลี่คลาย อาจเพิ่มข้ึนได้ถึง 42 ล้านคน ส่วนตลาดท่องเท่ียว

ภายในประเทศ หรือไทยเท่ียวไทย คาดว่านักท่องเท่ียวชาวไทยจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศประมาณ 172 ลา้นคน

ครั้ง  เกิดการใชจ้่ายสรา้งรายได้หมุนเวียนในประเทศไทยเป็นมูลค่า 1.16 ล้านลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดรายได้รวม 

ประมาณ 3.18 ลา้นลา้นบาท อย่างไรก็ดี บรรยากาศการท่องเท่ียวในปีน้ีก็อาจจะแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา นอกจาก

สภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอื้ อต่อนักท่องเท่ียวแลว้ ยงัมีปัจจยัเสี่ยงอื่นๆ เช่น สถานการณโ์ควิด และการเมือง เป็นตน้ 

แนวทางการส่งเสริมการตลาด ททท. ปี 2563 

ตลาดตา่งประเทศ เจาะกลุ่มคณุภาพ ‘5 Go’ 

เน้นการเจาะกลุ่มคุณภาพราย Segment ต่อยอดจากปีท่ีผ่านมา 5 แนวทางไดแ้ก่ 

 Go High เจาะกลุ่มตลาดบนท่ีมีความสนใจในคุณค่ามากกวา่ราคา 

 Go New Customer ขยายตลาดกลุ่ม First Visit ลูกคา้กลุ่มใหม่ในพื้ นท่ีเดิมและลูกคา้ในพื้ นท่ีใหม่ 

 Go Local การท่องเท่ียววิถีถ่ินเพือ่กระจายการเดินทางสูชุ่มชนทั้งเมืองหลกัและเมืองรอง 

 Go Low Season ทาํการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัพื้ นฐานของประเทศ ชูความประเทศไทยในฐานะประเทศแห่งการ

เกษตรกรรม สายน้ําสายฝนท่ีมีความสาํคญักบัชวีิตความเป็นอยู ่ซ่ึงจะเชื่อมโยงกบัสนิคา้หลกั 

คือ Gastronomy ไดอ้ยา่งลงตวั 

 Go Digital ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลกัในการเขา้ถึงลูกคา้ทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง 

ตลาดในประเทศ แบ่งกลุ่มเป้าหมายในหลายมิต ิ

ตลาดในประเทศจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายในหลายมิติ และหลากหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ 

 Gen X กลุ่มอายุ 38-53 ปี 

 Gen Y กลุ่มอายุ 18-37 ปี 

 Family and Millennial family กลุ่มครอบครวัและกลุ่มครอบครวัยุคใหม่ 

 Silver age กลุ่มผูสู้งอายุ 

 Lady กลุ่มผูห้ญิง 

 First Jobber กลุ่มเริ่มตน้ทาํงาน 

 Multi-Gen กลุ่มหลากหลายวยั 

 Corporate กลุ่มองคก์ร 

 

ท่ีจะมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายร่วมของภูมิภาค รวมถึงมุ่งเจาะตลาดและขยายตลาดคน

ไทยใหท้ัว่ทุกภูมิภาค เพื่อขยายตลาดใหม่ๆ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งตลาดกรุงเทพฯ 
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ขณะท่ีแผนทางการสื่อสารตลาดใน

ปี  2563 ต ล า ด ใน ต่ า งป ร ะ เท ศ  คื อ 

"Amazing Thailand ใชแ้นวคิดหลัก "Open 

to the New Shades" มุ่ ง นํ า เ ส น อ

ประสบการณ์ ท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู ้สึก

ประทับใจจากประสบการณ์จริงและเกิน

คาดหมาย ท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อประเทศไทย 

พ ร้อมกับ ทํ า ชุด โฆ ษ ณ าจําแนกตาม

กลุ่ ม เป้ าหมาย ตลาดในประเทศคือ 

Amazing ไทย เท่  ภ าย ใต้แน ว คิ ดห ลั ก 

เมืองไทยสวยทุกท่ี เท่ทุกสไตล์ ครอบคลุม

ทุกกลุ่มอายุ เพื่อกระตุ้นใหนั้กท่องเท่ียว

ไทยมีความสนุก ความสุข ความภูมิใจใน

การออกแบบการท่องเท่ียวของตัวเอง และ

ส่งต่อวิธีเท่ียวของตนให้กับผูอ้ื่นเกิดแรง

บันดาลใจออกแบบท่องเท่ียวในสไตล์

ตวัเอง 

พรอ้มกนัน้ีสนใจจดัทําโครงการ 60 เสน้ทางความสุข @เมืองไทย เดอะ ซีรีย ์เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวไทยตลอด

ปี ภายใตแ้รงบันดาลใจของ 3 ฤดูกาลท่ีแตกต่าง พรอ้มกับใชเ้สน้ทางสรา้งสรรค์ระบบการขนส่งของภูมิภาคและใช้

พาหนะทอ้งถ่ินเป็นเครื่องมือส่งต่อการท่องเท่ียวใน 60 เสน้ทางความสุขทัว่ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเมืองท่องเท่ียวหลกัและ

รอง รวมถึงชุมชน 

ปัจจยัเสี่ยงตอ่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปี 2563 มีปัจจยัเสี่ยง ดงัน้ี 

1. ผลกระทบจากการระบาดของ โรค COVID-19 ท่ีมีการระบาดรุนแรงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการระบาดไปทัว่โลก 

กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) 

2. การระบาดของ โรค COVID-19 ส่งผลใหป้ระเทศต่างๆ ปิดกั้นพรมแดนและลด การเดินทางระหวา่งประเทศ 

กระทบต่อ เศรษฐกิจการท่องเท่ียว และการใหบ้ริการของสายการบนิท่ีลดลงอยา่งมีนัยสาํคญั 

3. ถึงแมว้่าการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยอยู่ในระดับท่ี ไม่พบการระบาดภายในประเทศและ 

สามารถควบคุมผูติ้ดเชื้ อจากต่างประเทศ แต่การเปิดรับนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ยงัคงตอ้งดําเนินการ

อยา่งระมดัระวงั 

4. การฟ้ืนตวัของไทยเท่ียวไทย ยงัคงมีอุปสรรคจากภาพรวมของเศรษฐกิจ ภายในประเทศท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจ

ระหวา่ง ประเทศ ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นภาวะถดถอย 
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ทิศทางของตลาดนักท่องเท่ียวตา่งชาต ิ

ภาคท่องเท่ียวไทยปี 2563 เผชิญปัญหา

การระบาดโควิด และทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ เดิมน้ันไทยเน้นทําการตลาดและพึ่งพา

นักท่องเท่ียวต่างชาติ จนมีสัดส่วนรายได้ 70% 

ส่วนไทยเท่ียวไทยเพียง 30% แต่จากน้ีแนวโน้ม

พึ่งพาตนเอง เชื่อว่าจะเป็นกลยุทธ์ท่ีทุกประเทศใช ้

รวมถึงไทย เพราะไทยเท่ียวไทย เงินใชจ้่ายก็จะ

หมุนเวียนเศรษฐกิจกันเองในประเทศ ซ่ึงก็เป็น

ทิศทางเดียวกับการพึ่งพาบริโภคในประเทศ แทน

ส่งออกท่ีถดถอยอย่างรุนแรง เม่ือเกิดเหตุการณ์

วิกฤตต่างๆ  ทํ าให้กระทรวงท่องเท่ี ยว  ปรับ

เป้าหมายใหม่ ลดสดัส่วนรายไดจ้ากต่างชาติ 65% 

มาเพิ่มท่ีคนไทย 35% ใหไ้ดภ้ายในปี 2563 และ

ผลักดันปี 2564 สดัส่วนต่างชาติเหลือ 60% และ

เพิ่มสดัส่วนคนไทยถึง 40% ครั้งแรก  

(ท่ีมา : สมาคมธุรกิจไทยการท่องเท่ียว) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ทางการอาจจะ

พิจารณาแนวทางเพิ่มเติม อาทิ การกระตุน้ตลาด

นักท่องเท่ียวต่างชาติประเภทพิเศษ เช่น การมีศูนยป์ระสานงานในต่างประเทศ เพื่อใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติไดร้บัขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งเก่ียวกบัมาตรการการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ เน่ืองจากปัจจุบนัขอ้มูลบนโลกออนไลน์ยงัมีความสบัสนใน

ขอ้มูลการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา สามารถควบคุมได ้โดยจาํนวน Active Case ไม่ไดเ้ร่งตัวข้ึน รวมถึงการใชว้คัซีนใน

ประเทศท่ีคาดว่าจะเริ่มใชไ้ดใ้นปลายปี 2563 อย่างสหรัฐฯ หลายประเทศในภูมิภาคยุโรป และญี่ปุ่ น ไดผ้ลเป็นท่ีน่า

พอใจ ขณะท่ีประเทศไทยไม่มีการระบาดของโควิดเป็นวงกวา้ง รวมถึงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ประเทศไทยอาจจะมี

วคัซีนใชไ้ด ้ซ่ึงน่าจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้ับประชาชน ขณะเดียวกันปัจจัยการเมืองภายในประเทศสงบภายใต้

สถานการณน้ี์น่าจะเป็นตวัแปรสาํคญัต่อทิศทางการดาํเนินมาตรการผ่อนคลายในการเปิดรบัใหนั้กท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

เท่ียวในประเทศเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงขณะน้ีหน่วยงานภาครัฐเองก็มีแนวทางท่ีจะทยอยเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่ม

ใหม่ๆ เพิ่มเติมเม่ือสถานการณ์ต่างๆ มีพฒันาการท่ีดีข้ึน จากท่ีไดเ้ปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติประเภทพิเศษ (STV) ซ่ึง

จะทําใหจ้ํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติน่าจะอยู่ท่ีประมาณ 7.0 ลา้นคน ขณะท่ีการใชจ้่ายของนักท่องเท่ียวน่าจะอยู่ท่ี

ประมาณ 4.8 แสนลา้นบาท โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีจะกลับมาฟ้ืนตัวน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวจากภูมิภาค ยุโรป ซ่ึง

เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหวา่งประเทศมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัเป็นประเทศในแถบภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกอย่าง ญี่ปุ่ น และเกาหลีใต ้เป็นตน้ ขณะท่ีตลาดนักท่องเท่ียวจีน อาจจะข้ึนอยูก่ับนโยบายการเดินทาง

ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศของทางการจีน 
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(ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)) 

 

ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

จากแผนท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของตาํแหน่งท่ีตั้งของจงัหวดัภูเก็ตและเกาะต่างๆในจงัหวดัภูเก็ต โดย 

 ทิศเหนือ ติดกบัพื้ นท่ีจงัหวดัพงังา  

 ทิศตะวนัออก ติดกบัทะเลอนัดามนั เป็นดา้นท่ีมีท่าเรือน้ําลึก 

 ทิศใต ้ติดกบัอาํเภอเมืองภูเก็ตและทะเลอนัดามนั 

 ทิศตะวนัตก ติดกบัอาํเภอกะทู ้และทะเลอนัดามนั 

พื้ นท่ีส่วนใหญ่ของเกาะน้ัน ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดและเกาะบริวาร เล็กใหญ่อีกหลายเกาะ ทําใหจ้งัหวดัภูเก็ต

เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดโ้ดยรอบทั้งจงัหวดั 

จงัหวดัภูเก็ตน้ันประกอบดว้ย 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองภูเก็ต อาํเภอถลาง และอาํเภอกะทู ้โดยมีถนนสาํคญัคือ 

ถนนเทพกระษัตรี  ในดา้นการคมนาคมทางน้ําก็สามารถทําไดโ้ดยง่าย หากจะเดินทางดว้ยเรือมาจากจังหวดัใกลเ้คียง 

เช่น จงัหวดัพงังา กะบี่ แต่หากเป็นเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ หรือเรือขนสินคา้ ก็สามารถทําได ้โดยจงัหวดัภูเก็ตมีท่าเรือ

น้ําลึกอยู่ท่ีตาํบลอ่าวมะขาม ทางทิศตะวนัออกของเกาะ ส่วนการคมนาคมทางอากาศ จงัหวดัภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติ 

1 แห่ง มีเท่ียวบินทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากกสายการบินชั้นนํา ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การขยายอาคาร

ผูโ้ดยสารภายนอกประเทศข้ึนเพิ่มเติม เพื่อรองรบัการเดินทางทาอากาศท่ีเพิ่มมากข้ึน  

เศรษฐกิจจังหวดัภูเก็ตในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวสูงข้ึนท่ีรอ้ยละ (-47.6) โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี รอ้ยละ (-

47.9)-(-47.3)ต่อปีหดตัวสูงข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ณ เดือนมีนาคม 2563 ท่ีคาดว่าจะหดตัวรอ้ยละ (-17.8) 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีรุนแรงข้ึนและมาตรการ ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีเขม้งวด เป็นสาํคญั ดา้นอุปทาน คาดว่าจะหดตัวอยูท่ี่รอ้ยละ (-44.7) โดย

มีช่วงคาดการณอ์ยูท่ี่รอ้ยละ (-45.0)-(-44.4) เป็นการหดตวัจาก ภาคบริการ ท่ีหดตวัอยูท่ี่รอ้ยละ (-45.2) โดยมีช่วง

คาดการณ์ท่ีรอ้ยละ (-45.5)-(-44.9) ต่อปี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว ไดแ้ก่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและ

นักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทาง ท่องเท่ียวในประเทศหดตัวลงอย่างมาก จากการท่ีหลายประเทศไดด้ําเนินมาตรการหา้ม
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ประชาชนเดินทาง เขา้-ออกประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาค

ธุรกิจท่องเท่ียว โดยช่วงไตรมาสแรกเป็นการลดลงของ

นักท่องเท่ียวชาวจีน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 ส่งผลใหจ้ีนยกเลิกการออกนอกประเทศ ต่อมาเม่ือ

สถานการณ์โรคเริ่ม รุนแรงข้ึน รัฐบาลไทยไดย้กเลิกฟรีวีซ่า

ใน 3 ประเทศ คือเกาหลีใต ้ฮ่องกง และ อิตาลี และยกเลิก

การตรวจลงตราหรือ  Visa on Arrival หรือ  VOA ใน 18 

ประเทศ ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2563-30กนัยายน 2563 เพื่อ

เป็นมาตรการ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 

2019 รวมทั้งไดใ้ชม้าตรการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน ในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจักร เพื่อควบคุมไม่ให้

โรคแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งท่ีมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

26 มีนาคม 2563 นอกจากน้ีจังหวัด ภู เก็ต ก็ได้ออก

มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

อันตรายในพื้ นท่ีจังหวัดภูเก็ต เช่น มาตรการปิดทางเขา้–

ออก ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ มาตรการปิด สถานท่ี

เสี่ยงและกาํหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเช่น การปิด โรงแรม ปิดพื้ นท่ี

สาธารณะต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะ สนามมวย สระวา่ยน้ํา 

รวมถึงการท่ีสายการบินจาํนวนมากหยุดทําการบิน ชัว่คราว 

ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 – 12 มิถุนายน 2563 ช่วงปลาย

ไตรมาสท่ี 2 เม่ือสถานการณก์ารแพร่ระบาด เริ่มดีข้ึน ไม่พบ

ผูติ้ดเชื้ อรายใหม่เป็นระยะเวลาหลายวนัติดต่อกนั ทางการจึงผ่อนคลายมาตรการลงเป็นลาํดบั สถานท่ีท่องเท่ียวและการ

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวกลับมาเปิดไดอ้ย่างสายการบินท่ีเริ่มเปิดเสน้ทางการบิน ภายในประเทศไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 

มิถุนายน 2563 โดยยงัคงมาตรการเขม้ เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

ดา้นอุปสงค์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้ริโภคท่ี

ปรบัตัวลดลง และเพิ่มความระมดัระวงัใน การใชจ้่าย รวมทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีจาํนวนลดลงจาก

สถานการณโ์รคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 ทาํใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวและการใชจ้่ายลดน้อยลง 

ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจงัหวดัภูเก็ตปี 2563 คาดว่าอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีอยู่ท่ีรอ้ยละ (-0.4) ลดลง

จากท่ีประมาณการไวเ้ม่ือเดือนมีนาคม 2563 ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อจงัหวดัภูเก็ต คือ การแพร่ ระบาดของโรค

ไวรสัโคโรนา 2019 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะภยัแลง้ท่ีส่งผลต่อภาคเกษตรเป็น ระยะเวลานาน การหด

ตัวของภาคการท่องเท่ียว อตัราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความผันผวนของราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิงขาย

ปลีกและก๊าซหุงตม้ท่ีผนัผวนตามราคาน้ํามนัในตลาดโลก 

(ท่ีมา: http://phuket.nso.go.th/) 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจจงัหวดัภูเก็ต ในปี 2563 

1. สถานการณก์ารระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลกและการกลบัมาระบาดใหม่

ระลอกท่ีสอง รฐับาลของแต่ละประเทศต่างมีมาตรการสกดัการแพร่ระบาดดว้ยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการปิดเมือง 

ปิดประเทศ ระงบัการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติชัว่คราว 

2. เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยลง ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีมีทิศทางแข็งค่าข้ึน 
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3. ผลกระทบต่อเน่ืองจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรฐัอเมริกา 

4. สถานการณท์างการเมืองในประเทศ ท่ีจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุนและผูบ้ริโภค 

5. วิกฤตภยัธรรมชาติ รวมถึงปัญหาภยัแลง้ และหมอกควนัจากประเทศเพื่อนบา้น 

6. ราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิงในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มข้ึน 

7. ปัญหาความปลอดภยัในชวีิตและทรพัยส์ินของนักท่องเท่ียว เช่น เหตุการณเ์รือล่ม การก่อการรา้ย และโรคระบาด

ต่างๆ 

8. หน้ีครวัเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลต่อกาํลงัซ้ือของภาคครวัเรือนลดลง 

จาํนวนนักท่องเท่ียว (จาํนวนนักท่องเท่ียวผ่านสนามบิน+นักท่องเท่ียวผ่านด่านตรวจคนเขา้ เมืองขาเขา้) คาดว่า

ในปี 2563 จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวจะอยู่ท่ี 9.7 ลา้นคน โดยมีช่วงคาดการณ์อยูท่ี่ 9.6-9.8 ลา้น

คน หดตวัสูงข้ึนจากท่ีคาดการณไ์วเ้ม่ือเดือนมีนาคม 2563 จากสถานการณก์าร แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 

2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 )ประเทศจีน และเม่ือสถานการณ์รุนแรงข้ึนจึงเริ่มจาํกดัการเดินทาง

ของนัก ท่องเท่ี ยวชาวจีนมาตั้ งแ ต่ เดือน 

มกราคม 2563 ส่งผลใหนั้กท่องเท่ียวจีนมี

การยกเลิกการเดินทางทั้งหมด ขณะเดียวกัน

เกิดการแพร่ระบาดไปยงัท่ีต่างๆ อยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวางไปหลายประเทศทัว่โลก ส่งผล

ให้นักท่องเท่ียวอีกหลายประเทศต่างก็ไม่

มัน่ใจ ในสถานการณ์จึงหยุดการเดินทาง

เช่นกัน ในช่วงปลายไตรมาสแรกการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในประเทศไทยเริ่ม

ทวีความรุนแรงข้ึน ภาครฐั 

 

จึงใชม้าตรการท่ีเขม้งวดข้ึนเพื่อ

ควบคุมการระบาดด้วยวิธีจํากัดการ

เดินทางและใช้อํานาจตามพระราช

กํ า ห น ด ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น

สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการ

แพร่ระบาดของโรค ไดส้่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจในห่วงโซ่การท่องเท่ียวอย่างหนัก 

จากการลดลงของนักท่องเท่ียวต่างชาติ

และ การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ของคนไทย ช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 เม่ือ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรสัโคโรนา 2019 เริ่มดีข้ึน ไม่พบผูติ้ดเชื้ อรายใหม่เป็นระยะเวลาหลายวนั

ติดต่อกนั นับเป็นสญัญาณท่ีดีต่อ ทุกภาคส่วนทั้งภาครฐั ภาคธุรกิจ และประชาชน ทางการจึงผ่อนคลายมาตรการลงเป็น

ลําดับ ทั้งน้ีหลัง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดคนไทยเท่ียวในประเทศน่าจะเป็น

กลุ่มเป้าหมาย หลักของการท่องเท่ียวในปีน้ี โดยหน่วยงานภาครฐัไดอ้อกมาตรการดูแลและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบทั้ง 

ประชาชนและผูป้ระกอบการ ทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ ผ่านมาตรการ กระตุน้

การท่องเท่ียวต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการเราเท่ียวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใชจ้่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเท่ียว
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ภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ ท่องเท่ียว สนับสนุนการ

สรา้งงานและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1กรกฎาคม 2563-31 

ตุลาคม 2563จะทําใหบ้รรยากาศและความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศค่อยๆ กลับมา ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะบบ

เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัไดห้ลงัสถานการณก์ารระบาดผ่านพน้ไป  

(ท่ีมา : http://www.industrybiznews.com/) 

 

ประมาณการอตัราการขยายตวัของจาํนวนนักท่องเท่ียว 

 

จังหวัดภูเก็ต จัดว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวสําคัญ

ของชาวต่างชาติและคนไทย ติดอันดับ 1 จาก 100 

เมืองท่ีเป็นจุดหมายการท่องเท่ียวตามรายงานของ 

Euromonitor International (Market Research) โ ด ย มี

การเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

จงัหวดัภูเก็ต เป็นจาํนวนมาข้ึน ประมาณ 8-10% ทุกปี 

สว่นใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและยุโรป เป็น

ผลจากการขยายสนามบิน และอาคารผู้โดยสาร เพื่อ

รองรับผู้โดยสาร 13 ล้านคนต่อปี อีกทั้ งการ เพิ่ม

เท่ียวบินแบบประจําและเช่าเหมาลําบินตรงไปยัง

สนามบินภูเก็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ในส่วนอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นชว่ง 3-4 ปีท่ีผ่านมา 

โครงการอสงัหาริมทรพัยใ์หม่ๆ เปิดตัวในภูเก็ตจาํนวนน้อยลง จึงส่งผลใหใ้นปัจจุบนัโครงการท่ีอยู่อาศยัทั้งระดับสูงและ

กลางกําลังเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติท่ีตอ้งการอยู่อาศัยท่ีภูเก็ตและซ้ือเพื่อการ

ลงทุน ซ่ึงกลุ่มผูซ้ื้อโครงการประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติในแถบยุโรปและเอเชียเช่น จีน สิงคโปร ์

ฮ่องกง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีทาํงานในภูมิภาคน้ีมานานคุน้เคยกบัจงัหวดัภูเก็ตเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีนักท่องเท่ียวชาวรสัเซีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อรายใหม่ซ่ึงมักจะซ้ือไวเ้ป็นบา้งหลังท่ีสอง หรือใชเ้ป็นถสานท่ีพักผ่อน 

http://www.industrybiznews.com/
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หรือเพื่อการอยู่อาศัยหลังเกษียณ  นอกจากน้ีสนามบินภูเก็ตไดเ้ปิดส่วนขยายท่ีสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึนอีก

จาํนวนมาก จึงทาํใหจ้งัหวดัภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีจะมีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเพิ่มข้ึน  

อนาคตภูเก็ต มุ่งสู่ศูนย์เศรษฐกิจท่องเท่ียวโลก สรุปความคืบหน้าการพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานดา้นดิจิทัล

จาํนวน 6 ดา้น ตามเกณฑส์มารท์ซิต้ี ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ดา้นคมมาคมขนส่ง ดา้นโครงข่ายการขนส่งทางราง 

ดา้นการขนส่งทางถนน ดา้นการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงปัจจุบนัรฐับาลไดส้นับสนุนงบประมาณกอ้นใหญ่เพื่อการก่อสรา้ง

สนับสนุนภูเก็ตใหเ้ติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน จงัหวดัภูเก็ตไดร้บันโยบายสาํคญัจากรฐับาลจาํนวน 5 เรื่อง โดยมี 2 

นโยบายสาํคญัท่ีรฐับาลตอ้งการจงัหวดัภูเก็ตขบัเคลื่อนการพฒันาเพื่อเป็นแบบอย่างแก่จงัหวดัอื่นไดแ้ก่ นโยบายจงัหวดั

ภูเก็ตเป็นไมซ์ซิต้ี (MICE = Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) และนโยบายภูเก็ตสมาร์ทซิต้ี ทั้งน้ี 

คาดหวงัใหภู้เก็ตสรา้งสรรคเ์ศรษฐกิจดว้ยการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑจ์งัหวดัไม่น้อยกวา่ 5 เท่าใน 20  ปีขา้งหน้า สามารถ

รองรบัปริมาณนักท่องเท่ียวไดม้ากกว่า 2 เท่าจากปัจจุบนั นอกจากน้ี สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยงัได้

ลงทุนโครงสรา้งพื้ นฐานสนับสนุนแนวทาง smart mobility, smart safety และ smart economy ทั้งการติดตั้งระบบเก็บ

ขอ้มูลดว้ยกลอ้งวงจรปิดในสถานท่ีสาํคัญๆ ในการเดินทาง เช่น แหล่งท่องเท่ียว ท่าอากาศยาน ด่านตรวจ ท่าเรือ และ

พื้ นท่ีศูนยเ์ศรษฐกิจ 

(ท่ีมา : สาํนักงานคลงัจงัหวดัภูเก็ต – รายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัภูเก็ต และหน่วยบูรณาการวจิยัและความรว่มมือเพื่ อ

พฒันาเชิงพื้นท่ี (สกว.)) 

 

ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัยส์าํหรบัชาวตา่งชาติในประเทศไทย 

การรุกเขา้มาของนักลงทุนต่างชาติสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงท่ีผ่านมา เป็นอีกหน่ึง “จุดเปลี่ยน” ของ

ธุรกิจโดยต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนน้ันมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนของบริษัทหรือ “ผูป้ระกอบการ” ท่ีเขา้มาในรูปแบบของการ

ร่วมทุน หรือ การ Joint Venture และในสวนของ “ผูบ้ริโภค” หรอืท่ีเรียกกนัว่ากาํลังซ้ือของนักลงทุนต่างชาติ โดยในส่วน

ของการเขา้มาในลักษณะของบริษัทหรือผูป้ระกอบการน้ันท่ีเขา้มาในรปูแบบของการ Joint Venture และพบวา่ส่วนใหญ่

การพฒันายงัคงเป็นตลาดท่ีอยู่อาศัยและยงัคงกระจายตัวอยู่ในพื้ นท่ีกรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในพื้ นท่ี CBD และ

ตามหวัเมืองท่องเท่ียวหลักทัว่ประเทศไทยท่ีผ่านมา กลุ่มนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนและญี่ปุ่ นยงัคงให้

ความสนใจลงทุนในตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงยงัคงพบวา่ กาํลงัซ้ือต่างชาติยงัคงสนใจตลาด

คอนโดมิเนียม บา้นจดัสรร วิลล่าตากอากาศในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญั เช่น ภูเก็ต 

พัทยา เชียงใหม่ หัวหิน ชะอํา เป็นตน้ แต่จะเลือกตัดสินใจซ้ือเฉพาะโครงการท่ียังมองว่าพวกเขายงัสามารถกําไรได้

เท่าน้ัน ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมา พบว่ากลยุทธ์การเจาะลูกคา้ต่างชาติในปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงมีการนํา

โครงการเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนต่างชาติก่อนการเปิดขายในประเทศ โดยผ่านเอเจนซ่ีทั้งเอเจนซ่ีรายใหญ่ในประเทศ 

และเอเจนซ่ีจากต่างประเทศ ซ่ึงพบว่า หลายโครงการมีการตัดในส่วนของโควตาต่างชาติ 49% ใหเ้อเจนซ่ีนําไปขาย

ใหก้บักลุม่นักลงทุนต่างชาติเองดว้ยเทคนิคต่างๆ   

ช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมาภาคอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะตลาดท่ีอยูอ่าศยั ตั้งแต่ตน้ปีก็เจอกบัความทา้ทายแบบ

เต็มๆ ทั้งจากสถานการณ ์Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั การซ้ือขายมีปริมาณท่ีลดลง ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ตอ้งหาวิธีการต่างๆเพื่อสรา้งยอดขายยอดโอนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัรฐับาลไดมี้การส่งจดหมายเชิญ ภาคธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัย ์เพื่อประชุมหาขอ้เสนอแนะในการฟ้ืนฟูธุรกิจหลงัโควิด-19 ไปในวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ท่ีผ่านมาน้ัน 

ทาํใหเ้ป็นท่ีน่าจบัตามองวา่ในหลากหลายขอ้เสนอน้ันพบวา่รฐับาลหรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบไดท้ยอยออกมาประกาศ 

“มาตรการกระตุน้ลูกคา้ต่างชาติ” เป็นนโยบายนําร่องท่ีจะช่วยภาคธุรกิจมากข้ึน 
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มาตรการกระตุน้ลูกคา้ตา่งชาติ 

- เสนอใหต่้างชาติสามารถเช่าระยะยาว 50-99 ปี จากปัจจุบนักฎหมายไทยคุม้ครองสิทธิการเช่า 30 ปี ตามกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย,์ กรณีต่างชาติลงทุนเปิดสาํนักงานในไทย ใหส้ามาถเช่ายาว 60-90 ปี โดยทาํสญัญาฉบบัเดียว ไม่ตอ้ง

ต่ออายุ 

-  เสนอใหช้าวต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 40 ลา้นบาทข้ึนไป+ดาํรงการลงทุนอยา่งน้อย 5 ปี ใหส้ามารถซ้ือ

กรรมสิทธ์ิท่ีดินไดไ้ม่เกิน 1 ไร่ เง่ือนไขตอ้งใชเ้พื่ออยูอ่าศยัเท่าน้ัน หา้มทาํการคา้ 

-  เสนอใหช้าวต่างชาติท่ีลงทุนในไทยเกิน 5 ลา้นบาทข้ึนไป สามารถขอใบอนุญาตมีถ่ินท่ีอยูไ่ด ้

-  ชาวต่างชาติท่ีซ้ือสมาชิก 2 ลา้นบาท ในโครงการ Thailand Elite Card ไดว้ีซ่า 5 ปี 

- ขยายเวลาใบอนุญาต long stay VISA ใหม้ากกวา่ 1 ปี (เสนอ 10 ปี) 

- เสนอใหโ้ปรโมตโครงการ “Thailand Best Second Home” แข่งกบัมาเลเซีย โดยอาศยัปัจจยับวกท่ีประเทศไทยป้องกนั

และควบคุมโรคระบาดโควิดไดดี้ ทาํใหแ้นวโน้มมีดีมานดซ้ื์อท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทย เป็นบา้นหลงัท่ี 2 มากข้ึน 

(ท่ีมา : https://www.prachachat.net/property, https://news.fazwaz.co.th/ขา่วอสงัหารมิทรพัย ์) 

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทย 

ในปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID–19 ซ่ึงสํานักงาน สภาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้คาดการณ์ไวว้่า 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตัวลง

รอ้ยละ-6.0 และในปี 2564 จะขยายตัวรอ้ยละ 

3.5-4.5  ซ่ึงเป็นการขยายตัวจากฐานท่ี

ตํา่ผิดปกติในปี 2563 แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 

2564 ยังคงมีความเสี่ยงในด้านการกลับมา

ระบาดรอบสองของเชื้ อ  COVID–19 ในช่วง

ปลายปี 2563 ความขดัแยง้ทางการเมือง ความผันผวนทางเศรษฐกิจของทัว่โลก ทําใหย้งัมีความเสี่ยงในการชะลอการ 

ฟ้ืนฟูภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม ส่งผลใหก้ารจา้งแรงงานกลบัเขา้สู่ระบบมีระยะเวลานานมากข้ึน 

ในดา้นตลาดท่ีอยูอ่าศยั ผูป้ระกอบการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัไดมี้การปรบัตวัโดยการชะลอการเปิดโครงการ ใหม่ทัว่

ประเทศมาตั้งแต่ปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากเชื้ อ COVID–19 เน่ืองจากยอดขายท่ีอยู่อาศัยชะลอตัวจาก 

ผลกระทบการประกาศมาตรการป้องกนัการเก็งกาํไรธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือมาตรการ LTV เม่ือเดือนเมษายน 2562 

และเม่ือเกิดการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจในช่วงตน้ปี 2563 ยอดขายท่ีอยูอ่าศัยก็ย่ิงหดตัวเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะตลาด 

อาคารชุดซ่ึงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการล็อกดาวน์การเดินทางของชาวต่างชาติ ทําให้ยอดขายห้องชุดของ 

ชาวต่างชาติหดหายไปเกือบทั้งหมด 

ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์คาดวา่ จากผลกระทบและความเสี่ยงดังกล่าวขา้งตน้ จะทาํใหผู้ป้ระกอบการพฒันา 

โครงการท่ีอยู่อาศัยมีการปรบัตัว เปิดขายโครงการใหม่ลดลง โดยคาดว่าใน 2563 จะมีจาํนวนหน่วย Supply ท่ีเปิดขาย 

ใหม่ (ไม่นับรวมบา้นมือสอง) หดตัวลงรอ้ยละ -46.6 (จาก 148,639 หน่วย ในปี 2562 เหลือ 79,408 หน่วย ในปี 

2563) โดยท่ีอยู่อาศัยประเภทบา้นจดัสรรหดตัวลงรอ้ยละ -34.7 และท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหดตัวลงรอ้ยละ -

59.2 ส่วน มูลค่าท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ หดตัวลงรอ้ยละ -30.6 (จาก 608,727 ล้านบาท ในปี 2562เหลือ 

422,243 ลา้นบาท ในปี 2563) 

(ท่ีมา : https://www.reic.or.th/สถานการณต์ลาดท่ีอยูอ่าศัยครึ่ งแรกปี2563-26

จงัหวดั_869_1610346887_10839.pdf ) 
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ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย 

ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นปี 2563 

ยงัอยู่ในภาวะท่ีชะลอตัว พิษเศรษฐกิจจากไวรัสโค

วิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทัว่โลกเป็น

อย่างมาก ซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (“อสังหาฯ”) 

เองก็เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีไดร้บั ผลกระทบอย่างหนัก

เช่นกัน โดยธุรกิจอสังหาฯในประเทศไทยน้ัน มี

กาํลังซ้ือลดลงไปมากกวา่ครึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้

รายใหญ่อย่างชาวจีน นอกจากน้ี การท่ีเหตุการณ์น้ี

ยังคงลากยาวไปเป็นเวลาหลายเดือน จึงส่งผล

กระทบต่อกลุ่มตลาดในประเทศดว้ยเช่นกนั โดยทั้ง

ผูซ้ื้อรายใหญ่อย่างกลุ่มผูป้ระกอบการหรือเจา้ของ

ธุรกิจ และผูซ้ื้อรายย่อยอย่างกลุ่มพนักงานบริษัทก็

พากันขาดสภาพคล่องไปตามๆ กัน จึงทําใหก้ําลัง

ซ้ือภายในประเทศน้ันลดลงอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้จะ

เห็นไดว้่า ไวรสัโควิด-19 ไดส้รา้งจุดเปลี่ยนต่อธุรกิจอสงัหาฯของไทยไปเป็นอยา่งมากตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้ อ

โรค ทาํใหต้อ้งล็อกดาวน์ประเทศ มีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม หรอื Social Distancing ก่อใหเ้กิดเป็น New Normal เม่ือ

คนซ้ือไม่กลา้ออกมานอกบา้น ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเองตอ้งเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด พัฒนาการขายสินคา้ผ่าน

แพลตฟอรม์ออนไลน์เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดทุ้กช่องทาง พรอ้มทั้งมีการงดักลยุทธ์ต่างๆ ข้ึนมาเพื่อกระตุน้ยอดขายกนั

อยา่งมากมาย แลว้เราในฐานะผูซ้ื้อก็จาํเป็นตอ้งศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม ก่อนตัดสินใจซ้ือหรือลงทุนเช่นกนั เพราะธุรกิจ

น้ีไม่ไดมี้เพียงแค่การซ้ือเพื่ออยูอ่าศยัเท่าน้ัน ยงัมีส่วนของการลงทุนเชิงพาณิชยด์ว้ย 

อสงัหาฯเพ่ืออยูอ่าศยั 

คอนโดมิเนียม ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นตน้มา มีหลายๆ ปัจจยัท่ีกระทบต่อการเติบโตของคอนโดฯ ไม่ว่าจะ

เป็นสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว มาตรการ LTV ของแบงค์ชาติท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือหรือลงทุนใน

คอนโดฯ โดยเฉพาะการซ้ือท่ีอยู่อาศัยตั้งแต่หลงัท่ี 2 เป็นตน้ไป รวมถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขาย

คอนโดมิเนียมจากกลุ่มลูกคา้ต่างชาติ โดยผลกระทบดังกล่าวน้ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองท่ีลากยาวมาจนถึงปี 2563 แถมปี

น้ียงัมีเรื่องของไวรสั COVID–19 มาซํ้าเติมเขา้ไปอีก ทาํใหแ้นวโน้มยอดขายของคอนโดฯในปี 2563 มีโอกาสท่ีจะลดลง

อย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมายอดขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมอยู่ท่ี 59,000 ยูนิต/ปี (สูงสุดในปี 2561 ท่ี 

69,352 ยูนิต) แต่สาํหรบัในปี 2563 น้ี คาดวา่จาํนวนยูนิตท่ีขายไดจ้ะเท่ากบั 31,403 ยูนิต ลดลง 22,900 หน่วย (-

42.2%) จากปี 2562 ท่ีมีจาํนวนยูนิตท่ีขายได ้54,303 ยูนิต ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีตํา่ท่ีสุดในรอบ 5 ปีของคอนโดมิเนียม 

นอกจากยอดขายท่ีลดลงแลว้ราคาอสงัหาฯก็เริ่มมีการชะลอตัวมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2562 รวมทั้งเริ่มมีประกาศลด

ราคาคอนโดฯกวา่ 40-50% หลงัจากเขา้สู่ปี 2563 

บา้น  คือ กลุ่มท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ หรือบา้น ไม่ว่าจะเป็นบา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส ์รวมถึงตึกแถว ลว้น

ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 อยา่งแน่นอน แต่คงจะเป็นกลุ่มท่ีไดร้บัผลกระทบน้อยท่ีสุด เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีความ

ตอ้งการท่ีอยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะตลาดทาวน์เฮา้ส์ในพื้ นท่ีไม่เกินแนววงแหวนรอบนอก และอยู่ในรัศมีของการเขา้ถึง

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายได ้ยงัมีความตอ้งการของผูซ้ื้อสูงเม่ือเปรียบเทียบกบับา้นเด่ียวท่ีราคาขยบัสูงข้ึนมากในระดับราคา

มากกวา่ 7-10 ลา้นบาท รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะอยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียมซ่ึงมีขอ้จาํกดัของขนาดพื้ นท่ีท่ีเล็ก

ลงมากและมีราคาแพงเกินไป สาํหรบัผลกระทบจาก COVID-19 น้ี น่าจะมีผลกระทบกบัตลาด ทาวน์เฮา้สโ์ดยรวมในทุก

(ท่ีมา : https://ibusiness.co/detail/9620000100934  ) 
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ระดับราคา โดยคาดว่าในปี 2563 ยอดขายอยู่ท่ี 20,026 ยูนิต ลดลง 8,673 ยูนิต (-30.2%) จากปี 2562 ท่ีมี

ยอดขายทั้งหมด 28,699 ยูนิต ซ่ึงราคาก็อาจจะปรบัตวัลดลงไดเ้ช่นเดียวกนักบัคอนโดฯ แต่คงเป็นเพียงผลกระทบระยะ

สั้นเท่าน้ัน อสงัหาฯ กลุ่มน้ี จึงเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งน่าสนใจ ทั้งในมุมผูป้ระกอบการ และมุมของนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่ม

ทาวน์เฮา้สใ์นพื้ นท่ีใกลเ้มืองระดบัราคา 3-4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นระดบัราคาสาํหรบักลุ่มท่ีเป็นกาํลงัซ้ือหลกัในตลาด 

(ท่ีมา : By Krungsri Plearn Plearn ) 

ศูนยข์อ้มูลเผย ไตรมาส 1/2563 ต่างชาติโอนท่ีอยูอ่าศยัในไทย 76 ชาติ 2,647 หน่วย ลดลง 24% มูลค่า  

10,549 ลา้นบาท คาดไตรมาส 2 ลดฮวบฮาบ เหตุไดร้บัผล กระทบเต็มๆ ลุน้หลงัโควิด-19 หยุดระบาดพฤติกรรม

ต่างชาติกลา้มาซ้ืออสงัหาฯ ในประเทศไทย 

 สาํหรบั 10 อนัดบัคนตา่งชาติท่ีโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยมากท่ีสุดในไตรมาส 1 ปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบั 10 อนัดับคนต่างชาติท่ีโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในไทยมากท่ีสุดในไตรมาส 1 ปี 2563 ไดแ้ก่ 1. จีน 

จาํนวน 1,446 หน่วย สดัส่วน 54.6% 2. รสัเซีย จาํนวน 247 หน่วย สดัส่วน 9.3% 3. สหราชอาณาจกัร จาํนวน 111 

หน่วย สัดส่วน 4.2% 4. ฝรัง่เศส จํานวน 90 หน่วย สัดส่วน 3.4% 5. เยอรมัน จํานวน 69 หน่วย สดัส่วน 3.4% 6. 

ญี่ปุ่ น จํานวน 65 หน่วย สัดส่วน 2.5% 7. สหรัฐอเมริกา จํานวน 60 หน่วย สัดส่วน 2.3% 8. สิงคโปร์ จํานวน 42 

หน่วย สดัส่วน 1.6% 9. ไตห้วนั จํานวน 40 หน่วย สัดส่วน 1.5% และ 10. ออสเตรเลีย จํานวน 40 หน่วย สัดส่วน 

1.5% ทั้งน้ี การปรบัลดลงของยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยของคนต่างชาติดังกล่าว เกิดจากผล กระทบของการแพร่

ระบาดไวรสัโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัทัว่โลก นอกจากน้ีกลุ่มลูกคา้หลกัของอสงัหาริมทรพัยไ์ทยคือชาวจีน 

ซ่ึงมีสดัส่วนมากถึง 54.6% ไดร้บัผลกระทบจาก โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมทําใหย้อดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยของ

คนต่างดา้วโดยรวมลดลงดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยของคนต่างชาติในไตรมาส 2 จะ

ปรับลดลงมากอย่างแน่นอน เน่ืองจากได้รับผลกระทบตลอดทั้ง ไตรมาส แมว้่าประเทศจีนจะเริ่มผ่อนปรนเละเปิด

ประเทศแลว้ รวมถึงชาติอื่นๆ แต่ยงัไม่สามารถเดินทางมาซ้ืออสงัหาฯ ของไทยได ้

(ท่ีมา : https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442067,ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา ) 
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ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็ต 

สมาคมอสงัหาริมทรพัย ์จงัหวดัภูเก็ต เปิดเผยว่า ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นจงัหวดัภูเก็ตไดร้บัผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิด-19 ค่อนขา้งหนัก เพราะเศรษฐกิจของภูเก็ตพึ่งพาการท่องเท่ียวเป็นหลัก และส่งผลต่อเน่ืองถึงตลาด

อสงัหาริมทรพัย ์แต่ตลาดแนวราบยงัไปได ้มีเพียง 2 กลุ่มคือ ทาวน์โฮมราคาตํา่ 3 ลา้นบาท กบับา้นระดบัราคา 8-10 

ลา้นบาท ในกลุ่มน้ีบา้นรูปแบบพูลวลิลา่เป็นตลาดท่ีต่างชาติใหค้วามสนใจ เพราะเชื่อมัน่ระบบสาธารณสุขของไทยในการ

จดัการกบัโควิด-19 ดา้นตลาดคอนโดมิเนียมหลงักาํลงัซ้ือในประเทศหายไป กลายเป็นตลาดเพื่อการลงทุนซ่ึงเน้นลูกคา้

ต่างชาติเป็นหลกัมี จีน รสัเซียและยุโรป ปัจจุบนัน่าเป็นห่วง ต่างชาติเดินทางมาโอนไม่ได ้เจา้ของโครงการตอ้งแบกรบัค่า

ส่วนกลางแทน นอกจากน้ียงัตอ้งจ่ายผลตอบแทนท่ีการนัตีไวก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นแนวทางการขายท่ีดึงดูดความสนใจลูกคา้ 

ดว้ยผลตอบแทนเริ่มตน้ท่ี 6% จนถึง 10% ภายในระยะเวลาท่ีโครงการกาํหนดซ่ึงขั้นตํา่ 3 ปี  

ตลาดซ้ือลงทุนเริ่มเติบโตอย่างมาก

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ก่อนหน้าน้ันประมาณ 5 ปี

ก่อน ตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มขยายตัว

อย่างมาก กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซ้ือ

เพื่ อ ป ล่ อ ย เช่ า  ช่ ว งป ระม าณ ปี  2 5 6 0  มี

ผู้ประกอบการจากส่วนกลางเข้ามาพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมจาํนวนมากปีเดียวเกือบ 

1 หม่ืนยูนิต ทําใหเ้กิดภาวะโอเวอร์ซัพพลาย มี

สินคา้เหลือขายมาก ก็ตอ้งปรับไปขายเพื่อการ

ลงทุนในรูปแบบมีการประกันผลตอบแทน โดย

เน้นลูกค้าต่างชาติเพราะกฎหมายเปิดใหต่้างชาติถือครองกรรมสิทธ์ิในคอนโดมิเนียมได้ 49% และยังสามารถ

ครอบครองในลักษณะลิสโฮลด์ อีก 51% เท่ากับทั้ง 100% เป็นต่างชาติทั้งหมด ในส่วนน้ีประเมินว่ามีอยู่ประมาณ 

2,000-3,000 ยูนิต ปัจจุบนัคอนโดมิเนียมในจงัหวดัภูเก็ตมีประมาณ 1-2 หม่ืนกว่ายูนิต ก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาด

ของโควดิ-19 มีทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบ ปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหน้า เพราะมีหลายโครงการหลายแปลง ซ่ึงใช้

เงินลงทุนค่อนขา้งสูง เม่ือโควิด-19 แพร่ระบาดก็ชะงักไป ดา้นราคาท่ีดินในจังหวดัภูเก็ตช่วงโควิด-19 ราคาไม่ลด 

เพราะเจา้ของส่วนใหญ่เป็นแลนดล์อรด์ ไม่มีความเดือดรอ้น แต่ถา้เป็นเจา้ของท่ีดินรายยอ่ยราคาจะปรบัลดลง บางแปลง

ลดกวา่ 20% ซ่ึงถือวา่ลดค่อนขา้งมากสาํหรบัจงัหวดัภูเก็ต เพราะสมยัก่อนแค่ต่อรองก็ไม่คุย วนัน้ียอมคุยยอมลดราคา มี

ทั้งท่ีติดทะเล ไม่ติดทะเล และในเมืองประธานหอการคา้จงัหวดัภูเก็ต กล่าวว่า ตอ้งการเสนอใหร้ฐับาลหนักลับมามอง

เรื่องการขยายกรณีการถือครองสิทธ์ิในลักษณะลิสโฮลดจ์าก 30 ปี เป็น 50 เพราะตนเห็นว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศและยงัเป็นการสรา้งความมัน่คงดา้นท่ีอยูอ่าศยัในระยะยาวไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย 

 (ท่ีมา https://ucdnews.com/archives/2175:) 

การแข่งขนัดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละภาพรวมตลาดท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัภูเก็ต  

ภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย แวดลอ้มดว้ยเกาะเล็กเกาะน้อย 32 เกาะ บนมหาสมุทร

อินเดีย เคยเป็นแหล่งอุดมสมบุรณ์หินแร่ ดีบุก แต่วนัน้ีกลับกลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลติดอนัดับระดับ

โลก หาดทรายขาวสวย ทะเลน้ําใสและศิลปวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร บนพื้ นท่ีจาํกดั 543 ตารางกิโลเมตร หากพูดถึง

เมืองท่ีน่าลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัย ์นอกจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลแลว้ “ภูเก็ต” เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีก

จงัหวดัหน่ึง เม่ือดูจากปัจจยัการเติบโตในดา้นต่างๆ จะเห็นไดว้า่ภูเก็ตเป็นเมืองท่ีมีศักยภาพอย่างมาก ทั้งในแง่ของการ

ท่องเท่ียว และการลงทุน ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นโซนติดทะเลท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือได ้โดยตลาดคอนโดมิเนียมใน

ภาพรวมของภูเก็ตน้ันเจาะกลุ่มเป้าหมายสําหรับเป็นบ้านหลังท่ี 2 หรือ ซ้ือเพื่อปล่อยเช่าให้นักท่องเท่ียว และอีก
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กลุ่มเป้าหมายหน่ึงท่ีสาํคญัคือ สาํหรบักลุ่มคนท่ีทาํงานอยูใ่นพื้ นท่ี จ.ภูเก็ต ซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย นอกจากน้ียงัพบวา่ภูเก็ต

เองเป็นแหล่งสถาบันการศึกษานานาชาติมากมาย จึงทําให้จังหวัดภูเก็ตยังคงมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพิ่มข้ึน

ตลอดเวลา ซ่ึงความตอ้งการน้ีสวนทางกับพื้ นท่ีของภูมิประเทศของภูเก็ตท่ีมีลักษณะเป็นเกาะ ทําใหท่ี้ดินเริ่มมีจํากัด 

ดงัน้ันโครงการคอนโดมิเนียมจึงกลายเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจสาํหรบัประชากรแฝงของภูเก็ตท่ีเดินทางไปทํางานหรือไป

ศึกษาต่อ 

ภาพรวมท่ีอยู่อาศัย จ.ภูเก็ต ในช่วงครึ่งแรกของ 2563 ว่า มีท่ีอยูอ่าศัยทั้งหมด อยูท่ี่ 8,984 ยูนิต มากท่ีสุดใน

ภาคใตท่ี้มีซพัพลายทั้งหมด 17,087 ยูนิต โดย 5 อนัดบัแรกท่ีมีหน่วยเหลอืขายมากท่ีสุดกระจุกตวัอยูใ่น จ.ภูเก็ตทั้งหมด 

ประกอบดว้ย 1. หาดบางเทา-หาดสุรินทร ์1,886 ยูนิต 2. เทพกษัตรี-ศรีสุนทร 1,461 ยูนิต 3. หาดในยาง-หาดไม้

ขาว 1,362 ยูนิต 4. เกาะแกว้-รษัฎา 1,042 ยูนิต และ 5. หาดกมลา 858 ยูนิต ส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับราคา 3-5 ลา้น

บาท สาํหรบัแนวโน้มท่ีอยู่อาศัยภาคใตใ้นช่วงครึ่งหลงัปี 2563 คาดว่าจะมีจาํนวนท่ีอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 17,688 ยู

นิต คิดเป็นมูลค่า 84,285 ลา้นบาท ภาคใตถื้อว่าเป็นภาคท่ีสถานการณ์หนักท่ีสุด เน่ืองจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจท่ี

ผ่านมาพึ่งพิงกับการท่องเท่ียวเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาฯ จึงผูกกับกาํลังซ้ือของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว และ

จงัหวดัภูเก็ตหนักท่ีสุดเพราะ 90% ของระบบเศรษฐกิจพึ่งพาท่องเท่ียว ภายหลังจากปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของ

โควิด-19 วิกฤตครั้งน้ีถือว่ารุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุดในรอบหลายปีต้องพึ่งพากับธุรกิจ

ท่องเท่ียว ส่งผลกระทบคนซ้ือบา้นตอ้งท้ิงดาวน์ และยอดปฏิเสธสินเชื่อสูง ผูท่ี้ย่ืนซ้ือบา้นผ่านการอนุมติัแต่ละหน่วยจะย่ืน

คนท่ี 3-4 จากเดิมคนท่ี 2 ก็ผ่านการอนุมติั ภาพรวมอสงัหาจึงตกลง ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 และต่อเน่ืองมาถึงไตรมาส 3 

อย่างไรก็ตามศูนยข์อ้มูลฯไดป้ระมาณการว่าในปี 2563 จะมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายอยู่ในตลาดจาํนวน 8,966

หน่วย ประกอบดว้ยอาคารชุดจาํนวน 5,679 หน่วย ทาวน์เฮา้สจ์ํานวน 1,510 หน่วย บา้นเด่ียวจาํนวน 937 หน่วย 

บา้นแฝดจาํนวน 786 หน่วย และอาคารพาณิชยจ์าํนวน 54 หน่วย เป็นโครงการเปิดขายใหม่จาํนวน 2,700 หน่วย ตํา่

กวา่ค่าเฉลี่ย 2 ปีท่ีมีการเปิดขายปีละประมาณ 4,800 หน่วย คาดวา่ในปี 2563 อตัราดูดซบัจะลดทุกกลุ่มประเภทท่ีอยู่

อาศยัโดยลดเหลือประมาณรอ้ยละ 1.1-1.8 และท่ีอยูอ่าศยัเหลือขายจะยงัคงเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดจึงตอ้งเพิ่ม

ความระมดัระวงัในการลงทุน   ส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัซ่ึงแสดงถึงอุปสงคท่ี์แทจ้ริงคาดการณ์ในปี 2563 ก็จะ

ลดลงมาอยู่ท่ี 6,553 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -18.1 มีมูลค่าประมาณ 14,401 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -40.2 เม่ือเทียบ

กบัปี 2562 ซ่ึงตํา่กว่าค่าเฉลี่ยท่ีมีมูลค่า 19,157 ลา้นบาท ดว้ยภาพรวมดังกล่าวผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรบักลยุทธ์

การเสนอขาย โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ท่ีมีอัตราการดูดซบัชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ืองจากช่วงตน้ปี 

2562 และคาดวา่จะต่อเน่ืองมาถึงปี 2563 
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แนวโนม้คอนโดมิเนียมในภูเก็ต ตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา https://www.bluechipthai.com/https://www.reic.or.th/) 

คาดวา่น่าจะไดร้บัผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงจากสถานการณไ์วรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่หรือโควิด-19 เน่ืองจาก

กลุ่มผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมเป็นชาวต่างชาติเป็นสว่นใหญ่ถึงรอ้ยละ 90 และชาวต่างชาติท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นกลุ่มหลัก

คือชาวจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีไดร้ับผลกระทบหนักจากไวรัสโคโรน่า และในช่วงท่ีเริ่มมีการแพร่ระบาด

พบว่านักท่องเท่ียวชาวจีน ฮ่องกง สิงคโปร ์ไดล้ดจาํนวนลงเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปยงัลดการ

เดินทางเขา้มาในประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยอีกดว้ย และคาดวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณไ์วรสัโค

วิดน่าจะลากยาวไปอีก 6 เดือน แนวโน้มในปี 2563 จากสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (โควิด-19) ทําใหส้่งผลกระทบในแง่

ลบ อุปสงค ์อุปทานและราคาขายของคอนโดมิเนียมน่าจะมีแนวโน้มลดลง 

สาํหรบัคู่แข่งทางตรงของบริษัท ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางซ่ึงพฒันาโครงการและเปิดขายใน

บรเิวณใกลเ้คียงกบัพื้ นท่ีขายของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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โครงการของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีเปิดขายบริเวณใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีโครงการตา่งๆ ของบรษิัท 

พ้ืนท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผูพ้ฒันาโครงการ จาํนวน

หน่วย 

ราคาขาย 

หาดในยาง Royal Lee The Terminal 

Phuket 

Phuket Sirinath Property Co., LTD. 513 เริ่มตน้ 3.6 ถึง 9 ลา้นบาท 

 Vip Great Hill VIP Thailand  215 เริ่มตน้ 1.7 ถึง 2.6 ลา้นบาท 

 The Happy Place Condo 

Airport 

Nichols Perfect Properties Co.,LTD. 147 เริ่มตน้ 2.5 ถึง 4.5 ลา้นบาท 

 Beachfront Bliss  Ten Trillion Co., LTD. 96 เริ่มตน้ 4.7 ถึง 10 ลา้นบาท 

หาดบางเทา Laya Resort Phuket  Delsk Group 922 เริ่มตน้ 3.2 ถึง 6.9 ลา้นบาท 

 Oceana Surin  Ocean Group Asia 886 เริ่มตน้ 4.5 ถึง 10 ลา้นบาท 

 Mida Grande Resort Phuket  Allhands Marketing 445 เริ่มตน้ 3 ถึง 10 ลา้นบาท 

 Skypark  Laguna Property  416 เริ่มตน้ 3.4 ถึง 10 ลา้นบาท 

หาดกมลา Oceana Kamala  Ocean Group Asia  126 เริ่มตน้ 2.9 ถึง 16 ลา้นบาท 

 M Gallery Residences Mont 

Azure Lakeside 

Kamala Beach Resort and Hotel 

Management Co., Ltd. 

236 เริ่มตน้ 6.5 ถึง 10 ลา้นบาท 

 The Marin Phuket  Phuket Smile (Thailand) Co., Ltd. 262 เริ่มตน้ 4.9 ถึง 6.9 ลา้นบาท 

 Citygate Kamala Beach - 

Phuket 

 Citygate Exclusive Development 

Co., Ltd 

408 เริ่มตน้ 4.2 ถึง 10 ลา้นบาท 

หาดป่าตอง City Life Condo Patong City Life Condo Patong 273 เริ่มตน้ 2 ถึง 5 ลา้นบาท 

หาดกะตะ Q Conzept Condominium Q Conzept Condominium 44 เริ่มตน้ 4 ถึง 59 ลา้นบาท 

 VIP Kata 2 Condominium Phuket9 Co., Ltd. 209 เริ่มตน้ 4.2 ถึง 10 ลา้นบาท 

หาดราไวย ์ The Proud Condominium 

Rawai 

The Proud  48 เริ่มตน้ 3.2 ถึง 7.3 ลา้นบาท 

 Calypso Garden Residences EVG Development  86 เริ่มตน้ 4 ถึง 9.9 ลา้นบาท 

 VIP Mercury VIP holdings group 553 เริ่มตน้ 2 ถึง 10 ลา้นบาท 

ท่ีมา ธนาคารอาคารสงเคราะห,์website ของแต่ละบรษิัท 
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5. กระบวนการในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

สําหรับกระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะใชร้ะยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 24-

36 เดือน โดยมีขั้นตอนโดยสงัเขป ดงัน้ี 
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5.1 การจดัหาท่ีดิน 

บริษัทฯ มีช่องทางการจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการหลายแหล่ง ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัหาท่ีดินจากนายหน้าคา้ท่ีดิน 

การสืบหาท่ีดินโดยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และมีสายสมัพนัธ์อนัดี

กับผูค้นในแวดวงธุรกิจท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดหาท่ีดินผ่านการประมูลทรัพยส์ินจากสถาบันการเงิน หรือการ

ประมูลทรพัยส์ินจากกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ โดยเม่ือบรษิัทฯ ไดร้บัขอ้มูลดงักลา่ว ฝ่ายปฏิบติัการของบรษิัทฯ จะทาํการขอ

เอกสารจากผูเ้สนอขายเพื่อทาํการสาํรวจเบื้ องตน้อาทิเช่น สาํเนาโฉนดท่ีดิน ราคาท่ีนําเสนอเบื้ องตน้ จากน้ัน บรษิัทฯ จึง

จะทาํการพิจารณาศักยภาพของทาํเลท่ีตั้งและวเิคราะหป์ระสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของท่ีดินว่า

สามารถพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น ใกลช้ายหาด แหล่งท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นตน้ 

จากน้ันบริษัทจึงจะดําเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งทางดา้นการตลาด การเงิน การก่อสรา้ง หรือขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแสดงใหเ้ห็นว่ามีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ 

และสามารถสรา้งผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมได ้บริษัทฯ จึงจะกําหนดราคาซ้ือและทําการเจรจาเพื่อซ้ือท่ีดินจาก

เจา้ของกรรมสิทธ์ิน้ัน    

5.2 การจดัหาวสัดุก่อสรา้งและสินคา้จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาโครงการ 

บริษัทฯ มีหน่วยงานภายในเพื่อทาํหน้าท่ีก่อสรา้งและควบคุมงานก่อสรา้งดว้ยตนเอง ผ่านการบริหารงานจากสาย

งานพฒันาผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี ในการจดัหาวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ สายงานพฒันาผลิตภณัฑจ์ะทาํหน้าท่ี

ในการกาํหนดคุณภาพและมาตรฐานของวสัดุก่อสรา้งท่ีใชใ้นโครงการและทําการประเมินและคาํนวณค่าวสัดุก่อสรา้งท่ี

จะตอ้งใชท้ั้งหมดเบื้ องตน้แลว้จึงส่งใหบ้รษิัทท่ีปรึกษาภายนอกซ่ึงมีความเชีย่วชาญเฉพาะทางทาํการประเมินและคาํนวณ

ค่าวสัดุก่อสรา้งอีกครั้ง โดยราคาในการสัง่ซ้ือวสัดุก่อสรา้งจะอา้งอิงจากงบประมาณการก่อสรา้ง และเม่ือโครงการเริ่ม

ก่อสรา้งจึงจะทําการสัง่ซ้ือตามความตอ้งการใชใ้นแต่ละวนั ผ่านฝ่ายจดัซ้ือโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะดําเนินการจัดซ้ือ

ตามขัน้ตอนภายใตง้บประมาณท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบราคา ต่อรองราคา จดัทาํรายงานสรุปการคดัเลือก และ

แนบใบเสนอราคาจากผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ พรอ้มทั้งนําส่งใหฝ่้ายงานท่ีรอ้งขอเพื่อทําการคดัเลือกและอนุมติัตามลาํดบั

ขั้น หากในกรณีท่ีราคาวสัดุก่อสรา้งหลักมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทําการเจรจากบัผูข้ายใหมี้การปรบัเปลี่ยนราคาให้

เป็นไปตามราคาตลาดแต่หากในกรณีท่ีบรษิทัวิเคราะหแ์ลว้วา่ราคาวสัดุก่อสรา้งอาจมีโอกาสท่ีจะปรบัตวัเพิ่มสูงข้ึน บริษัท

จะมอบหมายใหฝ่้ายจดัซ้ือทาํการเจรจากบัผูข้ายเพื่อวางแผนการสัง่ซ้ือใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการก่อสรา้งลว่งหน้าเพื่อ

ลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้งดงักล่าว  

5.3 การออกแบบโครงการ การก่อสรา้งและการจดัหาผูร้บัเหมาและการสรรหาแรงงาน 

บริษัทฯ มีหน่วยงานภายในเพื่อทําหน้าท่ีออกแบบอาคารและสิ่งก่อสรา้ง ตลอดจนก่อสรา้งและควบคุมงาน

ก่อสรา้งดว้ยตนเอง โดยเม่ือเริ่มตน้พฒันาโครงการ ฝ่ายจดัการ , ฝ่ายสถาปัตยกรรมและตวัแทนขาย (Agent) จะประชุม

ร่วมกนัเพื่อออกแบบ กาํหนดลกัษณะและรปูแบบโครงการใหต้รงกบัความตอ้งการลกูคา้เป้าหมายในแต่ละโครงการ โดย

ฝ่ายสถาปัตยกรรมจะทําหน้าท่ีในการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสรา้ง  ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน

เบื้ องตน้ก่อนประสานงานใหบ้ริษัทรบัออกแบบภายนอกซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางออกแบบและกําหนดรูปแบบ

โครงการท่ีชดัเจนอีกครั้ง หลงัจากน้ันฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑจ์ะทาํหน้าท่ีในการก่อสรา้งและควบคุมงานก่อสรา้งตามแบบท่ี

กาํหนด โดยบริษัทฯ มอบหมายใหว้ิศวกรทําหน้าท่ีในการควบคุมงานก่อสรา้งใหต้รงตามคุณภาพและกรอบระยะเวลา

ตามแผนงานท่ีกาํหนด ในขณะท่ีการจดัหาแรงงานในการก่อสรา้งโครงการ บริษัทฯ จะใชว้ิธีการวา่จา้งผูร้บัเหมาจดัหา

แรงงานภายนอก (Outsource)  
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โดยแรงงานท่ีบริษัทฯ ว่าจา้ง Outsource มีทั้งแรงงานก่อสรา้งซ่ึงทําหน้าท่ีก่อสรา้งอาคารและงานสาธารณูปโภค 

แรงงานสถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นแรงงานฝีมือประเภทงานตกแต่งอาคาร งานวางระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล อาทิเช่น 

การเดินสายไฟ การวางท่อประปา เป็นตน้ ซ่ึงการวา่จา้งแรงงาน Outsource เป็นการบริหารดา้นตน้ทุนแรงงานเน่ืองจาก

ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายมากกวา่เม่ือเทียบกบัการจดัตั้งแผนกข้ึนมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ท่ีจะตอ้งเสียทั้งค่าจา้งพนักงาน 

รวมถึงตอ้งมีสวสัดิการต่างๆ บริษัทฯ จึงใชน้โยบายการวา่จา้งผูร้บัเหมาจดัหาแรงงานภายนอกเพื่อลดปัญหาดังกล่าวได ้

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้ในการพิจารณาว่าจา้งผู้รับเหมาในแต่ละครั้งจําเป็นท่ีจะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผูร้บัเหมาซ่ึงจะทําการพิจารณา คดัเลือกจากหลกัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ชื่อเสียง และ

ผลงานในอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะผลงานท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกบัโครงการของบริษัทฯ ความเรียบรอ้ยของงานก่อสรา้ง 

ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึงความพรอ้มในการทํางานและสถานะการเงินของบริษัท

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง และมีการจดัทํารายชื่อผูร้บัเหมา (Supplier List) เพื่อเป็นฐานขอ้มูลเพื่อมิใหเ้ป็นการพึ่งพิงผูร้บัเหมา

รายใดรายหน่ึงมากจนเกินไป  

5.4 การบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดและการบริหารหอ้งพกั 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศัยร่วม จึงไดด้ําเนินการมอบหมายใหส้ายงานปฏิบติัการและ

นิติกรรมเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผูด้ําเนินงานและผูป้ระสานงานสาํหรบังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 

อาทิเช่น การจดัการดูแลทรพัยส์่วนกลางใหอ้ยู่ในสภาพปกติเรียบรอ้ยพรอ้มใชง้าน การเรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ 

“ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง” จากเจา้ของร่วม เพื่อนํามาใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

ส่วนกลาง ตลอดจนการควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์ทั้งภายในหอ้งชุดและการใชส้ิทธิในทรพัยส์่วนกลางของเจา้ของรว่ม

และผูอ้ยูอ่าศยัใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญติัอาคารชุดขอ้บงัคบัและระเบยีบของนิติบุคคลอาคารชุด  

ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ยงัมิไดด้าํเนินการเก็บค่าใชจ้่ายในการบริหารโครงการแต่อยา่งใด อยา่งไรก็

ดี บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะดําเนินการเก็บค่าบริหารนิติบุคคลสาํหรบัโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 ภายหลงัมีการจดั

ประชุมเจา้ของร่วมโครงการในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 เพื่อแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุดใหท้าํหน้าท่ีบรหิารงาน ในขณะท่ี

โครงการThe Title หาดราไวย์ เฟส 1 และ The Title หาดราไวย์ 2 บริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารนิติบุคคลอาคารชุดใน

โครงการดังกล่าว นอกจากน้ี สายงานปฏิบติัการและนิติกรรมยงัทําหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานกบัฝ่ายบริการ

หอ้งพกัและฝ่ายขายและการตลาดเพื่อจดัหาผูเ้ชา่ตามแผนการตลาด อาทิเชน่ โครงการการนัตีค่าเช่า เป็นตน้ 

6. ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการในเรื่องของการก่อสรา้งโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงตาม

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กําหนดใหโ้ครงการอาคารชุดท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ 80 หน่วยข้ึนไป 

หรือโครงการบา้นจดัสรรท่ีมีพื้ นท่ีเกินกว่า 100 ไร่ข้ึนไป หรือมีจาํนวนตั้งแต่ 500 หลังข้ึนไป ตอ้งมีการจดัทํารายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อย่ืนต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นอกจากน้ี 

บรษิัทยงัปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัมลภาวะท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทั้งในระหวา่งก่อสรา้งและหลงัก่อสรา้ง ไม่

วา่จะเป็นการจดัใหมี้ผา้ใบคลุมอาคารในระหวา่งก่อสรา้งเพื่อป้องกนัเศษวสัดุก่อสรา้งหล่นมาทาํอนัตรายแก่ผูส้ญัจรไปมา 

และเม่ือก่อสรา้งเสร็จแลว้ ในอาคารน้ันๆ จะตอ้งจดัใหมี้ระบบบาํบดัน้ําเสียส่วนกลาง รวมทั้งจดัใหมี้พื้ นท่ีสีเขียวภายใน

อาคาร เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิัทไม่เคยไดร้บัการรอ้งเรียนในประเด็นเรื่องการประกอบกิจการของบรษิัท

ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งไม่มีกรณีพิพาทหรือถูกฟ้องรอ้งเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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7. งานท่ียงัไม่ไดส้่งมอบ   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีจาํนวนหน่วยท่ีจองและ/หรือทาํสญัญาซ้ือขายแลว้แต่ยงัมิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิของ

โครงการมีจาํนวน 92 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 366 ลา้นบาท โดยมีละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 

โครงการ 

มูลค่า

โครงการ

(ลา้น

บาท) 

จาํนวน

(หน่วย) 

ความ

คืบหนา้ใน

การ 

จาํนวนหน่วยท่ีขายแลว้แต่

ยงัไม่ไดส้่งมอบ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ ์
ก่อสรา้ง 

(%) 

จาํนวน  

(หน่วย) 

มูลค่า  

(ลา้นบาท) 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 494 160 100% - - - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 2 452 120 100% - - - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 1,118 240 100% - - พรอ้มโอนกรรมสทิธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 1,083 228 85% 78 324 โครงการจะแลว้เสร็จพรอ้มโอน

ไดใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 

The Title หาดในยาง เฟส 1 654 252 100% 11 31 พรอ้มโอนกรรมสทิธ์ิ  

The Title หาดในยาง เฟส 2 800 220 100% 3 11 พรอ้มโอนกรรมสทิธ์ิ  

รวม 4,601 1,220 - 92 366  
 

8. การวิจยัและพฒันา 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งพึงพอใจ

สูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบภายนอกอาคารและการออกแบบหอ้งชุดเป็น

อันดับแรก ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ (Low rise) เน้นพื้ นท่ีสีเขียว และด้วยทําเลท่ีตั้งท่ีโดดเด่น การ

ออกแบบโครงการท่ีเป็นเอกลักษณ์  (Unique Design) การให้ความสําคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจน

สภาพแวดล้อมของโครงการท่ีเน้นความร่มรื่นและให้ความรูส้ึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความคุม้ค่าและความประทบัใจแก่ลูกคา้  จึงทาํใหโ้ครงการท่ีบริษัทพฒันาไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจาก

ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ยงัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯไดมี้การ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยูอ่าศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งมี

การรวบรมขอ้มูลการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ หลังจากการเขา้ซ้ือหอ้งชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย

ขาย และทําการประมวลผลรวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งทางดา้นรูปแบบอาคาร 

รูปแบบหอ้ง ขนาดพื้ นท่ีหอ้ง การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีใชส้อย และการอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความ

ตอ้งการและการดําเนินชีวิตในปัจจุบนั ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัมีช่องทางใหลู้กคา้ไดแ้สดงความ

คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการเพื่อนํามาปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านช่องทาง 

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

nal  และ http://www.rhombho.co.th/th/contact-us   อีกทั้งยงัศึกษาถึงผลกระทบต่อกฎหมายและขอ้บังคับท่ีมีการ

ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจากภาครฐั ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดา้นสาธารณูปโภคและการคมนาคมต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อท่ีจะสามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากน้ีศึกษา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การเพิ่มช่องทางการสรา้งรายไดแ้ละวิธีการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยงของธุรกิจ ใหแ้ก่บริษัท อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอาคารชุดในทําเลต่างๆ ทั้งในดา้น

ความตอ้งการของตลาด การแข่งขนั วิธีการก่อสรา้ง ความเป็นไปไดท้างการเงิน เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทําให้

บริษัท สามารถวางแผนกลยุทธท์างการตลาดและการดาํเนินโครงการต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

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

ปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัทตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัอยา่งมีนัยสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเสี่ยงจากการพฒันาโครงการและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง   

เน่ืองจากแผนธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในทําเลท่ีมี

ศกัยภาพพฒันาโครงการในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลัก ซ่ึงเป็นพื้ นท่ีท่ีบริษัทไดท้าํการวิจยัศึกษา ตลอดจนเขา้ใจพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี จึงทําใหใ้นอนาคตหากบริษัทขยายการพฒันาโครงการไปยงัตลาดภูมิภาคอื่นซ่ึงบริษัทไม่เคยมีการ

พฒันาโครงการหรือมีฐานลูกคา้มาก่อน อาจทาํใหบ้ริษัทตอ้งเผชิญความเสี่ยงอยูห่ลายประการ อาทิเช่น การไม่สามารถ

รบัรูต้ราสินคา้ของผูบ้ริโภค การเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการไม่ตรงความตอ้งการผูบ้ริโภค ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละจงัหวดั เป็นตน้  อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนก่อสรา้งในแต่ละโครงการ บริษัทจะทําการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการลงทุนอย่างรอบคอบและระมดัระวงั อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะการแข่งขนัในทาํเลท่ี

บริษัทพฒันาโครงการ ภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์ เป็นตน้  

บริษัทฯ เชื่อว่า ผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหลักท่ี

สําคัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้าศยัไดอ้ยา่งครบถว้น ดว้ยการพฒันาแนวคิดและรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ในแต่ละ

โครงการ รวมถึงการเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใ่นทําเลชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีการคมนาคมสะดวก ประกอบกบัการ

ออกแบบซ่ึงเน้นการใชง้านของพื้ นท่ีท่ีจาํกดัไดอ้ย่างคุม้ค่า ใชอุ้ปกรณ์ตกแต่ง เฟอรนิ์เจอรแ์ละสุขภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และมี

ราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงกาํหนดกลยุทธด์า้นการตลาดการส่งเสริมการขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบติังานในดา้น

ต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขัน และเพื่อบริหารยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและบริษัทยงัคง

พฒันาการใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการขายอย่างต่อเน่ือง จึงทําใหโ้ครงการคอนโดมิเนียมท่ีบริษัทฯ เป็นผูพ้ฒันาเป็นท่ี

ยอมรบัในกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เทียบกบัคู่แข่งรายอื่นๆ ได ้

2. ความเส่ียงจากการท่ีผลประกอบการข้ึนอยูก่บัความสาํเรจ็ของโครงการท่ีกาํลงัพฒันาอยู ่

หลักการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ คือ เม่ือมีการทําสญัญาครบถว้น และมีการก่อสรา้ง 

โครงการแลว้เสร็จสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ดงัน้ัน หากการก่อสรา้งโครงการล่าชา้ บริษัทฯ จะไม่สามารถ

โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้และรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเป็นรายไดห้ลักของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย

การรบัชาํระเงินดาวน์ในสดัส่วนท่ีสูง คือ ลูกคา้ชาวไทย เงินจอง 100,000 บาท เงินทําสญัญา 100,000-200,000 

บาท เงินดาวน์รอ้ยละ 15-20 ของมูลค่าขาย และ ลูกคา้ชาวต่างชาติ เงินจอง 100,000 บาท เงินทาํสญัญา รอ้ยละ 25 

ของมูลค่าขายและเงินดาวน์ รอ้ยละ 50 ของมูลค่าขาย ส่งผลใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ท่ีไดมี้การจองซ้ือและผ่อนชาํระแลว้จะไม่

ท้ิงเงินดาวน์และจะรอจนสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯสามารถรับรูร้ายไดด้ังกล่าวไดค่้อนขา้งแน่นอน 

โดยในระหว่างท่ียงัไม่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิ บริษัทฯ จะไดร้บัเงินชาํระล่วงหน้าหรือเงินดาวน์จากลูกคา้ท่ีจองซ้ืออย่าง

ต่อเน่ือง ถึงแมว้่าจะยงัไม่สามารถรบัรูเ้ป็นรายได ้แต่บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียน มีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจโดย

ไม่ติดขดั ทั้งน้ีบริษัทฯ ยงัมีการควบคุมและเพิ่มความเขม้งวดในส่วนการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวม้ากย่ิงข้ึน 

ณ ปัจจุบนัยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งอกี 1 โครงการ คือ THE TITLE V (Rawai-Phuket) 

3. ความเสี่ยงจากการท่ีผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเน่ืองจากลูกคา้ไม่โอนตามวนัท่ีกาํหนดไว้

ในสญัญา 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงไดก้าํหนดนโยบายใหลู้กคา้จะตอ้งทาํการชาํระค่าสญัญาและเงินดาวน์

ใหแ้ก่บริษัทก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยทัว่ไปเม่ือลูกคา้เขา้ทําสัญญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุดกับบริษัทฯ น้ัน ในสัญญา
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ดงักล่าวบริษัทฯ จะมีการกาํหนดวนัโอนกรรมสิทธ์ิของหอ้งชุดเม่ือโครงการแลว้เสรจ็ในระยะเวลาท่ีแน่นอน ทั้งโครงการท่ี

แลว้เสร็จพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิและโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา โดยสาํหรบัลูกคา้ชาวไทยจะตอ้งทําการชาํระค่าเงิน

จอง เงินทําสญัญาและเงินดาวน์ใหแ้ก่บริษัทอยา่งน้อยคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10.00-15.00 ของมูลค่าหอ้งชุด

ก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ ในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีติดตามการชาํระเงินไดย้ากกวา่ลูกคา้ชาวไทยเน่ืองจากมี

ภูมิลาํเนาหลกั 

อยู่ในต่างประเทศ และจะสะดวกในการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเท่ียว  

จะตอ้งทาํการชาํระค่าเงินจอง เงินทาํสญัญาและเงินดาวน์ใหแ้ก่บริษัทอยา่งน้อยคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50.00-

75.00 ของมูลค่าหอ้งชุดก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิตามเง่ือนไขในสญัญา ตามลาํดบั ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถขายหอ้งชุด

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือเพื่อพักอาศัยจริง (Real demand) มากกว่าลูกคา้ท่ีตอ้งการจองซ้ือเพื่อเก็งกําไร โดยสําหรับ

ลูกคา้ชาวไทยกําหนดใหลู้กคา้จะตอ้งทําการชาํระเงินใหแ้ก่บริษัทเป็นรายเดือนตั้งแต่วนัท่ีทําสญัญาซ้ือขาย จนถึงวนัท่ี

ก่อสรา้งโครงการแลว้เสร็จในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติจะชาํระเงินดาวน์ตามงวดการก่อสรา้ง ในขณะท่ีเงินส่วนท่ีเหลือจะ

ชาํระ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 85.00-90.00 ของมูลค่าหอ้งชุดสาํหรบัลูกคา้ชาวไทยและ

ประมาณรอ้ยละ 25.00-50.00 ของมูลค่าหอ้งชุด ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีมาตรการในการติดตามการชาํระเงิน โดยมอบหมายใหฝ่้ายปฏิบติัการจดัทาํรายงานการ

ติดตามลูกคา้คา้งชาํระเป็นรายเดือนและกาํหนดใหฝ่้ายบญัชีการเงินเป็นผูร้บัผิดชอบในการติดตามลูกคา้ท่ีคา้งชาํระ โดย

มีมาตรการ ดงัน้ี 

ระยะเวลาคา้งชาํระเงินดาวน ์ การดาํเนินการ 

เกินกว่า 30 วนันับจากวนัครบกาํหนดชาํระ ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศพัท ์โปรแกรม Line และ WhatsApp 

เกินกว่า 90 วนันับจากวนัครบกาํหนดชาํระ ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line, WhatsApp และส่ง

จดหมายทวงถาม 

เกินกวา่ 120 วนันับจากวนัครบกาํหนดชาํระ ส่งจดหมายยึดเงินดาวน์ และดาํเนินการยึดเงินดาวน์ 

 

จาํนวนหน่วยท่ีลูกคา้จอง/ทาํสญัญาซ้ือขายแลว้แตย่งัมิไดโ้อนกรรมสิทธิ์ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

โครงการ 

จาํนวนหน่วยท่ีขายแลว้แต่ยงัไม่ไดส้่งมอบ   

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะโอน 

กรรมสิทธิ ์

จาํนวน  

(หน่วย) 

มูลค่า  

(ลา้นบาท) 

สดัส่วนต่อมลูค่ารวม 

ประมาณ (รอ้ยละ) 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 - -  - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 2 - -  - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 - -  - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 78 324 89 โครงการจะแลว้เสร็จพรอ้ม

โอนไดใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 

2564 

The Title หาดในยาง เฟส 1 11 31 8 พรอ้มโอนกรรมสทิธ์ิ  

The Title หาดในยาง เฟส 2 3 11 3 พรอ้มโอนกรรมสทิธ์ิ  

รวม 92 366 100  
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4. ความเสี่ยงจากความตอ่เน่ืองของรายไดแ้ละความเส่ียงจากการรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็น

คอนโดมิเนียมเป็นหลกั  

บริษัทมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรพัยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลกั โดยนับแต่

จดัตั้งบริษัทจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดมี้การพฒันาโครงการทั้งสิ้ นจาํนวน 6 โครงการ โดยระหว่างปี 

2556-2563 บริษัทมีรายไดพ้ึ่งพิงจากการประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็น

สดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 90.00 ของรายไดร้วม จึงทําใหบ้ริษัทอาจมีความเสี่ยงหากภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท

คอนโดมิเนียมในพื้ นท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษัทเกิดภาวะอิ่มตัวหรือเขา้สู่สภาวะถดถอย ซ่ึงอาจจะกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทอยา่งมีนัยสาํคญั นอกจากน้ีตามนโยบายการบญัชีของบริษัท บริษัทจะทาํการรบัรูร้ายไดจ้ากการ

ขายอสงัหาริมทรพัยต่์อเม่ืองานก่อสรา้งแลว้เสร็จตามสญัญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสาํคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ (“โอนกรรมสิทธ์ิ”) อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัพฒันารูปแบบธุรกิจเป็นแบบคอนโดเทล 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พียงอย่างเดียว เพื่อใหเ้กิดรายไดน้อกเหนือจากการพักอาศัยในบาง

ช่วงเวลา ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนมาก ซ่ึงการแต่งตั้ง Best Western Inc. จะส่งผลดีต่อบริษัท 

เพราะนอกจากจะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ ท่ีซ้ือหอ้งในโครงการของเราแลว้ ยังทําใหเ้กิดรายไดป้ระจํา 

(Recurring Income) ในอนาคตอีกดว้ย 

มูลค่าท่ีขายแลว้และรอโอนกรรมสิทธิ์และมูลคา่คงเหลือขาย ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

โครงการ มูลค่าท่ีขายแลว้และ

รอโอนกรรมสิทธิ์ 

(ลา้นบาท) 

มูลค่าคงเหลือขาย 

(ลา้นบาท) 

สถานะ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 - 29 พรอ้มขายและโอนกรรมสทิธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 - 9 พรอ้มขายและโอนกรรมสทิธ์ิ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 324 759 โครงการจะแลว้เสร็จพรอ้มโอนไดใ้นช่วงไตรมาส 3 

ปี 2564 

The Title หาดในยาง เฟส 1 31 80 พรอ้มขายและโอนกรรมสทิธ์ิ 

The Title หาดในยาง เฟส 2 11 10 พรอ้มขายและโอนกรรมสทิธ์ิ 

รวม 366 887  

5. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง 

การปรับตัวเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาวัสดุก่อสรา้งเพิ่มข้ึนทุกปี ทําใหบ้ริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงมี

หน่วยงานภายในเพื่อทาํหน้าท่ีก่อสรา้งและควบคุมงานก่อสรา้งดว้ยตนเอง จึงทาํใหบ้ริษัทสามารถควบคุมงานก่อสรา้งให้

เป็นไปตามแบบแผนงานท่ีกาํหนดผ่านฝ่ายควบคุมงานก่อสรา้ง โดยฝ่ายควบคุมงานก่อสรา้งจะทําหน้าท่ีในการกาํหนด

คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุก่อสรา้งท่ีใชใ้นโครงการ ซ่ึงฝ่ายควบคุมงานก่อสรา้งจะทาํการประเมินและคาํนวณค่าวสัดุ

ก่อสรา้งท่ีจะตอ้งใชท้ั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นตน้ และจะคาํนวณเผ่ือค่าความผันผวนจากการ

ปรบัตวัเพิ่มข้ึนของราคาวสัดุก่อสรา้งในตน้ทุนของโครงการไวใ้นงบประมาณการก่อสรา้งเพื่อลดผลกระทบจากราคาวสัดุ

ก่อสรา้งท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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(ท่ีมา : กองดชันีเศรษฐกิจการคา้ สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้) 

ดัชนีราคาวสัดุก่อสรา้งเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 105.8 เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 สูงข้ึนรอ้ยละ 0.8 

(YoY) ปรบัตวัดีข้ึนเป็นเดือนท่ีสามหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายและขยายตวัสูงสุดในรอบ 2 ปี ซ่ึงเป็นการสูงข้ึนใน

เกือบทุกหมวดสินคา้ โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภณัฑเ์หลก็สูงข้ึนรอ้ยละ 5.4 ตามตน้ทุนวตัถุดิบและความตอ้งการท่ี

ค่อยๆ ปรบัตัวดีข้ึน อย่างไรก็ตามหมวดซีเมนต์ และหมวดผลิตภณัฑค์อนกรีตยงัคงลดลง เน่ืองจากสินคา้ลน้ตลาด จาก

การท่ีภาคการก่อสรา้งยงัคงซบเซา แต่เริ่มมีสญัญาณท่ีดีข้ึนจากโครงการก่อสรา้งภาครฐั 

(ท่ีมา : กองดชันีเศรษฐกิจการคา้ สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้) 

6. ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่สามารถจดัหาท่ีดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัทไดด้ําเนินการแสวงหา

ชอ่งทางการจดัหาท่ีดินเพิ่มเติม อาทิเช่น การจดัหาท่ีดินจากนายหน้าคา้ท่ีดิน การสืบหาท่ีดินโดยผูบ้ริหารของบริษัทซ่ึง

เป็นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในแวดวงธุรกิจท่ีหลากหลาย 

ตลอดจนการจดัหาท่ีดินผ่านการประมูลทรพัยส์ินจากสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นทรพัยส์ินท่ีติดเป็นหลักประกนัท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

รายได ้หรือการประมูลทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี เป็นต้น ฝ่ายปฏิบัติการและนิติกรรมจะใหค้วามสําคัญกับการ

ตรวจสอบท่ีมาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นพิเศษเน่ืองจากท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ตมกัมีปัญหาดา้นกรรมสิทธ์ิอยูบ่่อยครั้งอาทิเช่น 

การตรวจสอบใบแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) เป็นตน้ จากน้ัน บริษัทจึงจะทําการพิจารณาศักยภาพของทําเลท่ีตั้ง

และวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของท่ีดินว่าสามารถพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์

ได ้เช่น ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในละแวกน้ัน มีการพฒันาสาธารณูปโภคในบริเวณน้ันเพียงพอ มีจุดดึงดูด

ท่ีน่าสนใจบริเวณโครงการ อาทิเช่น ชายหาด แหล่งท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นตน้    

บริษัทไดด้ําเนินการลดปัจจยัความเสี่ยงดังกล่าว โดยการจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการ

ออกสาํรวจตรวจสอท่ีดินทุกแปลงก่อนท่ีเขา้ทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน รวมถึงการรงัวดัสอบเขต หรือหากมีขอ้สงสยัใน

ประเด็นเรื่องความกวา้งเขตทาง ความเป็นสาธารณะ ประเด็นระเบียบ ขอ้หา้ม ของทางราชการ ผงัเมือง แนวเวนคืนท่ีดิน 

การเชื่อมทาง หรือประเด็นอื่นๆ บริษัทมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเพื่อขอคํารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ 

นอกจากน้ี กระบวนการสรรหาและจดัซ้ือท่ีดิน จะดําเนินการผ่านรูปแบบของคระกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

ระดับสูงท่ีมีความเชี่ยวชาญในดา้นท่ีดินและการพัฒนาท่ีดิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
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ราชการ ดา้นบรหิารความเสี่ยง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษัทสามารถซ้ือท่ีดินท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีดินท่ีเหมาะสมเพื่อสามารถ

สรา้งรายไดต้ามแผนธุรกิจตามท่ีบริษัทกาํหนดไวไ้ด ้

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยข์อง

บริษัท 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมอบหมายใหฝ่้ายปฏิบัติการและนิติกรรมดําเนินการศึกษาและ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอ้กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครดั เพื่อท่ีจะใหบ้ริษัทปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอย่างถูกตอ้งอยา่ง

สมํา่เสมอและไม่เกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวจะทําใหบ้ริษัทปรบัตวัและแกไ้ขการดําเนินงานของบริษัทได้

อยา่งทนัท่วงทีและไม่มีความจาํเป็นท่ีจะดดัแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณีท่ีบริษัท ไม่ไดติ้ดตามการ

เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดค่าใชจ้่ายท่ีสูงข้ึนแก่บริษัท 

8. ความเสี่ยงจากการท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษัทลดลงเน่ืองจากตน้ทุนท่ีดินในการพฒันาโครงการมีราคาสูงข้ึน 

การดําเนินการในระยะแรกของบริษัท ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปี 2550 มีวตัถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ

ดว้ยการซ้ือขายท่ีดินเพื่อเก็งกาํไรในเขตพื้ นท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกั โดยต่อมาในปี 2551 กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 

ไดเ้ล็งเห็นโอกาสว่าท่ีดินท่ีบริษัทครอบครองอยู่น้ันอยู่ในทําเลท่ีมีศักยภาพจึงไดเ้จรจาเพื่อขอซ้ือหุน้จากกลุ่มของผูถื้อหุน้

เดิม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนําท่ีดินท่ีบรษิัทถือครองมาพฒันาต่อยอดเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย ดงัน้ัน ในอนาคต หาก

กรณีท่ีบริษัทพฒันาโครงการโดยใชท่ี้ดินบริเวณอื่นซ่ึงไม่ใช่ท่ีดินท่ีไดม้าในอดีตจึงอาจทําใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงจากการท่ีมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงได ้

อยา่งไรก็ดี ก่อนการพิจารณาลงทุนในโครงการใดๆ น้ัน บริษัทจะทําการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอยา่ง

รอบคอบและระมดัระวงั ทั้งทางดา้นการตลาด การเงิน การก่อสรา้ง หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือผลการศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการแสดงใหเ้ห็นวา่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และสามารถสรา้งผลตอบแทนในอตัราท่ี

เหมาะสมได ้บริษัทจงึจะกาํหนดราคาซ้ือและทาํการเจรจาเพื่อซ้ือท่ีดินจากเจา้ของกรรมสิทธ์ิน้ันต่อไป   

9. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงตวัแทนขาย 

เน่ืองจากฐานลูกคา้หลกัของบริษัทส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติ ดงัน้ัน นอกจากทีมงานขายของบรษิัทแลว้ 

บริษัทยงัมีช่องทางการขายในรูปแบบอื่นๆ โดยบริษัทดาํเนินการวา่จา้งตัวแทนขาย (Agent) ซ่ึงเป็นตวัแทนในการจดัหา

ลกูคา้ใหแ้ก่บริษัท โดยมีทั้งตัวแทนท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ชี่ยวชาญและมีฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ 

ซ่ึงมีหน้าท่ีใหค้าํปรึกษาและวิเคราะหด์า้นการตลาดตลอดจนพาลูกคา้มาเย่ียมชมโครงการ ดงัน้ัน บริษัทจึงมีความเสี่ยง

หากตอ้งสูญเสียคู่คา้ดังกล่าวไป ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทอย่างมีนัยสําคญั โดยตัวแทนขายดังกล่าวไม่มี

ความสมัพันธใ์นฐานะท่ีเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร ผูมี้อํานาจควบคุมรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดังกล่าวของ

บริษัท 

ทั้งน้ี สาเหตุหลกัท่ีบริษัทใชช้่องทางการจาํหน่ายผ่านตวัแทนขายดงักล่าว เน่ืองจากตวัแทนขายดงักล่าวเป็นบริษัท

ท่ีมีชื่อเสียงและอยู่ในแวดวงธุรกิจตัวแทนขายมาอยา่งยาวนานนานจึงทําใหมี้ฐานลูกคา้ท่ีกระจายอยูท่ัว่โลก ซ่ึงตัวแทน

ขายดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์นการทาํการตลาดและมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายซ่ึงจะช่วยขยาย

ฐานลูกคา้ใหบ้ริษัทอีกช่องทางหน่ึงเช่นเดียวกนั 

10. ความเส่ียงจากการจดัหาแหล่งเงินทุนและความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ ย 

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับสูง ตลอดจนผลจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลใหส้ถานบันการเงินมีความเขม้งวดในการ

พิจารณาและอนุมติัสินเชื่อสาํหรบัผูป้ระกอบการและสินเชื่อสาํหรบัผูบ้รโิภค สาํหรบัผูป้ระกอบการ อาจส่งผลกระทบใน

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ยการสรา้งความน่าเชื่อถือจาก
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สถาบนัการเงิน โดยอา้งอิงผลการดําเนินการท่ีแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทและบริษัทมีเงินทุนและ

วงเงินสินเชื่อท่ีเพียงพอสาํหรบัการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นพนัธมิตรท่ีพรอ้มใหก้ารสนับสนุน

สินเชื่อสําหรับการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคต ในส่วนของสินเชื่อสําหรับลูกคา้ท่ีเป็นคนไทย อาจจะไดร้ับ

ผลกระทบจากความเขม้งวดในการอนุมัติสินเชื่อมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัท เน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีมี

ความตอ้งการซ้ือหอ้งชุดจาํเป็นตอ้งอาศยัการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ัน หลกัเกณฑส์าํหรบัการพิจารณาสินเชื่อ

ของสถาบนัการเงิน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้ทั้งน้ี สดัส่วนการปฏิเสธสินเชื่อใหก้บัลูกคา้รายยอ่ย สาํหรบัการซ้ือ

อสงัหาริมทรพัย ์มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึน บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงวางแผนบริหารความเสี่ยงดว้ยการแจง้ให้

ลูกคา้ขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินก่อนครบกาํหนดการโอนล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน โดยบริษัทไดมี้การเจรจาร่วมกบั

ธนาคารพาณิชยเ์พื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย ์สนับสนุนใหลู้กคา้ใหไ้ดร้บั

สินเชื่ออยา่งรวดเร็ว 

11. ความเสี่ยงจากกรณีท่ีบรษิัทมีผูถื้อหุน้ใหญ่มีอิทธิพลตอ่การกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ เป็นถือหุน้ใหญ่ในบริษัท โดยคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

57.49 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ ดังน้ันบริษัทและผูถื้อหุน้รายยอ่ยอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีนายเด่นดนัย 

หุตะจูฑะ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน

เรื่องอื่นท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 

3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ฉะน้ันผูถื้อหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลอาํนาจเรื่องท่ีกลุ่มของ

นายเด่นดนัย หุตะจูฑะเสนอได ้โดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามบริษัท ณ ปัจจุบนัประกอบดว้ยกลุ่มของนายเด่นดนัย หุ

ตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถลงนามในเรื่องท่ีสาํคญัหลกั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน 

โดยปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะทําหน้าท่ีเขา้ตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อชว่ยถว่งดุลในการบริหารจดัการของบริษัทไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถท่ีจะ

คุม้ครองผูถื้อหุน้รายย่อย นอกจากน้ี ในการตัดสินใจกระทําการหรือละเวน้กระทําการใดๆ คณะกรรมการบริษัทมี

นโยบายในการดําเนินงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ผูถื้อหุน้เป็นหลักและหากบริษัทมีความจาํเป็นในการทํารายการกบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษัทจะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัและหลักเกณฑท่ี์ประกาศไว ้

ของคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครดั โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มี

สิทธิการออกเสียง นอกจากน้ี ตามขอ้บังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัทได้

กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูมี้สิทธิและเสียงในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

ดงัน้ัน ภายหลังการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ภายนอกเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติและกลัน่กรองคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยถ่วงดุล

อาํนาจการบริหารงานของบริษัทไดอ้ีกทางหน่ึง 

12. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารหลกั 

ผูบ้ริหารหลักของบริษัทคือกลุ่มผูบ้ริหารท่ีไดร้่วมบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรพัยข์องบริษัทมาตั้งแต่

ระยะแรกของการพฒันาโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่ นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ , นายดรงค ์หุตะจูฑะ, นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ และนาย

ประเสริฐ วรรณเจริญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีส่วน

สําคัญต่อความสําเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยผูบ้ริหารหลักดังกล่าวเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ

คัดเลือกท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการในทําเลท่ีมีศักยภาพในราคาท่ีเหมาะสม , ประสบการณ์ในการบริหารตน้ทุนการ

ก่อสรา้งโครงการ ,ประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
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ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนโครงการ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารหลักดังกล่าว จึงอาจ

ส่งผลกระทบท่ีทาํใหบ้ริษทัไดร้บัความเสี่ยงจากการดาํเนินธุรกิจได ้

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและกาํหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงดว้ยการสรา้ง

กรอบแนวทางในการสรา้งบุคลากรของบริษัทข้ึนมาทดแทนดว้ยการส่งพนักงานเขา้อบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่ม

ความรูค้วามสามารถและพิจารณาผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและ

ลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถเขา้

มาร่วมงานกบับริษัทใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจอีกดว้ย ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร

หลกัและสรา้งความยัง่ยืนใหแ้ก่บริษัทไดใ้นอนาคต 

13. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสถานการณต์า่ง ๆ 

ภายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานผูบ้ริโภค การเปลี่ยนแปลง

ของกฎระเบียบและขอ้บงัคบั แนวโน้มการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่ีส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนความคาดหวงัของนักลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษัทท่ีเพิ่มมากข้ึน บริษัทไดต้ระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงไดมี้การวางแผนและกาํหนดกลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงแผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดโครงการใหม่ การซ้ือท่ีดินสาํหรบั

การพฒันาโครงการในอนาคต การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษัทมี

การประชุมเ พื่อประเมินสถานการณ์เป็นประจํา โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจากสถาบันและแหล่งท่ีเชื่อถือไดส้ําหรับใช้

ประกอบการพิจารณาและใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาแนวทางการดาํเนินงานธุรกิจ 

14. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

เม่ือการท่องเท่ียวไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ทาํใหเ้ศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก ซ่ึง

ภาคอสงัหาริมทรพัยแ์มว้า่จะไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ทําใหผู้ป้ระกอบการชะลอการลงทุนมาก่อน

หน้าน้ีแลว้ แต่ก็ยงัไดร้บัผล กระทบมาก นอกจากน้ี ยงัไดร้บัผลกระทบจากเงินบาทท่ีแข็งค่าทําใหช้าวต่างชาติชะลอการ

โอนหรือชะลอการตัดสินใจซ้ือออกไป ไดส้่งผลใหผู้ป้ระกอบการท่ีพัฒนาโครงการแนวสูง มียอดขายท่ีชา้ลง ตอ้งปรับ

แผนการตลาดใหม่ เพื่อนําไปขายใหก้ับลูกคา้ชาวต่างชาติ เพื่อใหส้ามารถขายสินคา้ไดง่้ายข้ึน หลังวิกฤติโควิด-19 

ชาวต่างชาติจะใหค้วามสนใจมาซ้ือท่ีอยู่อาศัยในเมืองไทย เพื่อเป็นบา้นหลังท่ีสองมากข้ึน เพราะมีความมัน่ใจในเรื่อง

ความปลอดภยั เน่ืองจากประเทศไทยข้ึนมาเป็นท่ี 1 ของโลกดา้นความมัน่คงทางสาธารณสุข ซ่ึงทาํเลท่ีไดร้บัความสนใจ

ก็จะเป็นทาํเลเดิมๆ คือ เชิงทะเล และเกาะแกว้ เป็นตน้ คาดวา่จะสามารถเห็นภาพท่ีชดัเจนไดใ้นปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 47 

 

ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
สินทรพัยห์ลกัของบริษัทฯ 

สินทรัพย์หลักท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินรอการพัฒนา 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพนั ณ  31 ธ.ค. 

61 

ณ  31 ธ.ค. 

62 

ณ  31 ธ.ค. 

63 

1) ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 
39.10 72.90 68.14 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

2)  ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 689.87 350.42 611.08 เป็นเจา้ของ 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบั

บริษัทประกนัภยัแห่งหน่ึงบางส่วน 

3)   ท่ีดินรอการพฒันา 568.99 488.49 507.19 เป็นเจา้ของ 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบั

บริษัทประกนัภยัแห่งหน่ึงบางส่วน 

4)  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.47 0.96 0.64 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวมมูลค่าสุทธิตามบญัช ี 1,299.43 912.77 1,187.05   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบการเงินเท่ากบั 39.10 ลา้นบาท ,72.90 ลา้นบาท และ 68.14 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ 

มูลค่าสุทธติามบญัช ี(ลา้นบาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพนั ณ  31 ธ.ค. 

61 

ณ  31 ธ.ค. 

62 

ณ  31 ธ.ค. 

63 

1) ท่ีดิน 3.64 12.77 12.77 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

2) อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 29.57 43.62 50.52 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

3) เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์สาํนักงาน 3.40 3.33 2.47 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

4) ยานพาหนะ 2.49 2.90 2.32 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

5) งานระหวา่งก่อสรา้ง - 10.28 0.06 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวมมูลค่าสุทธิตามบญัช ี 39.10 72.90 68.14   
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ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชใีนงบการเงินเท่ากบั 

611.08 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี 

ชื่อโครงการ ประเภทสินทรพัย ์

มูลค่าสุทธิตามบญัช ี 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

(ลา้นบาท) 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 

หอ้งชุด รอขาย 

8.68 เจา้ของ ไม่ม ีจาํนวน 5 หอ้ง รวม 225.43 ตร.

ม. 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 

หอ้งชุด รอการโอนกรรมสทิธ์ิและ

รอขาย 2.78 เจา้ของ ไม่ม ี

จาํนวน 1 หอ้ง รวม  77.46 ตร.ม. 

โครงการ The Title หาดในยาง   

หอ้งชุด รอการโอนกรรมสทิธ์ิและ

รอขาย 
51.50 เจา้ของ ไม่ม ี

จาํนวน 35 หอ้ง รวม  1,370.60 

ตร.ม. 

โครงการ The Title หาดในยาง  3 ค่าเตรยีมค่าก่อสรา้ง 48.12 เจา้ของ ไม่ม ี

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ค่าเตรยีมค่าก่อสรา้ง 405.03 เจา้ของ 

หลกัประกนัเงินกูย้ืม

บริษัทประกนัภยั

แห่งหน่ึงในวงเงิน

350ลา้นบาท 

โครงการ The Title Halo1 ค่าเตรยีมค่าก่อสรา้ง 94.97 เจา้ของ   

รวม 611.08     

 

ท่ีดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบการเงินเท่ากบั 507.19 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายการ 

พ้ืนท่ี มูลค่าสุทธ ิ ลกัษณะ 

ภาระผูกพนั (ไร่-งาน-ตร.ว.) ตามบญัชี กรรมสิทธิ ์

  (ลา้นบาท)   

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

ท่ีดินโครงการ The Title หาดในยาง 35-3-42.3 138.30 เจา้ของ ไม่มี    

ท่ีดินโครงการ The Title หาดบางเทา 35-0-04.7 365.00 เจา้ของ 

หลกัประกนัเงินกูย้ืมบริษทัประกนัภยั

แห่งหน่ึงบางส่วนในวงเงินรวม  150 

ลา้นบาท 

รวม 507.19       
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อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

ท่ีดินรอการพฒันาของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชใีนงบการเงินเท่ากบั 4.19 ลา้นบาท  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการ 

พ้ืนท่ี มูลค่าสุทธ ิ ลกัษณะ 

ภาระผูกพนั (ไร่-งาน-ตร.ว.) ตามบญัชี กรรมสิทธิ ์

  (ลา้นบาท)   

ท่ีดินรวมสิ่งปลูกสรา้ง  89.7 4.19 เจา้ของ ไม่ม ี 

รวม 4.19     

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 , ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 มีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจในงบการเงินเท่ากบั 1.47 ลา้นบาท , 0.95 ลา้นบาท 

และ 0.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัช ี

ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 62   ณ  31 ธ.ค. 63 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.47 0.95 0.64 

สรุปสาระสาํคญัสญัญาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

สญัญาเช่าสิ่งปลูกสรา้ง 

บรษิัทฯ ไดเ้ช่าพื้ นท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ โดยมีสรุปรายละเอียดของสญัญาเชา่ ดงัน้ี 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา มีผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษัท 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั  

 ผูเ้ช่า : บริษัท 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพื้ นท่ีอาคาร เพื่อใชเ้ป็นสาํนักงาน โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิอาคาร 

ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

สถานท่ีเช่า อาคาร เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

อตัราค่าเชา่ ค่าเช่าสถานท่ี จาํนวน 80,000 บาทต่อเดือน รวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าและคา่น้ําประปา 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั  ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูใ้หส้ิทธิการเช่าอาคารกบัผูใ้หเ้ช่าเดิม ตามสญัญาเชา่ท่ีดินเพ่ือทาํประโยชน์ลง

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2544 ซึ่งไดส้ิ้ นสุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2547 และผูใ้หเ้ชา่ไดร้บัการต่อสญัญาเป็นรายปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งสิ้ นสุด

ลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยหากผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการต่อสญัญาออกไปถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 ผูใ้หเ้ชา่สญัญาจะใหผู้เ้ช่าต่อสญัญาออกไปเท่าท่ีผูใ้หเ้ช่าไดร้บั 

  เมื่อผูเ้ช่าออกจากพ้ืนท่ีเชา่หา้มมิใหร้ื้ อถอนหรือทาํลายสิ่งก่อสรา้งหรือซ่อมแซมบริเวณพื้ นท่ี

เช่า  และสิ่งก่อสรา้งหรือซ่อมแซมดงักลา่วตอ้งตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่าจะเรียก

ค่าเสยีหายใดๆ มิได ้

ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา มีผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารรว่มกนักบับรษิัท 
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สญัญากูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินและบรษิัทประกนัภยัแหง่หน่ึง 

บริษัทฯ มีสญัญาเงินกูยื้มเงินกบับริษัทประกนัภยัแห่งหน่ึง วงเงินรวม 500 ลา้นบาท โดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทมีจาํนวนเงินกูยื้มคงคา้งจาํนวน 155 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วงเงินกูย้มื วงเงินกูร้วม 350.00 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา ไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัท 

วนัท่ีทาํสญัญา 9 ธนัวาคม 2562 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MLR-2% ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงต่อปี 

ระยะเวลาชาํระคืน โดยขณะทําสัญญาอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของสถาบันการเงินแห่งหน่ึงท่ีรอ้ยละ 6.00 

ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2566 อายุสัญญา 4 ปี แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตัดสิทธิของผูใ้หกู้ท่ี้จะ

เรียกรอ้งใหผู้กู้ช้าํระหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกาํหนดท่ีกล่าวมาตามแต่

ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควรและมิพักตอ้งชี้ แจงแสดงเหตุผล ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ีผูใ้หกู้เ้รียกรอ้ง

ดงักล่าวมาน้ี ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ีผูใ้หกู้เ้รียกรอ้งดังกล่าวมาน้ี ผูกู้จ้ะชาํระหน้ีตามท่ีผูกู้ใ้หกู้ ้

เรียกรอ้งทนัที 

หลกัประกนั ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง โฉนดเลขท่ี 34741, 74810, 116480  เน้ือท่ีรวม 5-1-25.9  

ไร่ ตาํบลราไวย ์อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต 

 

 
วงเงินกูย้ืม วงเงินกูร้วม 150.00 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา ไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัท 

วนัท่ีทาํสญัญา 9 ธนัวาคม 2562 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MLR-2% ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงต่อปี 

ระยะเวลาชาํระคืน โดยขณะทําสัญญาอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของสถาบันการเงินแห่งหน่ึงท่ีรอ้ยละ 6.00 

ภายในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 อายุสญัญา 1 ปี ในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 ไดเ้ปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ีใหเ้สร็จสิ้ นภายในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตัดสิทธิ

ของผูใ้หกู้ท่ี้จะเรียกรอ้งใหผู้กู้ช้าํระหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกําหนดท่ี

กล่าวมาตามแต่ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควรและมิพักตอ้งชี้ แจงแสดงเหตุผล ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ี

ผูใ้หกู้เ้รียกรอ้งดังกล่าวมาน้ี ผูกู้ส้ัญญาว่าในกรณีท่ีผูใ้หกู้เ้รียกรอ้งดังกล่าวมาน้ี ผูกู้จ้ะชาํระ

หน้ีตามท่ีผูกู้ใ้หกู้เ้รียกรอ้งทนัที 

หลกัประกนั ท่ีดินพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง โฉนดเลขท่ี 

709,765,768,4038,4039,4040,4041,1296,38843,64131,64132, 

64133,64134  เน้ือท่ีรวม 34-3-71.8  ไร่ ตาํบลเชงิทะเล,บางเทา อาํเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต 

 

ทั้งน้ี สญัญากูยื้มเงินท่ีบริษัทฯ ทาํกบับริษัทประกนัภยัแห่งหน่ึงไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัท่ีตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

(Debt to Equity Ratio) หรอือตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ใดๆ 
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สญัญาจา้งเหมาแรงงาน 

ในการจดัหาแรงงานเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโครงการของบรษิัทน้ัน บริษัทจะใชว้ิธีการวา่จา้งผูร้บัเหมาจดัหาแรงงาน

ภายนอก (Outsource) ซ่ึงสาํหรบัลกัษณะสญัญาทัว่ไปท่ีบริษัทฯ ทาํกบัผูร้บัเหมาจดัหาแรงงานภายนอก มีดงัต่อไปน้ี  

คู่สญัญา ผูว้่าจา้ง : บริษทัผูว้่าจา้ง 

ผูร้บัจา้ง : บริษัท 

เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญา - ผูว้่าจา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรับจา้งเหมาทาํการก่อสรา้งตามลกัษณะงานท่ีกาํหนด

ตามแนบท้ายของสัญญา โดยผู้รับจ้างรับเฉพาะค่าแรงส่วนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ก่อสรา้งเป็นหน้าท่ีของผูว้่าจา้งทั้งหมด 

- การชาํระเงินค่าจา้งมีการทยอยชาํระตามขั้นของความสําเร็จเป็นงวดๆ อาทิเช่น งวดท่ี 1 

เมื่องานฐานราก ตอม่อ แท็งคน้ํ์าใตดิ้นแลว้เสร็จ งวดท่ี 2 เมื่องานเทพื้ นชั้นท่ี 1 แลว้เสร็จ 

งวดท่ี 3 เมื่องานเทพื้ นชั้นท่ี 2 แลว้เสร็จ เป็นตน้ 

- ในระหว่างก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีหัวหน้าสําหรับคอยดูแลและควบคุมการก่อสรา้ง

ตลอดเวลาท่ีทาํการก่อสรา้ง 

- ในระหว่างท่ีทําการก่อสรา้ง หากปรากฎว่าคนงานของผูร้ับจา้งเขา้ใจงานไม่ดีพอ หรือมี

ฝีมือในการทํางานไม่เรียบรอ้ย ขาดความปราณีต ไม่เชื่อฟัง กรณีเช่นน้ี ผูว้่าจา้งมีสิทธิ

บอกใหผู้ร้บัจา้งเปลี่ยนคนงานน้ันไดแ้ละใหห้าคนงานใหม่แทน 

- เงินค่าจา้งเหมาสาํหรบัการจา้งตามสญัญาน้ี ผูว้่าจา้งจะชาํระใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเมื่อผูร้บัจา้งส่ง

มอบงานและผูว้่าจา้งไดต้รวจรบัมอบงานแลว้เท่าน้ัน 

อายุสญัญา ประมาณ 1 เดือน ถึง 1 ปี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงาน 

การยกเลิกสญัญา - ผูร้ับจา้งตอ้งลงมือทําการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถา้ผูร้บัจา้งงาน

ทาํงานไม่แลว้เสร็จตามกาํหนดสญัญา ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้งปรบัเป็นรายวนัตามอตัราท่ี

กําหนด หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที เมื่อเห็นว่าหากใหผู้ร้ับจา้งทําต่อไปจะเกิด

ความเสียหายแก่ผูว้่าจา้งเพิ่มเติม 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยา่งมีนัยสาํคญั และบรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทท่ีฯ 

มีจาํนวนสูงกวา่รอ้ยละ 5.00 ของส่วนผูถื้อหุน้ 
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ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท รม่โพธ์ิ พร็อพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000478 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ ่ : เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : 02-9078140-2 

โทรสาร : 02-907-8144 

เว็บไซด ์ : www.rhombho.co.th 

E-Mail : info@rhombho.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 362,812,790.00 บาท  

  (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบบาท) 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 362,812,746.50 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั : 725,625,493 หุน้ 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต่้อหุน้ : 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

2. ขอ้มูลของบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหลกัทรพัยหุ์น้สามญั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ 02-009-9000 

โทรสาร   02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จาํกดั 338 อาคาร A ชัน้ 8 โครงการปรีชา

คอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก ซอย

รชัดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02-275-9599 

ผูต้รวจสอบภายใน บรษิัท สาํนักงาน โปรเฟส วนั จาํกดั เลขท่ี 145 ซอยลาดพรา้ว 101 แขวง

คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

โทรศพัท ์02-731-5200 

โทรสาร 02-731-5201 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

1. จาํนวนทุนจดทะเบยีน และทุนชาํระแลว้ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มี ดงัน้ี 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 362,812,790.00 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 362,812,746.50 บาท แบ่งเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 725,625,493 หุน้ หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

2. ผูถื้อหุน้ 

รายชื่อผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ดงัน้ี  

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนการถือหุน้ (%) 

1 นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 417,169,500 57.49 

  นายดรงค ์หุตะจูฑะ 20,771,800 2.86 

  นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 9,801,000 1.35 

  รวมกลุ่มนายเดน่ดนัย หตุะจฑูะ 447,742,300 61.70 

2 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร ์ จาํกดั 20,368,784 2.81 

3 นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ 15,383,000 2.12 

4 Mr.Mai  Mang  Lee 14,520,000 2.00 

5 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 13,038,242 1.80 

6 นายเพ่งเพียร  เหล่ากาํเนิด 12,300,000 1.70 

7 นายประเสริฐ วรรณเจริญ 10,775,500 1.48 

8 น.ส.ชนิดา  ธรรมอมรสิน 8,597,249 1.19 

  ผูถื้อหุน้รายอื่น 182,900,418 25.20 

    

  รวม 725,625,493 100 

  ยอดรวมทุนชาํระแลว้ 362,812,747    

  ผูถื้อหุน้สญัชาตไิทย 1,179 92.87 

  ผูถื้อหุน้สญัชาตติา่งดา้ว 4 2.01 
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โครงสรา้งการจดัการ 
โครงสรา้งการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

* บริษัทว่าจา้งบริษัท สาํนักงาน โปรเฟส วนั จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซ่ีงเป็นผูใ้หบ้ริการจากภายนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลาตามว่าจา้งตามสญัญาแบบปีตอ่ปี ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะทาํหน้าที่ในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี * 

ประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

(นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ) 
 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั 

(นายเจริญ บุญมโนทรพัย)์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

ผูต้รวจสอบภายใน * 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

(นายดรงค ์หุตะจูฑะ) 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารร่วม/กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวางแผนและควบคุม  

(นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานปฏิบตัิการและนิติกรรม 

(นายประเสรฐิ วรรณเจรญิ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานขายและการตลาด 

(นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ) 

(รกัษาการ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

(น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รพัย)์ 

ฝ่ายจดัซื้ อ ฝ่ายขาย 

และการตลาด 

ฝ่ายบุคคล

และธุรการ 

ฝ่าย IT ฝ่ายบริการหอ้งพกั

และนิติบุคคล

 

ฝ่าย

ประสานงาน 

 

ฝ่าย

ปฏิบตัิการ 
ฝ่าย

สถาปัตยกรรม

 

ฝ่าย

สถาปัตยกรรม

 

ฝ่ายควบคุม

งานกอ่สรา้ง 

ฝ่ายควบคุม 

วสัดุ 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 
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โครงสรา้งองคก์รของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีรายชื่อและขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัท มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง วนัที่แตง่ตั้ง 

1. นายสุวิช        ลํา่ซาํ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

3 ตุลาคม 2559 

2. นายวิโรจน์     หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 

3. นายเด่นดนัย  หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 

4. นายศศิพงษ ์  ป่ินแกว้ กรรมการ  3 ตุลาคม 2559 

5. น.ส.จีรยา       อุดมวงศท์รพัย ์ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 

6. นายดรงค ์      หุตะจูฑะ กรรมการ 3 ตุลาคม 2559 

7. นายชยัวุฒิ     จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ตุลาคม 2559 

8. นางจิตติมา    สจัจวานิช อินทุ

จนัทรย์ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ตุลาคม 2559 

 

 9. นายประเสริฐ  วรรณเจริญ กรรมการ 13 พฤษภาคม 2563 

 

 
โดยมีนายเจรญิ บุญมโนทรพัย ์เป็นเลขานุการบรษิัท 

หมายเหต ุ: กรรมการทุกท่านผา่นการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1.นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ลงลายมือชื่อร่วมกบันายวิโรจน์ หุตะ

จูฑะ หรอื นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ หรอื นายดรงค ์หุตะจูฑะ หรือ น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรพัย ์หรือ นายประเสริฐ วรรณเจริญ 

รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท หรือ 2.นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ,นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ ,นายดรงค ์หุตะจูฑะ 

,น.ส.จีรยา อุมวงศท์รพัย ์,นายประเสรฐิ วรรณเจริญ กรรมการสามในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทับตราสาํคญั

ของบริษทั เวน้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

สาํหรบักรณีเฉพาะอาทิเช่น การขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารและสิ่งปลูกสรา้งทุกประเภท การขออนุญาตจดัสรร, 

การขออนุญาตคา้ท่ีดิน, การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตคํ้า

ท่ีดิน , การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตใหมี้หมายเลขประจาํ

บา้น, การขออนุญาตใชแ้ละโอนไฟฟ้าและน้ําประปา, การเช่าสิทธิการใชห้มายเลขโทรศพัท,์ การขออนุญาตเชือ่มทางและ

ท่อระบายน้ํา, การขออนุญาตตัดคนัหิน, การชี้ ระวงัและรบัรองแนวเขตท่ีดิน, การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาตเปิดใชอ้าคาร, การยินยอมใหใ้ชส้ถานท่ีประกอบการคา้, การใหถ้อ้ยคํา 

ตลอดจนย่ืนและรับเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมสรรพากร, การแจง้ความรอ้งทุกข์ต่อเจา้พนักงานตํารวจหรือพนักงาน

สอบสวน ถอนคาํรอ้งทุกข ์ประนีประนอมยอมความใหถ้อ้ยคาํ เป็นตน้ ใหน้ายเด่นดนัย หุตะจูฑะ หรือ นายดรงค์ หุตะ

จูฑะ หรือ นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ หรือ นายประเสริฐวรรณเจริญ คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ

บรษิัท 



 บรษิทั รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 57 

 

 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562-2563 มี ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ  จาํนวนครั้งที่เขา้ประชุม/ การประชุมทั้งหมดภายหลงัเขา้รบั

ตาํแหน่ง 

  ปี 2562 ปี 2563 

1. นายสุวิช ลํา่ซํา 2/ 5/5 5/5 

1. นายสุวิช  ลํา่ซํา 2/ 5/5 5/5 

2. นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 5/5 5/5 

3. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 

4. นายดรงค ์หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 

5. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้1/ 5/5 5/5 

6. น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรพัย ์ 5/5 5/5 

7. นายชยัวุฒิ จิตราคนี2/ 5/5 5/5 

8. นางจิตติมา สจัจวานิช อินทุจนัทรย์ง2/ 5/5 5/5 

9. นายประเสริฐ  วรรณเจริญ - 3/5 

หมายเหต ุ:  1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2557 เม่ือวนัที่  12 พฤษภาคม 2557 

                 2/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  3/2557 เม่ือวนัที่  15 พฤศจกิายน 2557 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง วนัที่แต่งตัง้ 

1. นายสุวิช ลํา่ซํา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจกิายน 2562 

2. นายชยัวุฒิ    จิตราคนี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจกิายน 2562 

3. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทรย์ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 พฤศจกิายน 2562 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาด

หลักทรพัยก์าํหนด และนายสุวิช ลํา่ซาํ และนายชยัวุฒิ จิตราคนี เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรูท้างดา้นบญัชีและ

การเงิน ทั้งน้ี นายสุวิช ลํา่ซํา เป็นผู้ท่ีดํารงตําแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงอาจทําใหก้ารทําหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระอย่างไรก็ตาม

โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระอีกจํานวน 2 ท่าน ซ่ึงจะทําหน้าท่ีเขา้

ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อชว่ยถ่วงดุลในการบรหิารจดัการของบรษิัทได ้

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2562-2563 มี ดงัน้ี 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1/ จาํนวนครัง้ที่เขา้รว่มการประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้หมด 

  ปี 2562 ปี 2563 

1. นายสุวิช ลํา่ซํา 4/4 4/4 

2. นายชยัวุฒิ จิตราคนี 4/4 4/4 

3. นางจิตติมา สจัจวานิช อินทุจนัทรย์ง 4/4 4/4 

หมายเหต ุ: 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่  7/2558 เม่ือวนัที่  24 มกราคม 2558 
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3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง1/ ตาํแหน่ง วนัที่แตง่ตัง้ 

1. นายชยัวุฒิ จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 พฤศจกิายน 2562 

2. นายประเสริฐ วรรณเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ กรรมการบริหารความเสี่ยง 7 พฤศจิกายน 2562 

 หมายเหตุ : 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ ยงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤสจิ

กายน 2562 

 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน1/ 

ตาํแหน่ง 

 

วนัที่แต่งตัง้ 

 

1. นางจิตติมา สจัจวานิช อินทุจนัทรย์ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายชยัวุฒิ จิตราคนี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจกิายน 2562 

3. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

4. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 7 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหต ุ: 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่  5/2562 เม่ือวนัที่  7 พฤสจิ

กายน 2562 

 

 

5. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบรหิาร ตาํแหน่ง วนัที่แตง่ตั้ง 

1. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ  ประธานกรรมการบริหาร 7 พฤศจิกายน 2562 

2. นายดรงค ์หุตะจูฑะ  กรรมการบริหาร 7 พฤศจิกายน 2562 

3. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ กรรมการบริหาร 7 พฤศจกิายน 2562 
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คณะผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ มีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์ กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 

15 ธนัวาคม 2551 (รวมส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เติม) จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด (รกัษาการ) 

2. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วม / กรรมการผูจ้ดัการสายงานวางแผนและควบคุม 

3. นายดรงค ์หุตะจูฑะ กรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

4. นายประเสริฐ วรรณเจริญ กรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการและนิติกรรม 

5. น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรพัย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ: บรษิัทอยูร่ะหวา่งการสรรหาบุคคลที่ มีคณุสมบตัิเหมาะสม สาํหรบัการเขา้รบัตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 

 โดยหากสรรหาไดแ้ลว้ จะดาํเนินการเพ่ิมขอ้มูลประวตัิของบุคคลดงักลา่วเขา้ระบบขอ้มูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทต่อไป 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 18/2558 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจกิายน 2559 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) คณะกรรมการบรษิัท

ไดมี้มติแต่งตั้ง นายเจรญิ บุญมโนทรพัย ์ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิัท โดยมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ทะเบียนกรรมการ 

1.2. หนังสอืเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

1.3. หนังสอืเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 

3. ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยข์องตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ

บริษัทหรอืบรษิัทยอ่ยตามขอ้กาํหนดกฎหมาย 

4. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีสว่นได้

เสีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วนัทํา

การนับแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานน้ัน  

5. จดัใหมี้ระบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดังต่อไปน้ี และดูแลใหมี้การ

เก็บรกัษาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดซ่ึ้งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกวา่สิบ (10) ปี นับแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มูลดงักล่าว  

5.1. การเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรกัษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์

หรอืระบบอื่นใดท่ีสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ความ 

5.2. การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5.3. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดท่ีตอ้ง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรอื มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์

5.4. ความเห็นของบริษัทเม่ือมีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้ของบริษัทจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป 

5.5. การใหข้อ้มูลหรือรายงานอื่นใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทจดัทําข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชน

ทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

6. ดาํเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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7. ใหข้อ้มูล คาํแนะนําและสื่อสารเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลักเกณฑข์องทางการ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ Corporate 

Governance แก่กรรมการและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลติดตามใหบ้ริษัท กรรมการ ผูบ้ริหารมีการ

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํา่เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสาํคญัแก่กรรมการ 

8. เป็นผูติ้ดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

9. จดัเตรยีมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจาํปี เอกสารประกอบการประชุมผู้

ถือหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

10. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และ

ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

11. ประสานงานกบัผูถื้อหุน้ในขอ้เสนอต่างๆ เพื่อนํามาใหค้ณะจดัการและผูบ้รหิารพิจารณา  

12. เตรียมลาํดบัการประชุมผูถื้อหุน้สาํหรบัประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

13. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปอยา่งราบรืน่ ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

14. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

15. เก็บรักษาบันทึกเก่ียวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษิัทใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ 

16. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับบริษัทตาม

ระเบียบและขอ้กําหนดของหน่วยงานทางการใหข้อ้มูลและคําแนะนําแก่กรรมการและผูบ้ริหารในการจดัทํา

รายงานต่างๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดใหต้อ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความ

โปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

หมายเหตุ : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบรษิัท 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร    

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ไดมี้มติกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทในปี 2563 ในรูปของค่าเบี้ ยประชุม และค่าตอบแทนประจาํปี รวมทั้งสิ้ นเป็นจาํนวนไม่เกิน 2.5 

ลา้นบาท บริษัทฯ ไดจ้า่ยจริงไปดงัน้ี  
 

 

คณะกรรมการ 

เบี้ ยประชุมตอ่ครั้ง ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั 20,000 15,000 15,000 12,000 

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

 

สาํหรบักรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตําแหน่ง

เดียว โดยในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองตาํแหน่งมีอตัราเท่ากนั ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่ง

ใดตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดังกล่าวมีอตัราไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่งท่ีมีอตัรา

สูงกวา่ และ (ข) สาํหรบัเบี้ ยประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวนัเดียวกนั 

ใหไ้ดร้ับเบี้ ยประชุมเพียงตําแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบี้ ยประชุมของทั้งสองตําแหน่งมีอัตราท่ีเท่ากัน ใหไ้ดร้ับเบี้ ย

ประชุมในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีเบี้ ยประชุมดังกล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัเบี้ ยประชุมในตาํแหน่ง

ท่ีมีอตัราสูงกวา่ หากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทมิไดมี้ข้ึนในวนัเดียวกนั ใหไ้ดร้บัเบี้ ย

ประชุมของทั้งสองตาํแหน่ง 

ในส่วนของบาํเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจกาํหนดและจดัสรร

ใหส้อคคลอ้งกับการเติบโตของรายได ้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย ทั้งน้ี 

ค่าตอบแทนประจําปี 2564 ใหอ้ยู่ภายในวงเงิน 2.5 ลา้นบาท โดยใหค้ณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนดังกล่าว ไป

จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปลีย่นแปลง 

ทั้งน้ี สาํหรบัคณะกรรมการบรษิัทท่ีดํารงตาํแหน่งพนักงานและผูบ้รหิารของบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนทั้งใน

รูปของค่าเบี้ ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรบัปี 2561-2563 สรุปดงัตอ่ไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

บาํเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

บาํเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

คา่ตอบแทน

รายเดือน 

บาํเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

1.นายสุวิช ลํา่ซาํ 2/ 100,000 180,000 100,000 380,000 100,000 180,000 100,000 380,000 100,000 180,000  280,000 

2.นายวิโรจน์ หุตะ

จูฑะ 

75,000 144,000 100,000 319,000 
75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000  291,000 

3.นายเด่นดนัย หุตะ

จูฑะ1/ 

- - 185,000 185,000 
- - 350,000 350,000 -    

4.นายดรงค ์หุตะจูฑะ
1/ 

- - 185,000 185,000 
- - 350,000 350,000 -    

5.นายศศิพงษ์ 

ป่ินแกว้1/ 

- - 185,000 185,000 
- - 350,000 350,000     

6.น.ส.จีรยา อุดมวงศ์

ทรพัย ์

- - 100,000 100,000 
- - 100,000 100,000     

7.นายชยัวุฒิ จิต

ราคนี2/ 

75,000 144,000 100,000 319,000 
75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000  219,000 

8.นางจิตติมา สัจจวา

นิช อินทุจนัทรย์ง2/ 

75,000 144,000 100,000 319,000 
75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000  219,000 

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

หมายเหต ุ:  1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุวสิามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่   1/2557 เม่ือวนัที่  12 พฤษภาคม 2557 

                2/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  3/2557 เม่ือวนัที่  15 พฤศจกิายน 2557 

2. ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน 29,989,463 27,195,400 23,990,400 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน ,โบนัส ,เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงาน

เม่ือเกษียณอายุ และอื่นๆ อาทิ เช่นสวสัดิการค่าสาธารณูปโภค บา้นพกัพนักงาน  

ค่าตอบแทนอ่ืน  -ไม่มี- 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสาํหรบังวดบญัชีปี 2563 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ปี 2563 

1.ค่าสอบบญัชปีระจาํปี  850,000.00  

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล  750,000.00  

รวม  1,600,000.00  

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลและจ่ายค่าสอบบัญชีประจาํปีใหก้บับริษัท สยาม 

ทรูธ สอบบัญชี จํากัด ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัทฯ 
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2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชเีช่น ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ เป็นตน้ จาํนวน 114,706.98 บาท 

บุคลากร 

จาํนวนพนักงานทั้งหมด 

จาํนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563  มี

จาํนวนทั้งสิ้ น 96 คน 106 คน และ 100 คน ตามลาํดบั  ประกอบดว้ยพนักงานตามสายงานดงัน้ี  

ฝ่าย 31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2563 

ฝ่ายขายและการตลาด 15 14 13 

ฝ่ายจดัซ้ือ 2 2 2 

ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ 5 6 5 

ฝ่ายสถาปัตยกรรมบริหารโครงการ 2 2 2 

ฝ่ายควบคุมงานก่อสรา้ง 15 15 14 

ฝ่ายควบคุมวสัดุ 1 1 1 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 4 4 4 

ฝ่ายบญัช ี 11 11 11 

ฝ่ายการเงิน 2 2 2 

ฝ่าย IT 4 5 5 

ฝ่ายบริการหอ้งพกั 14 19 15 

ฝ่ายนิติบคุคลอาคารชุด 9 12 15 

ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม 3 4 3 

ฝ่ายปฏิบติัการ 8 8 7 

เลขานุการบริษัท 1 1 1 

รวม 96 106 100 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท(ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี 2561 ถึง ปี 2563 มีจาํนวนรวม 46.67 ลา้นบาท, 

66.75 ลา้นบาทและ 50.05 ลา้นบาท ตามลําดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ โบนัส 

ประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ เงินประกนัสงัคม ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ เป็นตน้ 
 

กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพเค มาสเตอร ์พูลฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ภายใตก้ารจดัการของ บริษัท

หลักทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 

พ.ศ.2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยพนักงานท่ีเขา้ร่วมกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ

น้ัน บรษิัทฯ จะจ่ายเงินสมทบรอ้ยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนักงานเขา้กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ และพนักงานจา่ยเงิน

สะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย 
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ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
ส่วนท่ี 1 บทนาํ 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม

ในทุกดา้นและสอดคลอ้งกบั หลักการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยกาํหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายหรือขอ้ปฎิบติัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง

เคร่งครดั เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถื้อหุน้และเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอนัจะส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเจริญเติบโต

ไดอ้ยา่งยัง่ยืน  

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) 

บริษัทฯ จะปฏิบัติและดูแลใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทาํความดีต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏิบติั 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี ใชค้วามรูค้วามสามารถ

อยา่งเต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบัติ

ตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดล้ว่งรูเ้น่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวสิยัจะพึงสงวนไว ้

ไม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าท่ีและกฎหมาย 

5. ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัความไม่สมบูรณข์องสินคา้และบรกิารได ้

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรอืเง่ือนไขไม่ได ้

ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

ขอ้พึงปฏิบตัทิางธุรกิจ (Code of Conduct) 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

บุคลากรทุกท่านตอ้งปฏิบติังานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบรษิัท เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่บริษัทให้

ความสาํคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนักงาน รวมถึงชื่อเสียง

ของบริษัท 

2. ความสมัพนัธก์บัผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั และดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
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3. ขอ้พึงปฏิบตัิเบื้ องตน้ของคณะกรรมการบรษิัท 

ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์

ทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทอยา่งเต็มท่ี และสนับสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ขอ้พึงปฏิบตัิเบื้ องตน้ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กาํหนดนโยบายทางธุรกิจของบรษิัทเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิัทท่ีวางไว ้รกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

หุน้ ลูกคา้ และพนักงานของบรษิัทเป็นสาํคญั และสนับสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนักงาน 

บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานใหมี้ความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน ทําการแต่งตั้งและโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการใหร้างวลัและการ

ลงโทษดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ให้

ความสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํา่เสมอ 

และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเคร่งครดั 

6. นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนักงาน และการปฏิบตัิตอ่พนักงานอ่ืน 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้งดเวน้การให้

ของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ทั้งน้ี ผูบ้ังคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้

เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทําการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผูบ้ังคบับัญชา 

พนักงานทุกคนตอ้งเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจดัการ เป็นผูมี้วินัย และประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของบริษัทฯ และประเพณีอนัดีงาม ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสรา้งและ

รกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนักงาน และหลีกเลี่ยงการกระทาํใด 

ๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลงัได ้

7. นโยบายการกาํหนดคา่ตอบแทนพนักงาน 

การกาํหนดค่าตอบแทนพนักงานจะมุ่งเน้นท่ีระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานของธุรกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาทักษะของพนักงาน และการกระตุน้ขวญักาํลังใจ เพื่อใหก้ารทํางาน

ของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล นอกจากน้ี บรษิัทยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทํางาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสรา้งสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานในองคก์ร คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญกบัการจา้งงาน โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถ การ

ปฏิบติังานตามความสามารถของพนักงานในตําแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบติัและใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนั ทั้ง

สตรี ผู ้ด้อยโอกาส ซ่ึงคํานึงถึงหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาพ คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อส่งเสริม

ความกา้วหน้าในสายอาชีพอยา่งยัง่ยืน โดยมีการกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสัน้และระยะยาวท่ี

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากการจ่ายผลตอบทนแลว้ 

บรษิัทฯ ไดมี้การดูแลเรื่องสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่พนักงานอยา่งเหมาะสม โดยจดัใหมี้การทบทวนสวสัดิการต่างๆ 

อยา่งสมํา่เสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง กองทุน

สํารองเลี้ ยงชีพเพื่อสรา้งความมัน่คงและเป็นหลักประกันทางการเงินใหแ้ก่พนักงานภายหลังสิ้ นสุดการเป็น

พนักงานหรือเกษียณอายุ  
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การพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนักงาน บริษัทไดก้าํหนดใหมี้ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

โดยหวัหน้างานจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดในตวัชี้ วดัท่ีสะทอ้นจากการดาํเนินงานของบรษิัท 

โดยการแจง้ใหพ้นักงานไดท้ราบในสิ่งท่ีตอ้งพัฒนาเพื่อใหป้ฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มไปสู่ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน โดยบรษิัทมีการนําผลการประเมินท่ีไดม้าใชว้างแผนพฒันาพนักงาน

เป็นรายบุคคลตามแผนการพฒันาบคุลากรขององคก์ร 

8. ความสมัพนัธก์นัระหว่างขอ้พึงปฏิบตัิกบักฎหมาย 

ขอ้พึงปฏิบติัใดๆ ของบริษัทตอ้งปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกคา้ 

ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

เป็นธรรม ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ัน ๆ รักษา

ความลับของลูกคา้และไม่นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความ

สุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องลูกคา้ รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความ

รวดเร็ว และจดัใหมี้ระบบและช่องทางใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา้

และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท 

และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดการขัดแยง้ซ่ึงผลประโยชน์ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งข้ึน ไม่ว่าผูบ้ริหารหรือ

พนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิท่ีจะกระทําการใดๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พึงปฏิบติัของบริษัท การกระทํา

และการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียอื่นก่อน

ผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการน้ี หากเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขดักนั หรือเม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณท่ี์อาจนําไปสู่ผลประโยชน์ขดักนั ใหบุ้คคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อหาทางแกไ้ขสถานการณน้ั์นๆ ดว้ยความยุติธรรมและโปร่งใส 

11. ขอ้มูลภายในบริษัท 

บุคลากรทุกท่านของบรษิัทตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

12. การแข่งขนั 

บรษิัทมุ่งมัน่ท่ีจะทาํการคา้และแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งละเวน้จากการเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบั

คู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

13. การประชาสมัพนัธ ์

จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใดๆ ออกสู่

สาธารณชน และดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษัทตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  
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14. บทบาททางสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัทมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดย

การดาํเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํา่เสมอ เพื่อใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน ทั้งท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัรฐัและชุมชน เน่ืองจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสงัคมจะเป็น

การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จของบริษัทในท่ีสุด และบริษัทมีนโยบายส่งเสริม

กิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

15. การใหห้รือรบัของขวญั หรือการบนัเทิง 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เรียกรบั หรือยินยอมท่ีจะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัท อย่างไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอาจรับหรือใหข้องขวญัไดต้าม

ประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญัน้ันจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้บั ทาํดว้ยความโปรง่ใส 

หรอืทาํในท่ีเปิดเผย และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายจดัการของบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ทันต่อเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซ่ึงจัดทําตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี ตอ้งจัดใหมี้

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บริษัทไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

17. การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบตัิ การแจง้ และเปิดเผยถึงการกระทาํผิด  

ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงัน้ี 

17.1  บรษิัทกาํหนดเป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรบัทราบ 

ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเคร่งครดั 

17.2  มีบทกาํหนดโทษและพิจารณายกย่องสําหรบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามและผูท่ี้ปฏิบติัอย่างเคร่งครดั สอดคลอ้งกับ

นโยบายและขอ้กาํหนด บทลงโทษทางวนัิย ตามขอ้บงัคบัการทาํงาน 

17.3  มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสยัวา่มีการกระทาํผิดขอ้พึงปฏิบติั หรือการ

รบัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางต่างๆ ตามลําดับลักษณะการกระทําผิดทางวินัย และผูบ้งัคบับัญชาตามลําดับ

ชัน้  ดงัน้ี 

 ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทําผิดขอ้พึงปฏิบัติ หากเป็นกรณีไม่รา้ยแรงใหด้ําเนินการแจง้

ผูบ้ังคับบญัชาตามลําดับชั้น หรือหากเป็นกรณีรา้ยแรง ซ่ึงรวมถึงการทุจริต ฉอ้โกง ใหด้ําเนินการแจง้ผูบ้งัคบับัญชา

ระดับสูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดังกล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดับสูงสุดของฝ่าย พนักงานอาจรายงานตรงถึง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในดงักล่าวจะดาํเนินการพิจารณาตรวจสอบและรายงานผล

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  

17.4  มีการรายงานการติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
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17.5  กาํหนดใหมี้การทบทวนขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจ ทุก 3 ปีหรือกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจาํเป็น 

ส่วนท่ี 2 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใส และ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนัจะทาํใหเ้กิดความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้การกาํหนดหลักการการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัท

ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถ้ือหุน้  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหค้วามสําคัญในสิทธิพื้ นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษัท 

และในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลของ

บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาํคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอด

ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้ นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ําเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกใน

การใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1.1 บริษัทจะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวนัสิ้ นสุดรอบบญัชีของแต่ละปี โดยจะ

จดัส่งหนังสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อน

ถึงวนัประชุม ส่วนกรณีวาระสาํคญัน้ันจะจดัส่งขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบล่วงหน้าสิบสี่ (14) วนั ก่อนถึงวนัประชุม 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีระยะเวลาในการพจิารณา ยกตวัอยา่งวาระสาํคญั เช่น วาระเสนอผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการเสนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจํากัด (PP) ในราคาตํา่ การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใหก้ับกรรมการและ

พนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงินทุนของบริษัท การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์มีนัยสาํคญั และการเพิกถอนหลกัทรพัย ์เป็นตน้ และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนัเชิญ

ประชุมลว่งหน้าเป็นเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น

ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษัทได้

จัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมบริษัทเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถส่งความคิดเห็น 

ข้อ เสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่ วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอี เมล์แอดแดรสของเลขานุการบริษั ทได้ ท่ี 

charoen.b@rhombho.co.th 

1.3 บริษัทมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทซ่ึง

สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

1.4 ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน

ประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้

ร่วมประชุมเพื่อตอบคาํถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 
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1.5 บรษิัทจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในสิบสี่ (14) วนันับแต่วนั

ประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุม

อยา่งครบถว้นเหมาะสม 

2. การแตง่ตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

2.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มแนบประวติัโดยย่อและขอ้มูลท่ีเป้นประโยชน์ของกรรมการแต่ละ

คนท่ีจะเสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2.2 การถอดถอนกรรมการ 

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสยีง 

2.3 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน โดยจะมีวาระการ

ประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี รวมทั้ง นําเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนด

ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตําแหน่งทั้งท่ีเป้นตัวและและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

รบัทราบเป็นประจาํทุกปีดว้ย 

3. สิทธใินการอนุมตัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

บริษัทกาํหนดใหก้ารแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษัทตอ้งมีความเป็นอิสระแบะเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยบริษัทจะแนบรายละเอียดเก่ียวกบั

ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอเขา้รบัการแต่งตั้ง สาํนักงานสอบบัญชีท่ีสงักัด ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบัญชี 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี จํานวนปีท่ีผูส้อบบัญชรายน้ันเป็นผูส้อบบัญชีใหบ้ริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้งราย

เดิม) และค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถา้มี) ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชิญประชุมและเผยแพร่

บนเว็บไซตบ์ริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาอนุมติั 

4. สิทธิในการรบัส่วนแบ่งกาํไร 

บรษิัทฯ กาํหนดการจดัสรรส่วนแบ่งกาํไรใหผู้ถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั

จากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายท่ีเก่ียขอ้งกาํหนด 

5. สิทธิในการไดร้ับขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํา่เสมอและ

ทนัเวลา 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดร้ับขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการ

บริหารงานของบรษิัทท่ีเปิดเผยอยา่งเพียงพอ สมํา่เสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษัทหรือ

รบัขอ้มูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ เว็บไซตบ์ริษัท www.rhombho.co.th , Email : info@rhombho.co.th  

 

http://www.rhombho.co.th/
mailto:info@rhombho.co.th
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัตอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรา้งความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกราย โดยในการดําเนินการประชุมผูถื้อหุน้

แต่ละครั้ง บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกําหนดใหส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ คือ หน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือ

มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม และบริษัทไดบ้นัทึกรายงานการประชุมอย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสมชัดเจนในสาระสําคัญ  ภายหลังจากท่ีไดจ้ัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์แลว้หลังการประชุมเสร็จสิ้ นสิบสี่ (14) วนัเสมอ และได้

เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทําการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อยสามสิบ (30) วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และควรรอคอยอย่างน้อยย่ีสิบสี่ 

(24) ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อบุคคลอื่นดว้ย 

บริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลักทรัพยใ์นบริษัท 

และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลักทรพัยข์องบริษัท ตอ้งรายงานการถือหลักทรัพยใ์นบริษัท ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ภายในสาม (3) วนัทําการ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ราบ เพื่อเผยแพร่

ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ

สนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท 

ดังน้ันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดังกล่าวไดร้ับการดูแล

เป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้ง

ความมัน่คงใหแ้ก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ จึง

กาํหนดใหพ้นักงานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

- ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

- กาํกบัดูแลการดําเนินการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีดี และมีการ

นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 

โดยสมํา่เสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

บรษิัท การประกาศทางหนังสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นตน้ 
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- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึง

ตั้งอยูบ่นพื้ นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัท ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ

ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของพนักงานบริษัท ซ่ึงเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าย่ิง บริษัทจงึกาํหนดนโยบาย

ใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ โดยไดยึ้ด

หลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

- รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงานอยูเ่สมอ 

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําดว้ยความสุจรติใจ และตั้งอยูบ่น

พื้ นฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 

- ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน อย่างสมํา่เสมอ อาทิ การจดัอบรมสมัมนา 

การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนักงานทุกคน 

- กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลักษณะของงาน ผล

การปฏิบติังาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- หลีกเลี่ยงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน 

- ใหพ้นักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวัสดิการท่ีพนักงานพึงไดร้ับโดยมีคู่มือพนักงานซ่ึงกําหนด

ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ เป็น

ตน้ 

- เปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะหรือรอ้งทุกข์เก่ียวกับการทํางาน และกําหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการทาํงานรว่มกนั 

คู่แข่ง : บรษิัทฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบความสาํเร็จอยา่งยัง่ยืน และเป็นบริษัทชั้นนําในธุรกิจ ภายใต้

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี  

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  

- ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรือมุ่งทาํลายชือ่เสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

- ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แข่งทางการคา้ 

คู่คา้ : บรษิัทฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจรติ โดยยึดถือการปฏิบติัตามสญัญาและคาํมัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่ง

เคร่งครดั พรอ้มทั้งคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ของบริษัทเพื่อ

ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกคา้ : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฎิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

- บรกิารลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือรน้ พรอ้มใหบ้ริการตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ เต็มใจ ตั้งใจ และ

ใส่ใจ รวมทั้งบรกิารดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่าเชือ่ถือ 

- รกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่นําขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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- ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดย

ไม่มีการโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงอันจะเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆของ

สินคา้และบริการของบริษัท 

- ใหค้าํแนะนําเก่ียวกบัสนิคา้และบริการของบรษิัทอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

เจา้หน้ี : บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้บัเจา้หน้ี โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้ นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ี

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาท่ีตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนว

ทางการปฏิบติัดงัน้ี  

- ไม่เรยีก หรอื รบั หรอื จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจรติกบัเจา้หน้ี 

- กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือ รบั หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจรติเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด

ต่อเจา้หน้ี และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเรว็ 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบ

แจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ชุมชนและสงัคม : บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้ําเนินกิจกรรมเพื่อ

ชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงัน้ี 

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซ่ึงคาํนึงถึงสภาพสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครดั 

- มีนโยบายการดําเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน

องคก์ร 

- ส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษทัมีจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบรษิัทเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

- ดาํเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํา่เสมอ เพื่อใหชุ้มชนท่ีบริษัท ตั้งอยูมี่

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีดาํเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชน 

- ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื้ นท่ีท่ีบริษัทเขา้ไปดาํเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มชุมชน ชีวิตและทรพัยส์ิน 

อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัท โดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครฐั และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานของรฐั : บริษัทฯ มุ่งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้กาํหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสรมิการให้

ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรฐัและเอกชนในการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และค่าใชจ้่ายท่ีไม่เป็นธรรม 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ิทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียเหล่าน้ีไดร้บัการดูแลอยา่งดี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรบัพนักงานเพื่อถือปฏิบติัดงัน้ี 

- พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อุตสาหะ ขยันหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทาํงานใหดี้ย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ 

- พนักงานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษัทโดยเครง่ครดั 
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- พนักงานพึงใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บรษิัท 

- พนักงานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอื้ อเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ซ่ึงจะนําไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท 

- พนักงานพึงเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเลี่ยงการนําขอ้มูลหรือเรื่องราวของผูอ้ื่นทั้งในเรื่อง

เก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท 

- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรบัของขวญัใดๆ ท่ีอาจทําใหต้นเองรูส้ึกอึดอดัในการปฏิบติัหน้าท่ีในภายหน้า หาก

หลีกเลี่ยงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

- พนักงานไม่ใชต้าํแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จากหน้าท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก 

หรอืทาํธุรกิจแข่งขนักบับรษิัท 

- พนักงานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จรติ และดว้ยความเสมอภาค 

- พนักงานพึงรกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเครง่ครดั 

- พนักงานพึงรายงานเรือ่งท่ีไดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเรือ่งท่ีรบัทราบอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน หรอืชื่อเสียงของบริษทัฯ 

- พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยส์ินของบริษัทใหมี้สภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ี 

ประหยดั มิใหส้ิ้ นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรอืเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทกาํหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ใหมี้

การพิจารณาตามโครงสรา้งการจดัองคก์รของบริษัท และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน ทั้งน้ีใหแ้ต่ละฝ่ายงาน

เป็นผูพ้ิจารณาในเบื้ องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้ังคับบัญชาระดับสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตัดสิน

ความผิดพรอ้มทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและก่อใหเ้กิด

ความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉยัของตน้สงักดัได ้ก็ใหนํ้าเรื่องเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณา

หาขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป 

การกาํหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนังสือ 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์อง

บริษัทซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

www.rhombho.co.th 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน้ั์น บรษิัทฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม ในเบื้ องตน้ 

บริษัทไดม้อบหมายให ้เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละภาครฐัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างสมํา่เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบ

การเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทใหแ้ก่นักลงทุน โดยการจดัทํา Company Snapshot ประจาํ

แต่ละไตรมาส ซ่ึงนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.rhombho.co.th/th/investor-

relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2020 แ ล ะ จ ด ห ม า ย ข่ า ว 

http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/newsroom/update/set-announcements เ พื่ อ นํ า เ ส น อ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสาํคญัของบริษัทฯ อย่างสมํา่เสมอ ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อมวลชนใหก้บันัก

ลงทุนและผู้ท่ีสนใจศึกษาขอ้มูลของบริษัทฯ หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ท่ี Email : info@rhombho.co.th หรือ 

โทรศพัท ์02-907-8140-2 , Fax : 02-907-8144  

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการการบริษัทประกอบดว้ยดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการ

กาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอสิระ โดยมีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมด 

แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สาม (3) คน ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวนสาม (3) คน 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจํานวนสี่ (4) ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร เพื่อ

ปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาหรอืรบัทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่

ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ใหมี้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด หากแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจํานวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงใน

สาม (1 ใน 3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งน้ีสามารถไดร้ับการ

เลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีได ้

1.4 บริษัทไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทใหป้ระกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรูด้า้นบญัชี การเงิน 

และธุรกิจแขนงอื่นอยา่งหลากหลาย เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วน

http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2020
http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/download/company-snapshots?year=2020
http://www.rhombho.co.th/th/investor-relations/newsroom/update/set-announcements
mailto:info@rhombho.co.th
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ได้เสียอื่นๆของบริษัท นอกจากน้ี ยังครอบคลุมคุณสมบัติ ท่ีกําหนดไว ้ในข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บรษิัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กบั ผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน โดย

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ริหารในระดับ

นโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบรษิัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ดังน้ัน

บริษัทจึงกําหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการเป็นบุคคล คนละคน โดยทั้งสอง

ตาํแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซ่ึงทําหน้าท่ีใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎระเบียบ จดัการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และการ

ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท และขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษา

ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชญิประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ี

รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

ประกาศกําหนด พรอ้มทั้งจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียซ่ึงจัดทําโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษทัไดร้บัรายงานน้ัน  

2. บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีกาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ 

รวมทั้งใหค้าํแนะนําและสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบรษิัท

ฯ ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนับสนุน

ใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ดําเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพจนสาํเรจ็ลุล่วง ซ่ึงบทบาทหลกัท่ีสาํคญัของประธานกรรมการบริษัทมีดงัน้ี 

 สนับสนุนใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

 สนับสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

 สนับสนุนใหมี้การประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบิษัทอยา่งสมํา่เสมอ 

 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งกําหนดวาระการประชุม

ร่วมกับเลขานุการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รับการ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

 เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี้ ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสยีง 2 

ฝ่ายเท่ากนั 

 จดัใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดร้บัขอ้มูลท่ีเพียงพอ สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

 จดัใหมี้ช่องทางท่ีมีประสิทธิภารพในการติดต่อระหวา่งคณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 

 แต่งตั้งเลขานุการบรษิัท เพื่อสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบรษิัท 
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หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2559 ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร ดงัน้ี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร(Chief Executive Officer) 

 รบัผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาํเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาํวนัของบรษิัท รวมถึงการกาํกบัดูแล

การดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 

เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 จดัทาํแผนธุรกิจ และกาํหนดอาํนาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัทาํงบประมาณท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าท่ีรายงาน

ความกา้วหน้าตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

 กาํหนดการเสนอโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิก

จา้งพนักงาน และกําหนดอัตราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ สาํหรบัพนักงาน 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลว้แต่กรณี) 

 ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพ

ตลาด 

 ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเสีย่ง การควบคุมภายใน 

งานดา้นปฏิบติัการและงานดา้นสนับสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 

 เป็นตวัแทนบรษิัทตลอดจนมีอาํนาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยกาํกบัดูแลอืน่ๆ 

 ดูแลติดต่อสื่อสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนักงาน เพื่อชื่อเสยีงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 

 ดูแลใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ คาํสัง่ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษัท เช่น 

การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจา้ง การกาํหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง

การสงเคราะหแ์ละสวสัดิการต่างๆ 

 พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมสญัญา และ/หรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวนัของบริษัท ทั้งน้ี ภายใตว้งเงินท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บรษิัทตามตารางอาํนาจอนุมติัของบริษัท 

 มีอํานาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

ใหมี้อํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจท่ี

ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการของบรษิัทไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารน้ัน จะตอ้งไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหป้ระธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรอือาจไดร้บัประโยชน์
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ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิัทหรอืบรษิัทยอ่ยของบรษิัท เวน้แต่เป็นการอนุมติั

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

สรุปตารางอาํนาจอนุมตัริายการท่ีสาํคญั 

เรือ่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บรษิัท 
ผูถื้อหุน้ 

1.การจดัทาํงบประมาณการลงทุน ประจาํปี - -   

2.การกูเ้งินและออกตราสารหน้ีต่อครัง้ ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  

ลา้นบาท 

เกินกว่า 50.00  

ลา้นบาท 

 

3.การอนุมติัขอซื้ อท่ีดิน สินคา้ การวา่จา้งก่อสรา้ง/

การออกแบบ/การควบคุมงานก่อสรา้ง และงาน

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  

ลา้นบาท 

เกินกวา่ 50.00  

ลา้นบาท 

 

4. การอนุมติัใหส้่วนลดราคาหอ้งชุดแก่กบัลูกคา้  ไม่เกิน 0.50 ลา้น

บาท หรือไม่เกินรอ้ย

ละ 10.00 ของมูลค่า

หอ้งชุดแลว้แต่คา่ใดจะ

ตํา่กว่า 

กรณีอ่ืนๆ -  

5. การอนุมติัขอซื้ อทรพัยส์ินถาวร 0.50 – 2.00  

ลา้นบาท 

2.00 – 5.00  

ลา้นบาท 

เกินกว่า 5.00  

ลา้นบาท 

 

6. การกาํหนดเง่ือนไขและอตัราคา่ Commission ขาย -  -  

7. การบริจาคเพื่อกุศลสาธารณะ ตามงบประมาณตอ่

ครั้ง 

0.10 – 0.40  

ลา้นบาท 

0.40 – 1.00  

ลา้นบาท 

1.00 – 2.00  

ลา้นบาท 

ไม่เกินกว่า

รอ้ยละ 10 

ของกาํไรสุทธิ

หลงัภาษีรอบ

บญัชีปีก่อน

หน้า 

หมายเหต ุ:  - อาํนาจอนุมัติดงักลา่วเป็นการพิจารณาต่อครัง้ 

- ตารางอาํนาจอนุมัติขา้งตน้ไดร้บัอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  7/2559 (ครัง้แรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวนัที่  2 

พฤศจิกายน 2559  

- กรณีบรษิัทจะเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกัน อาํนาจอนุมัติจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารทาํ ”รายการที่ เก่ียวโยงกัน” ตามมาตรา 

89/12 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่  ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่ อง รายการที่

เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 

- กรณบีรษิัทจะเขา้ทาํรายการซ้ือหรอืขายสินทรพัยข์องบรษิัทหรอืบรษิัทยอ่ย อาํนาจอนุมัตจิะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารทาํ “รายการไดม้า

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่  ทจ.20/2551 และ

ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่ อง การไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 

หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิัทฯ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 มีหน้าท่ีกาํหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี และทิศ

ทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี

กําหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการ

เติบโตอยา่งยัง่ยืน 
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 ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ

งบประมาณท่ีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ดงักล่าวอยา่งสมํา่เสมอ 

 รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํา่เสมอ ดําเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น

สาระสาํคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

 ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 รบัผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยใหมี้ความตั้งใจและระมดัระวงั ในการ

ปฏิบติังาน 

 กํากับดูแลใหมี้การกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

 กาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาตัดสินในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ

บรหิาร การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยส์ิน และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษัท

ใหค้ณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัทําเป็นคู่มืออํานาจ

ดาํเนินการ และใหมี้การทบทวนอยา่งน้อยปีละ1 ครั้ง 

 จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเชื่อถือได ้รวมทั้งดูแลจดัใหมี้กระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

 จดัใหมี้การทํางบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้ นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

 รกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ดําเนินการใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสิทธิผล และควบคุมใหมี้การกํากับดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจัดทํารายงานต่างๆ ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิัท และมีหน้าท่ีกาํหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข 

 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยอืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

 จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ้ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี เพื่อนําเสนอต่อผูถื้อหุน้

ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบัญชีไวใ้นรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 มีอาํนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอ้นุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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 กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

 มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัเรื่องใดๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษัท หรือท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพื่อประโยชน์

ของบริษัท 

 มอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจน้ันตอ้งไม่มีอาํนาจอนุมัติรายการท่ี

บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ใหมี้ความความหมายตามท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัยแ์ละหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) มี

ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) เวน้แต่

เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั 

ประกาศ คําสัง่ หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัทํารายงานทางการ

เงินประจาํปี และรายไตรมาส 

 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะใหมี้

การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พรอ้มทั้งนําขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย

สอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

 สอบทานการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/

หรอืระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระทําหน้าท่ีผูส้อบบัญชี เพื่อให้ดําเนินการ

ตรวจสอบบญัช ีระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและความ

รบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูส้อบบญัชี หรือ

การดําเนินการตรวจสอบอื่นใด รวมถึงสอบทาน หรือให้ความเชื่อมัน่บริษัทของผู้สอบบัญชีต่อ

คณะกรรมการบริษัท  

ผูต้รวจสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอาํนาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบื้ องตน้สาํหรบับริการดา้นการตรวจสอบและบรกิารอื่นท่ีเสนอ

โดยผูต้รวจสอบบญัช ี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้ําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี 

 ประชุมหารือร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เก่ียวกบัปัญหาและขอ้จํากัดในการ

ตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกดัน้ันๆ และนโยบายการบริหาร

และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินท่ีสําคัญและมาตรการของฝ่าย

บริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งดําเนินการ

แกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งผูบ้รหิารกบัผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 ส่งเสริมและสรา้งความมัน่ใจเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกับ

ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสมัพนัธใ์ดๆ หรือบริการใดๆ 

ระหว่างผูส้อบบัญชีกบับริษัท ตลอดจนความสมัพันธ์อื่นใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของ

ผูส้อบบญัช ี

 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบญัชี และนโยบายบญัชี และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญั

เก่ียวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผล

กระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการ

ตดัสินใจดงักลา่ว 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามก 

 ฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 สอบทานและอนุมติัหรือใหส้ตัยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหวา่งบรษิัทกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูก

กําหนดให้เปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทัว่ไป 

 สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง 

 ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ

จาํเป็น 

 ใหมี้อาํนาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรึกษาใน

กรณีจาํเป็น 

 จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท 

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง

น้อยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม 

ซ. กฎบตัร (Charter)  

ฌ. รายการอื่นใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พรอ้มทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทุกปี 

 พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินงานของบริษัท เช่น รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐาน

ว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืน

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดําเนินการใหมี้การปรบัปรุง

แกไ้ขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน

ว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกําหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดูแลใหบ้ริษัทมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่างต่างๆ เก่ียวกับรายงานในงบการเงินท่ีไม่

เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทําใหผู้แ้จง้เบาะแสมัน่ใจว่า มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการ

ดาํเนินการติดตามท่ีเหมาะสม 

 ในกรณีจําเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบริษัท 

 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาละพิจารณาค่าตอบแทน 

ดา้นการสรรหา 

 กาํหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจาํนวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบติัของกรรมการ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรอื เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอ่ย 

ท่ีครบวาระ และ/หรือมีตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แลว้แต่กรณี 

 พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผูบ้ริหารของบริษัท โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร  

 กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้

คณะกรรมการพิจารณา 

 จดัทาํ ทบทวน และสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดงานและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมสาํหรบั

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจาํทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ 

 ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน  

 จดัทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้ริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคลโดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความ

เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ 

 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีใหค้ําชี้ แจง ตอบคําถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงาน

ประจาํปีของบริษัท 

 ปฏิบติัการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่างๆ ตอ้งรายงานหรือนําเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุ

ตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 กาํหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมติั 

 กาํหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 

 ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง 

 กาํกบัดูแลและสนับสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไป 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีสาํคญั และนําเสนอ

วิธีการจดัการความเสีย่งน้ันๆ 

 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสีย่งองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง

กาํหนดแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบรหิารความ

เสีย่งองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจรติข้ึน รว่มถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบ

ต่างๆ เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน การคอรร์ปัชนั การท่ีผูบ้รหิาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใน

รายงานท่ีสาํคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรพัยส์ินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงองคก์รใหค้ณะกรรมการ รบัทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์

สาํคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบรษิัทอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ

พิจารณาโดยเรว็ท่ีสุด 

 ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูนํ้า 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบรษิัทอยา่งใกลช้ิด คณะกรรมการ

บรษิัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

2.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัให้

มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาํใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละหน่ึง (1) 

ครั้ง ทั้งน้ี บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคับต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ กําหนดทุกประการ โดยจะ

เปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้ง

การปฏิบติัต่อบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการกาํหนดระบบติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดังกลา่ว

เป็นประจาํ 

2.2.1  จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรบัผิดชอบและสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ

บริษัทฯ อย่างยัง่ยืนและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะดําเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีท่ี

เชือ่ถือได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บริษัทฯ จึงยึดถืออยา่งเคร่งครดัตามแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.2.1.1 การเจริญเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน 

- ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จรติ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม 

- บริหารจัดการบริษัทโดยนําความรู ้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใชอ้ย่างเต็มความสามารถทุกกรณี  

รวมทั้งการตดัสินใจดาํเนินการใดๆ จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท 

2.2.1.2   การเปิดเผยขอ้มูล 

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัสมํา่เสมอและครบถว้นตาม

ความเป็นจริง 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัทซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะนํามาซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 
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2.2.2 จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธก์บัลูกคา้และประชาชน 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกคา้และประชาชนว่าจะได้รับ

ผลติภณัฑแ์ละบริการท่ีดี  มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีใหย้ัง่ยืน โดยมีการกาํหนด

แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 มุ่งมัน่ในการสรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้  ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มี

คุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม  โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น  ถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจริง  รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีใหย้ัง่ยืน 

2.2.2.3 ใหก้ารรบัประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 

2.2.2.4 จดัทําระบบเพื่อใหลู้กคา้และประชาชนสามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และดําเนินการ

อยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.2.2.5 ไม่คา้กําไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน

และไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

2.2.2.6 ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้และประชาชนอย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้ง

รีบแจง้ใหลู้กคา้และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อรว่มกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

2.2.2.7 รกัษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสมํา่เสมอ รวมถึงไม่นําขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.2.3 จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธก์บัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 

 บรษิัทฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยคู่

คา้ของบรษิัทพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครดั และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ในส่วน

ของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดี  และ

เป็นธรรมในการกูยื้มเงินจากเจา้หน้ีและการชาํระคืน  ดงัน้ันเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษัทฯ จึงไดก้าํหนด

แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ความสมัพนัธก์บัคู่คา้ 

- ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเครง่ครดั 

- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู่้คา้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2.2.3.2 ความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่พยายามทาํลายชือ่เสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจริง 

2.2.3.3 ความสมัพนัธก์บัเจา้หน้ีทางการคา้ 

- รกัษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครดั ทั้งในแง่การชาํระคืน การดูแลหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

และเง่ือนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูยื้มเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีทํากับ

ผูใ้หกู้ยื้มเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบรษิัทแก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์
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- รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว 

2.2.4 จรรยาบรรณว่าดว้ยการเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานท่ีดี 

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหน่ึงสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพัฒนาเสริมสรา้งวัฒนธรรมและ

บรรยากาศการทํางานท่ีดี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานบริษัทมีการกําหนดแนวทาง

ปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.4.1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรอืเงินโบนัส 

2.2.4.2 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชวีิตและทรพัยส์ินของพนักงานอยูเ่สมอ 

2.2.4.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระทําดว้ยความเสมอ

ภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้ นฐานของความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระทาํ/การ

ปฏิบติัตนของพนักงานน้ันๆ 

2.2.4.4 ใหค้วามสาํคญัต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาส

พนักงานอยา่งทัว่ถึงและสมํา่เสมอ 

2.2.4.5 รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

2.2.4.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเคร่งครดั 

2.2.4.7 บรหิารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ี

การงานของพนักงาน 

2.2.5 จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงใหค้วามสาํคญั

ในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัไว ้

ดงัน้ี 

2.2.5.1 บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใหมี้ผลกระทบต่อความ

เสียหายของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด 

2.2.5.2 คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํา่เสมอ 

2.2.5.3 ปลูกฝังจิตสาํนึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับ 

อยา่งต่อเน่ือง 

2.2.5.4 ใหค้วามสาํคญัในการทําธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษัทในเรื่องความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

2.2.5.5 บริษัทถือเป็นนโยบายหลกัในการอนุรกัษ์พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

2.2.5.6 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 

2.2.5.7 บริษัทถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคมโดย 

มุ่งเน้นใหเ้กิดการพัฒนาอย่างสรา้งสรรค์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุน

การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสใหเ้ป็นชุมชน

ท่ีเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้

2.2.5.8 บริษัทยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมใหบุ้คลากรไปใชส้ิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งน้ี  บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่

นักการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองน้ันๆ 
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 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครดั รวมถึงใหมี้

การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

3. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า การตัดสินใจ

ใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิัทเท่าน้ัน และควรหลกีเลี่ยงการกระทาํท่ี

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้

ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มพิจารณาตดัสิน รวมถึง

ไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมน้ันๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบัติท่ีอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-

1) 

4. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบติังาน และเพื่อใหเ้กิดความ

มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษัทจึงไดก้าํหนดภาระหน้าท่ี อาํนาจการดําเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าท่ีใน

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

5. การบริหารความเสี่ยง 

ตั้งแต่ปี 2558  เป็นตน้มา บริษัทฯ ไดมี้การทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และเพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษทัเพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั เพื่อนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทถือ

เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ว่างบการเงินดังกล่าวจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรบัรอง

และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่

การเงิน มีการดาํเนินการบนพื้ นฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสมํา่เสมอ 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุกสาม (3) เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดและแจง้วาระการประชุมพรอ้มรายละเอียดประกอบใหค้ณะกรรมการทราบ

และพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครัง้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานท่ีรบัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้
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ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิัทจะเป็นผูก้าํหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระ

การประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อรบัทราบรายละเอียด

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถนําไปปฏิบติั 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหน่ึง

คนมีเสียงหน่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสยีงชี้ ขาด 

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละคน  

บรษิัทฯ ใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบรษิัทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัรา

ท่ีแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดูแลและรกัษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมายหน้าท่ีและ

ความรบัผิดชอบเพิ่มข้ึนจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัเพิ่มข้ึน สาํหรบัการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร จะสอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและ

เหมาะสมท่ีเป็นตวัเงิน ใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึง

ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีสาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะนําเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติ

เห็นชอบ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพื่อขออนุมติัทุกปี 

9. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ 

เพื่อใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ฝ่ายจัดการจะจัดใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงการแนะนําลักษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

โดยในปี 2563 ไดมี้การส่งคณะกรรมการ คุณประเสริฐ วรรณเจริญ อบรมหลักสูตรสาํหรบักรรมการบริษัท ใน

การเรียนรูบ้ทบาทหน้าท่ีเบื้ องตน้และความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อเริ่มตน้อาชีพกรรมการอย่าง

มัน่ใจ ซ่ึงไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจาก ตลท.และ ก.ล.ต. ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

10. การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใหแ้น่ใจว่า นักลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทไดร้บั
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สารสนเทศท่ีเชื่อถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษัทจึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน

และระเบียบการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรพัย์

และมุ่งเน้นความโปรง่ใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรูจ้ากการปฏิบติัหน้าท่ี

ของบริษัทท่ีมีสาระสาํคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรพัยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทอนันํามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น  

- กรรมการ ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดับสูงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมาย และจาํกดัการซ้ือขายหลกัทรพัยบ์ริษัท ในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

- บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทใหส้าธารณชนทราบโดยทันที

และอยา่งทัว่ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล

ของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง

ทนัท่วงทีและเท่าเทียมกนั 

11. การสื่อสารกบัคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จดัใหมี้ช่องทางสําหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย

สื่อสาร แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษัท เพื่อพิจารณาดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนด 

12. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเท่ากบัอตัราหน่ึงในสาม (1 ใน 

3) ของกรรมการทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้

ใหอ้อกจาํนวนใกลเ้คียงกบัหน่ึงในสาม (1ใน 3) ของกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งใน

ปีแรก และปีท่ีสอง ใหก้รรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็น

ผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สอง

เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี

ตนแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี กรรมการท่ีพน้จากตําแหน่ง

ตามวาระมีสิทธิไดร้บัเลือกกลับเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีสาํหรบัผูท่ี้ไดด้ํารงตําแหน่งมาแลว้เป็นระยะเวลา

เกา้ (9) ปี หรอืสาม (3) วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงของ

กรรมการผูน้ั้นเป็นประจาํทุกๆ ปี 

(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนังสือลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษัทโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยใหด้ํารงตําแหน่ง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตวัแทนคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ใหค้รบถว้นภายในเกา้สิบ (90) วนั นับแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนน้ันลาออก 
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ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตําแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รักษาการในตําแหน่งเพียงเท่าท่ี

จาํเป็นจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าท่ี 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพฒันาความรู ้

 บริษัทฯ มีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เป็นประจาํทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีท่ี

ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตามการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ การประเมินผลไดต้าม

เกณฑ์มาตรฐาน ถา้ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้บริษัทไดด้ําเนินการแกไ้ข

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ บริษัทไดมี้การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํา่เสมอและมีการรายงาน

ผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง

อิสระ ในการวิเคราะหร์ายงานโดยในปีท่ีผ่านมาทางบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานอยา่งรดักุมเพียงพอ 

โดยเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งใหค้ณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีทั้งแบบคณะแลรายบุคคล ซ่ึงภายหลังท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จ

เรียบรอ้ยแลว้ จะนําส่งแบบประเมินกลับมายงัเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนํามาสรุปผลใหป้ระธานกรรมการบริษัท

อนุมติั และนําเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษัทครั้งถดัไป 

หวัขอ้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้พจิารณาหลกั ดงัน้ี 

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท   

หัวขอ้ประเมิน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 36 34.56 

การประชุมคณะกรรมการ 24 23.04 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

48 46.56 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 4 3.88 

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา

ผูบ้รหิาร 

4 4 
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นโยบายท่ีสาํคญัของบริษัทและการติดตามใหมี้การปฏิบตั ิ
นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร 

ทกัษะ ความรูแ้ละประสบการณข์องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีความเป็นผูนํ้า

วิสัยทัศน์และการตัดสินท่ีเป็นอิสระ ในการกําหนดทิศทางของธุรกิจและการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของ

บริษัท โดยมีการบริหารจดัการความเสี่ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ใชว้ธีิการของ Skill Matrix มาใชใ้นการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบติัต่างๆ ของกรรมการท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ประสกบการณ์การทํางาน 

ความรูค้วามสามารถ ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึง ทักษะดา้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ความเป็นผูนํ้าท่ีมี

วิสยัทศัน์กวา้งไกล และความรูด้า้นกฎหมายต่างๆ ดงัตารางน้ี 

 

 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา

บุคคลท่ีเหมาะสมดา้นความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน โดยนําเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในขั้นตอนของการสรรหาดงักล่าว ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ

ชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกอีกทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผูถื้อหุน้ โดยมี

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยหา้ (5) คน ทั้งน้ี กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดน้ันตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษิัทจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัและไม่

มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดงัต่อไปน้ี 
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Mr. Suvit Lamsam M 60         

Mr. Viroj Hutajuta M 83     

Mr. Dendanai Hutajuta M 61         

Mr. Sasipong Pinkaew M 58          

Mr. Darong Hutajuta M 59      

Ms. Cheraya Udomvongsup F 54      

Mr. Chaivuth Chittrakhani M 64           

Mrs. Jittima Sajjavanij Intujunyong F 60         

Mr. Prasert Vannacharoen M 60       

Total 1 5 5 9 2 2 9 9 9 6 3 3 3 2 4

SKILL MATRIX OF RHOMBHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED BOARD OF DIRECTORS

Director's Name

Diversity Skill, Experience and Expertise, Education Director PoolBoard of Director Specific Committee
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(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ไดใ้นกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย

เพยีงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน 

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรอืพึงจะเลอืกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชี้ ขาด 

การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคบั และ/หรือ

กฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะจดัใหมี้กรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด

ของบริษัทแต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สาม (3) คน 

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผูถื้อหุ ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน

วนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งน้ี ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคา้ท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํ้าประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกนั ซ่ึงเป็น

ผลใหบ้ริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสาม (3) ของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของ

บริษัท หรอืตั้งแต่ย่ีสิบ (20) ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํา่กวา่ 
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ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท สงักดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบรกิารเกินกวา่สอง (2) ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน

วนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบรษิัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืน่ใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดใหมี้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใน

วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพ ท่ีทําใหบุ้คคลดังกล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรอืแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหา้ (5) ของทุนชาํระแลว้ของบรษิัทฯ บรษิทัในเครือ บริษัทรว่ม หรอืบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

ใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีสว่นรว่มในการบริหารงานในบรษิัทฯ บรษิทัในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํจากบริษัท บริษัทในเครอื บริษัท

รว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการ

บรหิารงานของบริษัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษัท มาก่อนในระยะเวลาหน่ึง 

(1) ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ

แลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นไดเ้สียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการใหค้วามเห็น

ท่ีเป็นอิสระ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษิัท 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

7. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

8. มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารหรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู ้

ความสามารถ ทกัษะและประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี 

และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัท กาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษัท จะ

เป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุดดงักล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการอาจพิจารณาวา่จา้งท่ีปรึกษา

อิสระเพื่อเขา้มาช่วยในการสรรหาดงักล่าวดว้ย 

คุณสมบตัิของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงสุด 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงสุดตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ 

2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

3. ไม่เคยรบัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจรติ 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั ฐานทุจรติต่อหน้าท่ี 

5. ไม่อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืไม่อยูร่ะหวา่งถูกดาํเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีสาํนักงาน 

ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก ไม่วา่ศาลจะมีคาํพิพากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม่ 
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และพน้โทษจาํคุกหรอืพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า ดงัต่อไปน้ี 

- การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 

- การกระทาํโดยทุจริต หรือการทาํใหเ้สียหายต่อทรพัยส์ิน ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

- ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั หรอืซ่ือสตัยสุ์จริต 

- จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระสาํคญั หรอืปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 

- ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยห์รอืธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉอ้โกง

ประชาชน 

6. ไม่อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษโดยหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน ไม่วา่ในประเทศหรอืต่างประเทศ  หรือไม่

อยูร่ะหวา่งถูกดาํเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกลา่วโทษ หรอืไม่อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงาน

ดงักล่าว หา้มเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของสถาบนัการเงิน ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก ไม่วา่ศาล

จะมีคาํพพิากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี 

ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรอืทุจริตเก่ียวกบัทรพัยส์ิน และ

ทาํใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินท่ีบุคคลน้ันเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรอืต่อลูกคา้ 

7. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก ไม่วา่ศาลจะมีคาํพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาํคุก

หรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี ในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมี

ลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรพัยส์นิ 

8. ไม่เป็นผูท่ี้ศาลมีคาํสัง่ใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอืน่ในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่

พน้สาม (3) ปีนับแต่วนัท่ีศาลมีคาํสัง่ใหท้รพัยส์ินตกเป็นของแผ่นดิน 

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทาํการ หรอืละเวน้กระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงในการทาํ

ธุรกรรมของบริษัทหรือบรษิัทยอ่ย และเป็นเหตุใหบ้รษิัทหรือผูถื้อหุน้ไดร้บัความเสียหาย หรือเป็นเหตุใหต้น

หรือบุคคลอืน่ไดร้บัประโยชน์โดยมิชอบ 

10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความเก่ียวกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยอนัเป็นเท็จท่ีอาจ

ทาํใหส้าํคญัผิด หรอืโดยปกปิดขอ้ความจรงิท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระสาํคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจ

ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยการสัง่การ การมีส่วนรบัผิดชอบ หรือมีสว่นร่วมในการจดัทาํ

เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ความน้ัน หรือโดยการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํอืน่ใด ทั้งน้ี เวน้แต่พิสูจน์

ไดว้า่โดยตาํแหน่ง ฐานะ หรอืหน้าท่ีของตน ไม่อาจลว่งรูถึ้งความเป็นเท็จของขอ้มูลหรือขอ้ความดงักลา่ว หรอื

การขาดขอ้เท็จจริงท่ีควรตอ้งแจง้น้ัน 

ทั้งน้ี การทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ีของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไม่วา่จะเป็นการสัง่การ การอนุมติั การสนับสนุน การ

ไดร้บัประโยชน์ หรอืการมีสว่นรว่มอยา่งมีนัยสาํคญัในลกัษณะอืน่ใด เขา้ลกัษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เวน้แต่จะ

พิสูจน์ไดเ้ป็นประการอืน่ 

- ธุรกรรมท่ีมิไดก้ระทาํในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนผูป้ระกอบธุรกิจจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์

เดียวกนั และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นสาํคญั หรอืมีลกัษณะไปในทางเอื้ อประโยชน์

แก่ตนหรือบุคคลอื่น 

- ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกบัการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยส์ิน 
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11. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาํดงักล่าว 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารสูงสุด 

การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิารสูงสุด ใหพ้ิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจาก

บุคลากรแต่ละท่าน โดยท่ีค่าตอบแทนดังกล่าวตอ้งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพไว ้โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน อีกทั้งยังตอ้งพิจารณาประเภท

ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด (ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่) ใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัรายการดงักลา่ว 

3. การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอ่ย ใหนํ้าเสนอท่ีประชุมผูถื้อ 

4. หุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี 

นโยบายการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการจดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่ง เพื่อสรา้งความต่อเน่ืองในการบริหารงานสาํหรบักลุ่มผูบ้ริหารในระดบั

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่าย โดยมุ่งเน้นไปท่ีพนักงานระดับบริหาร เพื่อใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรใหมี้

ความพรอ้มในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสัง่สม

ประสบการณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการดาํรงตาํแหน่งท่ีสาํคญัในบริษัท 

 

นโยบายดา้นการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในทุกดา้น และระบบการตรวจสอบภายในต่างๆ ทั้ง

ดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัใหมี้กลไกการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รกัษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และสินทรพัยข์อง

บริษัทอยู่เสมอ จัดใหมี้การกําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีการ

ตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลักษณอ์กัษรมีสาํนักตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงาน

สนับสนุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้ง

กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ค วบ คุ ม ภ า ย ใน ด้ า น ก ารบ ริ ห า ร 

(Management Control) การดําเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการ

ปฏิบติัตามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Control) 
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นโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง 

โครงสรา้งขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม 

(3) คนโดยมีกรรมการอิสระหน่ึง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และกรอบการ

ดาํเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จดัใหบ้ริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทุกดา้นครอบคลุมปัจจยัความเสี่ยงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธท์างธุรกิจ การเงิน และการปฏิบติัการดา้นอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและ

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กาํหนดมาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนรวมทั้งกาํหนดมาตรการ

ในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กาํหนดขอบเขตความเสีย่งท่ียอมรบัไดข้องบริษัท (Risk Appetite) และมีตวัชี้ วดั

ความเสี่ยงสําคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเชื่อมโยงระบบการ

บริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ร โดยกาํหนดใหผู้ร้บัผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรง

กบัสาํนักงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีรบัผิดชอบงานวางกลยุทธอ์งคก์รและแผนงานธุรกิจ 

ทาํหน้าท่ีประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบติัการในการควบคุมความเสี่ยงอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า

การบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชิงกลยุทธต์ามท่ีกาํหนดไว ้

นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดใหมี้ศูนยนั์กลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าท่ีสื่อสารกับผูถื้อหุน้และใหค้วาม

สะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะหห์ลักทรพัยท์ัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั และดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่

ขอ้มูลในเว็บไซต์ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดียวกันก็ไดจ้ัดใหส้่วนงานท่ีรับผิดชอบดา้นการใหข้อ้มูล

ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธท์าํหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการดาํเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบรษิัท ผ่านสื่อต่าง 

ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัท อย่างทัว่ถึงตรงเวลา 

และทนัต่อเหตุการณ ์

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามกําหนดเวลา มี

รายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของบริษัทท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอสมํา่เสมอ ทันเวลา 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบรษิัท ดงัน้ี 

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

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคัญกบัการจดัทําบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและ

รายไตรมาสอยา่งละเอียด 

2. ขอ้มูลทางการเงิน 

ผูส้อบบัญชีท่ีบริษัทแต่งตั้ง ไดใ้หก้ารรบัรองขอ้มูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการ

บริษัท ไดอ้ธิบายความรบัผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้และรบัรองวา่

งบการเงินท่ีเปิดเผยน้ันมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป และ

มาตรฐานบญัชีสากล 

3. ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษัทจะใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น ชดัเจน ทั้งในรายงานประจาํปี และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
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นโยบายดา้นบญัชีและการเงิน 

1. ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

- การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มี

ขอ้จาํกดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

- การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสรา้ง

รายการเท็จ ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

- บุคลากรทุกระดับตอ้งดําเนินรายการทางธุรกิจใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และคาํสัง่ต่าง 

ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและใหข้อ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อใหผู้ท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการบันทึก การจัดทํา และการประเมิน

รายงานทางการบญัชีและการเงิน สามารถบนัทึก และจดัทาํรายงานทางการบญัชี และการเงินทุกประเภทของ

บรษิัท ลงในระบบบญัชีของบรษิัท โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

2. รายงานทางการบญัชีและการเงิน 

- พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการบิดเบือนขอ้มูล หรือสรา้งรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลรายการทางธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือขอ้มูลรายการทางดา้นปฏิบติัการ 

- พนักงานทุกคนควรตระหนักวา่ความถูกตอ้งของรายงานทางบญัชีและการเงิน เป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัของ

คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

- พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการดาํเนินการ จดัเตรียม และ/หรือใหข้อ้มูล รายการทางธุรกิจ 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

- บุคลากรทุกระดับจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้กาํหนด และคาํสัง่ เพื่อใหก้ารจดัทําบญัชี

และการบนัทึกรายการทางการเงินของบรษิัท เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ ์

- บุคลากรทุกระดับจะตอ้งยึดหลักความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีความซ่ือตรง ในการจดัเก็บบันทึกขอ้มูล 

โดยความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมดว้ย 

นโยบายดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงานของภาครฐั โดยเฉพาะในการ

กระทาํธุรกรรม บรษิัทหลีกเลี่ยงการกระทาํท่ีอาจจูงใจใหร้ฐั หรือพนักงานของรฐัดําเนินการท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะ

เน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถทาํได ้เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะ

ต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมีหลักปฏิบติั คือ ดาํเนินการ

อยา่งถูกตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี หรือหน่วยงานของรฐั และตระหนักอยู่เสมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือ

ขอ้บงัคับในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และบริษัทฯ พึงรับรูแ้ละปฏิบัติ

ตามอยา่งเคร่งครดั 

นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ กาํหนดใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ฉะน้ันจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย คาํสัง่ บริษัท และตามมาตรฐานท่ีบริษัทกาํหนด และบริษัทได้

จัดใหมี้การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตาม

มาตรฐานสากล พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 
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ทั้งน้ี พนักงานบรษิัท ทุกคนมีหน้าท่ี และขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลใหร้ะบบสารสนเทศของบริษัทท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าท่ี

รบัผิดชอบของตนไม่ใหถู้กบุคคลท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัทางธุรกิจ

ต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

2. มีวินัยในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณส์ื่อสารของบริษัท ไม่ใหส้่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผูอ้ื่น เช่น 

ใชเ้ป็นเครื่องมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสรา้งความเสยีหายต่อชื่อเสียง และทรพัยส์ิน รบกวน หรือ

ก่อความราํคาญต่อการทาํงานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มูล ลกัลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร ์

เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรอืเสียงท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่นําไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

3. ตอ้งไม่ละเมิดลิขสทิธ์ิซอฟทแ์วร ์หรือทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น 

4. ตอ้งเขา้รหัสขอ้มูลในกรณีท่ีตอ้งการส่งขอ้มูลท่ีสําคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยน

ขอ้มูลท่ีสาํคญัทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล 

5. กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตใหผู้ป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนักงานของผูร้บัจา้งของบริษัท เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศของ

บริษัท ไดน้ั้น พนักงานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบัติงานสมทบ และตอ้งรับผิดชอบต่อความ

เสยีหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษัท 

6. บรษิัทจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้สงสยั

วา่พนักงานใชง้านในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศของบรษิั 

7. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะไดร้ับการ

พิจารณาลงโทษทางวนัิย และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ ใหค้วามสําคัญในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สรา้ง

จิตสํานึกและค่านิยมท่ีถูกตอ้งในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกําหนดแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่และสื่อสาร

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดร้บัทราบ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั ดงัน้ี 

1. สรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยไม่เขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ี

เขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 

3. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจอย่าง

เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอรร์ปัชัน่ต่างๆ 

4. กาํหนดระบบการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมดา้นการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าธุรกรรม

ทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

5. หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยส์ิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด สาํหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทางจงูใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ 

หรอือาจทาํใหบ้ริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. กาํหนดหลกัการใหห้รือการรบัของขวญั สิ่งของ หรอืการบนัเทิงท่ีอาจมีผลส่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในพฤติกรรมการทุจริต

หรือการใหส้ินบน หากเป็นการรบัของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงิน

สด และตอ้งตระหนักวา่การกระทาํใดๆ ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

7. กาํหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาํสญัญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีหลกัฐานประกอบ

อยา่งชดัเจนและมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัอยา่งเหมาะสมและรดักุม 
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8. หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รพัยส์ินหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก 

เพื่อจูงใจใหบ้คุคลน้ันกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหน้าท่ีของตน 

9. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสและถูกตอ้ง 

10. จดัใหมี้การสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุก

ระดบัของบริษัทใหร้บัทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื่อนําไปปฏิบติัโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน 

ระบบการสื่อสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

11. กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยอันส่อใหเ้กิดการ

ทุจริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยผู้แจง้เบาะแสสามารถส่ง

รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ไปยงับรษิัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต ์ อีเมล หรอื จดหมาย 

12. จัดทํากลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอร์รปัชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทโดยการกําหนดขอ้มูลของผูแ้จง้

เบาะแสใหเ้ป็นความลับกรณีท่ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสถูกเปิดเผย ผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลรบัผิดชอบขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้ง

ถูกดาํเนินการลงโทษทางวินัย 

13. กําหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีกระทําการทุจริตคอรร์ัปชัน่หรือสนับสนุนการกระทําท่ี

เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะดําเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ลดค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้ง และดาํเนินคดีตามกฏหมาย เป็นตน้ 

14. กําหนดใหมี้การตรวจสอบ และรายงานตามลําดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระทําการทุจริต 

จนกระทัง่ถึง คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริษัท 

15. กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุม

การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําใหสู้ญเสียทรพัยส์ิน  การคอร์รปัชัน  การท่ี

ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

ในรายงานท่ีสาํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซ่ึงทรพัยส์ินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด 

บริษัทฯ จดัใหมี้แนวทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือ

การกระทําผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทฯ รวมถึงความ

บกพรอ่งของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นโดยสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนกบัประธาน

กรรมการโดยตรงไดท่ี้ คุณสุวิช ลํ่าซํา ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ Email: 

suvit.l@rhombho.co.th หรือส่งจดหมายมาท่ี 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 

10230” 

บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวเป็นความลบัและจาํกดัผูร้บัทราบขอ้มูลโดยเปิดเผย

เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่าน้ันเพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้งรอ้งเรียนดังกล่าวอยา่ไรก็ตาม ผู้

แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได ้หากปรากฎว่ามีผูใ้ดกลัน่

แกลง้หรอืปฏิบติัไม่เป้นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนบริษัทจะลงโทษผูน้ั้นในขัน้เด็ดขาด 

ความรบัผดิชอบตอ่ลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

บริษัทฯ คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบรกิารจากบรษิัท รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผู้

ท่ีใชส้ินคา้และบริการท่ีบริษัทผลิต ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้รโิภค 
 

mailto:suvit.l@rhombho.co.th


บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 101 
 

แนวปฏิบตัิ 

1. บริษัทมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบรกิารใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองบุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ

ผูบ้ริโภคอย่างเต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสาํหรบัผูบ้รโิภค 

2. บริษัทตอ้งไม่ทําการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทําใหห้ลงเชื่อในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษัทท่ีอาจ

เกินจริง 

3. บรษิัทมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการใชส้ินคา้และบริการของบริษัท ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคน้ัน 

มีความสาํคญัย่ิง บรษิัทฯ กาํหนดใหมี้ป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละ

อบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภยัสาํหรบัผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครดัต่อเน่ือง 

นโยบายการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้

เพื่อใหเ้กิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และบริษัทไดต้ระหนักถึงความสาํคัญในการ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษัทฯ จึงมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผูบ้ริหารและพนักงานในการนําขอ้มูลภายใน

ของบรษิัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรพัยด์งัน้ี 

1. บริษัทกาํหนดแนวทางการเก็บรกัษาขอ้มูลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อความ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทหา้มไม่ให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการซ้ือขายหลักทรพัยข์อง

บริษัทและท่ีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซ่ึงยังไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท ท่ีไดร้ับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญัซ่ึง

อาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลกัทรพัย ์ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนไดล้่วงรู ้

มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน ซ้ือหรอืขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือใชเ้พื่อการชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือ

หรอืขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทํา

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือนําขอ้เท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บั

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ขอ้กาํหนดน้ีใหร้วมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทดว้ย 

4. บริษัทกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้ํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น

สาระสาํคญัซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ 

การขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วงหน่ึง (1) เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินหรอืขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแลว้ และควรรออย่างน้อย 24 

ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหส้าธารณชนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เป็น

ท่ีแพร่หลายหรือเป็นขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นมาก ควรรอถึง 48 ชัว่โมงภายหลังจากการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว

ใหแ้ก่สาธารณชนทราบแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษัท รวมทั้งหา้มบุคคลดงักล่าวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลภายในไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อบุคคลอื่นดว้ย  

5. บริษัทกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้ํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดับผูจ้ัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษัทซ่ึงบุคคลดงักล่าว
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รวมถึงคู่สมรสและของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานุการบริษัท โดยใหจ้ดัทําและนําส่งภายใน

สามสิบ (30) วนัภายหลงัเขา้รบัตําแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้เก่ียวกับการซ้ือหรือขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิัททุกครั้ง โดยแจง้อยา่งน้อยหน่ึง (1) วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผู้

ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เม่ือ

มีการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยภ์ายในสาม (3) วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน้ั์น 

ทั้งน้ี ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. บริษัทกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัทําและนําส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย มายงัเลขานุการบริษัท ทั้งน้ี 

ตามหลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

7. บริษัทกําหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์และรายงานการมี

ส่วนไดเ้สีย ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูลรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทในคราวถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ

และผูบ้ริหารระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. บริษัทใหค้วามสําคัญต่อการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทําให้

ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดไวใ้นนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน สญัญาจา้งแรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน  

9. บริษัทใหค้วามสาํคญัในการรกัษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกคา้ โดยไม่นําสารสนเทศดังกล่าวมาใชเ้พื่อ

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

10. บริษัทใหค้วามสาํคญัในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนั

การเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลใหก้บัพนักงานในระดบัต่าง 

ๆ ตามอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

11. กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่

ระหว่างการเจรจา ซ่ึงเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์

ของบริษัท บุคคลเหล่าน้ันจะตอ้งทําสญัญาเก็บรกัษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมี

การเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลักทรัพยแ์ละสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผู้ท่ีฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ 

กฎหมายแลว้แต่กรณี 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสาํคญั ดงัน้ัน 

จึงใหค้วามสําคัญต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ

ระหวา่งกนั โดยมีหลกัการท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ ์หรอืรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทํารายการน้ันใหมี้การ

นําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะ

คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ําหนด กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซ่ึงถือเป็นเรื่องสาํคัญท่ีตอ้งยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั เพื่อให้
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บรษิัทเป็นท่ีเชื่อถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจดัใหมี้การเผยแพรข่อ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติั

ของพนักงานทัว่ทั้งบริษัท 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ หรอืสนับสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงและผลการดาํเนินงานของบริษัท บริษัทฯ จะทาํการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้

ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ 

นอกจากน้ี การลงทุนของบริษัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขต

อาํนาจอนุมติัท่ีกาํหนดไว ้และตอ้งสอดคลอ้งใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร

ของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความ

จําเป็นตอ้งพิจาณาลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งขอ้งใดๆ บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจท่ี

เก้ือหนุน และเอื้ อประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีบรษิัทคาดวา่จะ

ไดร้ับจากการลงทุนเป็นสําคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการ

ลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นสาํคญั 

ทั้งน้ี บริษัทจะควบคุมดูแลดว้ยการส่งกรรมการ และ/หรอื ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายของบริษัทเขา้ไปเป็นตัวแทนตามสดัส่วน

การถือหุน้ เพื่อใหมี้ส่วนรว่มในการบริหารจดัการในกิจการน้ันๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัท 

นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํา่กวา่อตัรารอ้ยละสี่สิบ (40) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายหลังจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอื่น (ถา้มี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนัยสาํคญั ทั้งน้ีการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ โดยจะข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าบริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดําเนิน

ธุรกิจ และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรอื ผูถื้อ

หุน้ของบรษิัทเห็นสมควร ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบรษิัทท่ีอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูนําเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด 
 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่าย

ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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การจา่ยเงินปันผล 

 

วนัท่ี 

คณะกรรมการมีมต ิ

วนัท่ีจา่ยเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล 

 (ต่อหุน้) (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

24 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 หุน้สามญั 0.05 01/01/60 – 

31/12/60 

29 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 หุน้สามญั 0.0277777778 01/01/61 - 

31/12/61 

29 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563 หุน้สามญั 0.0055555556 01/01/62 - 

31/12/62 

 

นโยบายการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล  
 

 บริษัทฯ มีนโยบายบรจิาคเพื่อสาธารณะกุศล ในอตัราไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคล สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหน้า และหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและ

บริษัทไดก้าํหนดไว ้และการบรจิาคเพื่อสาธารณะกุศล น้ันไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อยา่งมี

นัยสําคญั ทั้งน้ี การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และ

ปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัท เห็นสมควร

โดยการบริจาคเพือ่สาธารณะกุศลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัททุกครั้ง 

นโยบายการพฒันาบุคลากร   

พนักงาน ถือเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทจึงมีนโยบายในด้านการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงใหค้วามสําคญัต่อพนักงานในดา้นต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยไม่แย่งแยก

เพศ เชื้ อชาติ และภาษา 

บริษัทฯ ไดมี้การพัฒนาความรูข้องพนักงาน โดยจัดใหมี้การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและมี แผนการฝึกอบรม

ประจาํปี (Training Roadmap) เป็นแนวทางในการพฒันาพนักงานในระยะยาวและใหค้วามสาํคญักบัพนักงานทุกระดับ 

ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบติัการจนถึงระดบับริหาร ทั้งน้ีการจดัสรรงบประมาณเรื่องการฝึกอบรบทั้ง Public Training และ 

In-house Training  เป็นเรื่องท่ีบริษัทใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากเช่นกนั 
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บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมพนักงานตลอดปี 2563 จาํนวนทั้งสิ้ น 8 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นหลกัสูตร 

Human Resource 2 หลกัสูตร หลกัสูตรและ Hard Skill 6 หลกัสูตร 

 

บริษัทฯ ยังส่งเสริมใหห้ัวหน้าแผนกถ่ายทอดความรูแ้ละเทคนิคต่างๆในการทํางานใหก้ับพนักงานใหม่และ

พนักงานในสายงานของตัวเอง เพื่อรกัษาคุณภาพการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัและยงัมีการสรา้งแรงจูงใจใน

การทาํงาน รวมถึงจดัใหมี้สวสัดิการท่ีเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวติของ 

พนักงาน เช่น สนับสนุนการออมของพนักงาน ไดแ้ก่ กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ และสิทธิการลา นอกเหนือจาก

สวสัดิการต่างๆแลว้ บรษิัทไดจ้ดัใหพ้นักงานสามารถลางานไดต้ามสทิธิและความจาํเป็นต่างๆ ไดแ้ก่ ลาพกัรอ้น 

ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลารบัราชการทหาร ลาฝึกอบรม เป็นตน้ 

2. บรษิัทไดจ้ดัใหมี้การจ่าย Incentive ใหพ้นักงานในสายงานขาย ท่ีมีผลการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย เพื่อเป็น

การตอบแทนพนักงานท่ีมุ่งมัน่ตั้งใจทาํงานเพื่อองคก์ร 

ความกา้วหน้าในสายงานและอาชีพ บริษัทมีการสนับสนุนพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเย่ียมและเป็นท่ี

ยอมรับ ใหส้ามารถเติบโตไปพรอ้มกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

พนักงานในกลุ่มน้ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไดถู้ก

กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อความโปรง่ใสในการพิจารณา 

 

 

จํานวนพนักงานอบรม 9 คน

จํานวนชั่วโมงการอบรม 99 ชั่วโมง

ชั่วโมงการอบรม (เฉลี่ยต่อชั่วโมง/คน/ป)ี 11 ชั่วโมง

จป.หัวหน้างาน 

ผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลบุคคลกับการบริหารงาน HR 

System

หลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ 

ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษีพร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 

ประเด็นทางบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax 

ภาษีอากรสําหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงานที่ฝ่ายบุคคลไม่ควรพลาด 

Director Accreditation Program (DAP) 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่และใหค้วามสําคัญกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพื่อสรา้งความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ และมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ดว้ยหลักจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสรา้ง

ประโยชน์ใหก้บัสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน ทั้งน้ี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงไดก้ําหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และไดว้างกรอบนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและแนวทางใน

การปฏิบติัดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบบริหารจัดการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม 

และเป็นธรรม เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

แนวปฏิบตั ิ

ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ภายใตห้ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนท่ีกาํหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหา้ (5) หมวดไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท  
 

2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิัทถือปฏิบติัแนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ก่อใหเ้กิดความเชื่อมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัจะส่งผล

ดีต่อบริษัทในระยะยาว 

แนวปฏิบตัิ 

1. หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจัดใหมี้ กระบวนการไกล่เกลี่ยท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคัญอย่าง

ครบถว้น  

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกนั  

3. ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

4. จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรอืสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่

ชกัชา้ รวมถึงมีกระบวนการ แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พรอ้มกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดงักล่าวข้ึน  

5. รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเห็นความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ

การใหส้ินบนในทุกรูปแบบ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

แนวปฏิบตัิ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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2. ส่งเสริมใหมี้การเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ใหมี้การ

ปฏิบติัตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจดา้นสิทธิมนุษยชนยงั

ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูร้ว่มทุน และคู่คา้  

3. บริษัทจะปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถ่ินกาํเนิด เชื้ อชาติ 

เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

4.  บริษัทใหโ้อกาสบุคลากรของ บรษิัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

สรา้งแรงกระตุน้ในการทํางาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใชจ้่ายในการดําเนินการท่ีเหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษัท อีกทั้งใหโ้อกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 

5. บุคลากรของบรษิัททุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต 

เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าท่ีของตนใหก้บับุคคลใดบคุคลหน่ึงทําแทน ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้มเวน้แต่จะเป็นการจาํเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

6. บุคลากรของบริษัท ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รบัคาํสัง่และรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของ

ตน ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มีความจาํเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณผู์บ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงาน

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลน้ัน หรือต่อบรษิัท ทั้งน้ีทั้งน้ันบุคลากรของบรษิัท จะเปิดโอกาส และเปิด

ใจรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรบัฟังดว้ยเหตุและ

ผล 

7. บุคลากรของบรษิัท สามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานท่ี และสิ่งอาํนวยความสะดวกของบรษิัท ในหน้าท่ีอยา่ง

เต็มท่ี หา้มใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และสิ่งอาํนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

หรอืสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลากรของบริษัท ตอ้งมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับ

หน้าท่ีการงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สรา้งความเสื่อมเสียต่อภาพลกัษณบ์ริษัท 

9. บุคลากรของบริษัท สามารถใชช้ื่อ และตําแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดั แต่หา้มใช้

ชื่อของบรษิัท หรอืตาํแหน่งในบริษัท ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบริษัท ควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษัท จดัข้ึนเพื่อสรา้งความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีบริษัทจดัข้ึน 

11. หา้มบุคลากรของบริษัทกระทําการท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น รําคาญ บัน่ทอนกาํลังใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดความ

เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง การละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร 

และการมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสมัผสั 

4. ความรบัผิดชอบตอ่ลูกคา้ และผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจากบรษิัท รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผู้

ท่ีใชส้ินคา้และบริการท่ีบริษัทผลติ ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

แนวปฏิบตัิ 

1. บริษัทมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองบุคลากรของบริษัท ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ
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ผูบ้ริโภคอย่างเต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสาํหรบัผูบ้ริโภค 

2. บริษัทตอ้งไม่ทําการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทําใหห้ลงเชื่อในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษัทท่ีอาจ

เกินจริง 

3. บริษัทมุ่งมัน่พัฒนาความปลอดภัยในการใชส้ินคา้และบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผูบ้ริโภคน้ันมี

ความสําคัญย่ิง บริษัทกําหนดใหมี้ป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และ

อบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภยัสาํหรบัผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครดัต่อเน่ือง 

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

บริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีอยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขาดจากสงัคมบริษัทยอ่มมีภาระท่ีตอ้งรบัผิดชอบในการพฒันา และ

คืนกาํไรสู่ชุมชน และสงัคมโดยรวม เพื่อใหบ้ริษัทฯ เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนตามการพฒันาของสงัคม บรษิัทถือเป็นหน้าท่ี

และเป็นนโยบายหลักในการใหค้วามสําคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นใหเ้กิดการพัฒนาสังคมชุมชน

สิ่งแวดลอ้มทํานุบํารุงศาสนา สรา้งสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและ

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้

แนวปฏิบตั ิ

1. บริษัทมุ่งท่ีจะทําความเขา้ใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และขอ้เท็จจริงในการดําเนินงานของบริษัท ความ

รบัผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรบัผิดชอบของบริษัทในสิ่งแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิด

ขอ้เท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได ้ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลกับนักลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส้นใจทัว่ไป อย่างทัน

สถานการณ ์

2. บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึง

ความสาํคญัของสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทาง

สงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3. บริษัทจะคาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติโดยใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหายของ

สังคมสิ่งแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด พรอ้มทั้งสนับสนุนการลดการใชพ้ลังงาน และ

ทรพัยากร 

4. บริษัทปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบุคลากรของบริษัท ทุก

ระดับอย่างต่อเน่ือง ใหค้วามสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่คา้ท่ีมีเจตจํานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เป็นผูนํ้าในการส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรกัษ์พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

5. บริษัทจะคืนกาํไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํา่เสมอ โดยกิจกรรม

ท่ีจะกระทาํตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มไดจ้รงิ หากเลือกใช้

การบริจาค จะมีการตรวจสอบขอ้มูลผูร้บับริจาค เพื่อใหแ้น่ใจว่านําไปใชเ้พื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ การบรจิาคทุกครั้งจะมีการรวบรวมเอกสารเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
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กิจกรรมประจาํปี 2563 

กิจกรรมบาํรุงศาสนา 

- ทาํบุญเขา้พรรษาและออกพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองดว้ยวดัตั้งอยู่ในเขตบา้นนาสีนวล ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรี

สุพรรณ วดัมีเน้ือท่ี ๙๐๐ ไร่ เป็นป่าโปร่งบนภูเขาหิน เหมาะแก่การปฏิบัติ

ธรรม เจริญจิตตภาวนา วดัดอยธรรมเจดีย ์เป็นวดัป่าปฏิบัติสายท่านพระ

อาจารย์มัน่ ภูริทัตโต โดยเป็น 1 ใน 5 วัดท่ีองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล 

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ง

ภาคปฏิบัติ เพราะมีขอ้วตัรปฏิบัติค่อนขา้งเคร่งครัด ตามแบบฉบับพระ

กรรมฐานสายน้ี 

ดว้ยเหตุน้ี ทางบริษัทฯ จึงไดจ้ดัทําโครงการ ร่มโพธ์ิทําบุญเขา้พรรษา 

เพื่อนําเทียนพรรษาและปัจจยัเครื่องไทยธรรมต่างๆ ไปถวายแด่พระสงฆ ์ณ 

วดัดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ก่อใหเ้กิดการทํานุบํารุง และส่งเสริม

พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม 

 

 

 

 

กิจกรรมรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  
 

- เก็บขยะริมชายหาดและในชุมชนใกลเ้คียง 

 

 

บริษัทฯ ไดใ้หพ้นักงานรว่มกนัทาํกิจกรรมเพื่อสงัคม โดยการเก็บขยะบรเิวณอุทยานแห่งชาติสรินิาถ ตรอก

ทางเดินไปหาดในยาง และบริเวณหน้าหาดในยาง 
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กิจกรรมดา้นการกุศล 

- ร่วมบริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ไดใ้หพ้นักงานทั้งสาํนักงานราไวยแ์ละในยางไดเ้ขา้ร่วมบริจาคเลอืดใหแ้ก่สภากาชาดไทย เพื่อเป็น

สาธารณะกุศล โดยพนักงาน สาขาราไวย ์ไดร้ว่มบรจิาคเลือด ณ โรงพยาบาลฉลอง เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 

2563 และสาขาในยาง ไดร้ว่มบริจาคเลือด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จงัหวดัภูเก็ต 
 
 
 
 

 

 

- สนับสนุนอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต 

บริษัทฯ เล็งเห็นความยากลาํบากในช่วงวิกฤตท่ีมีการระบาดของเชื้ อไวรสั Covid-19 จึงขอมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือเพื่อเสริมมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนอาหารกล่องแก่บุคคลากรทางการแพทย ์

โรงพยาบาลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จาํนวน 80-100 กล่อง 
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- รา้งรั้วและป้ายใหก้บัโรงพยาบาลฉลอง จงัหวดัภูเก็ต 

 

 

-  

-  

 

 

 

บริษัทฯ นําโดยคุณดรงค์ หุตะจูฑะ และคุณธงชัย เชียงสุ นําคนงานเขา้สรา้งรั้วและติดตั้งป้ายด้านหน้า

โรงพยาบาล ซ่ึงออกแบบโดยทีมงานสถาปนิกของบริษัทฯ ตลอดจนปรบัภูมิทัศน์และปลูกตน้ไมร้ิมรั้วเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์แก่โรงพยาบาลฉลอง จงัหวดัภูเก็ต 

 

 

 

กิจกรรมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- จดักิจกรรมงานวนัเด็ก โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

บริษัทฯ ไดร้่วมจดัและสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็ก โดยการแจกเครื่อง

เขียน อุปกรณ์การเรียน อาหารและเครื่องด่ืมให้แก่เด็กนักเรียนท่ีเขา้

ร่วมงาน พรอ้มทั้งร่วมทํากิจกรรมร่วมกนั เช่น ชมการแสดงและร่วมเล่น

เกมส์กับเด็กๆ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และศูนย์การเรียนรู ้YES 

Education Center 
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- ร่วมบริจาคอาหารสุนัขยารกัษาโรคและเวชภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ไดร้่วมบริจาคอาหารสุนัข กรงกบัดักสุนัข ไมก้วาดทางมะพรา้ว ยารกัษาโรคและเวชภณัฑแ์ก่ศูนยพ์กั

พิงสุนัขจรจดัสวนป่าบางขนุน จงัหวดัภูเก็ต เพื่อเป็นสาธารณะกุศลเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง 

 

 

 

 

 

- ร่วมฉีดวคัซีนใหสุ้นัขและแมวจรจดั 

 

บริษัทฯ ไดร้่วมมือกบัสตัวแพทยท์อ้งถ่ินในการบริจาคอาหารเม็ด และฉีดวคัซีนพิษสุนัขบา้แก่สุนัขและแมวจร

จดั บริเวณวดัและโรงเรียนภายในชุมชนวดัสวา่งอารมณ ์ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 
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6. การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบริษทัฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นวิถีดาํเนินชีวิตประจาํวนั

ของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนและมุ่งเน้นการ

ปลูกฝังจิตสาํนึกแก่พนักงานในการใชท้รพัยากรใหเ้กิด ประสิทธิภาพสงูสุด ในอนัท่ีจะส่งผลต่อเน่ืองในการสรา้งนิสยั และ

นําไปปรบัใชท่ี้บา้น รวมทั้งยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ่ึ้งจะทาํใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอยา่งมี ประสิทธิภาพในระดบัประเทศ 

โดยสื่อสารการสรา้งจิตสํานึกด้านการใชท้รัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด 

นอกจากน้ี บริษัทฯส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน และสิ่งแวดลอ้ม 

อีกทั้ง ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ใชท้รพัยากรของบริษัทฯใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาํหนด

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ นโยบายการใชไ้ฟฟ้า นโยบายการใชเ้ครื่องปรับอากาศ นโยบายการใชอุ้ปกรณ์สํานักงาน 

นโยบายการใชน้ํ้า นโยบายการลดขยะและนํากลบัมาใชใ้หม่ 

แนวปฏิบตัิท่ีดี 

1 บริษัทส่งเสริมใหค้วามปลอดภัยเป็นเรื่องสําคญั โดยจัดทําขอ้กําหนดและมาตรฐานนทางดา้นคุณภาพความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล 

บุคลากรของบริษัทตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามกฎหมายนโยบายขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความ

ปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดั 

2 บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรพัยส์ินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความ

ปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางานท่ีปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซอ้มแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจาํ ทั้งน้ีถือ

เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี

กาํหนดไว ้

3 บริษัทจดัใหมี้แผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้ นท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะ

วิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพรอ้มต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น เพลิงไหม ้ก๊าซสารเคมี 

หรือของเสียรัว่ไหลและมีการเตรียมพรอ้มต่อเหตุวิกฤตอื่น ท่ีอาจทําใหก้ารดําเนินธุรกิจหยุดชะงกั เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงและภาพลกัษณข์ององคก์ร 

4 บริษัทจะจดัใหมี้การประชาสมัพนัธแ์ละสื่อความเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บับุคลากร

ของบริษัท ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธี

ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มตลอดจนนําไปยึดถือ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพทรพัยส์ินและสิ่งแวดลอ้ม 

5 บริษัทมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยตระหนักถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคมในการรักษา

สิ่งแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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6 หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามขอ้กําหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม หรือพบวา่การปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่งรา้ยแรง 

ใหบุ้คลากรของบริษัทยุติการปฏิบติังานเท่าท่ีทําไดช้ัว่คราวเพื่อแจง้ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคับบัญชา และหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบเพื่อดาํเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด 

ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงาน  

บริษัทฯ ใหค้วามสําคญักบัการดูแลเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทํางาน และใหพ้นักงานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี จึงไดมี้การจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับความ

ปลอดภัยและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงาน โดยจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานอย่างสมํา่เสมอ มี

เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั ติดตั้งระบบเตือนภยัในอาคาร ถังดบัเพลิง ประตูหนีไฟ กลอ้งวงจรปิด (CCTV) และป้าย

เตือนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัพนักงานหรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบัติงานหรือมาใช้

บริการในสถานท่ีประกอบการของบริษัทฯ นอกจากน้ันบริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคัญกบักิจกรรมของชุมชนและสงัคมโดย

มุ่งเน้นใหเ้กิดการพัฒนาสงัคมชุมชนสิ่งแวดลอ้มทํานุบํารุงศาสนา สรา้งสรรค์และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติรวมทั้ง

สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง

พึ่งพาตนเองได ้

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นผู้ดําเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนดําเนินงานรวมถึงส่งเสริมใหพ้นักงานเห็น

ความสาํคญัในเรื่องของการสรา้งความปลอดภยั การดาํเนินงานตามนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานในปี 2563 ไดแ้ก่ 

1. การจดัทําแผนการป้องกนัในการเกิดอนัตรายจากการปฏิบติังาน หรือเกิดอนัตรายบริเวณสถานท่ีต่างๆ ในบรษิัท 

การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

2. เผยแพร่ความรูแ้ละขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

3. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในระบบการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัแก่พนักงานเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในดา้น

ต่างๆ 

4. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัของบรษิัท โดยมีการประชุมเพื่อวางนโยบายดา้นความปลอดภยัและติดตามผล

เป็นประจาํ 

ในปี 2563 พนักงานบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ลาป่วย และ

เจ็บป่วยจากการทาํงานดงัน้ี  
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ประเภท จาํนวน (คน) 

การเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 0 

การลาป่วยท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 0 

การลาป่วยทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํงาน 38 

 

 

7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทฯ นําแนวคิดในการรบัผิดชอบต่อสังคมมาปรับใชแ้ละคิดคน้ใหเ้กิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีสรา้งประโยชน์ 

ความสามารถในการแข่งขนัต่อธุรกิจและสงัคม รวมถึงการเปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏิบติัตาม 

8. การจดัทาํรายงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบตัตามแนวทางการบัผิดชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย โดยยึดแนวทางปฏิบัติในจดัทํารายงานเปิดเผยการดาํเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีครอบคลุมการ

ดําเนินการดา้นธุรกิจ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัย และดา้นสังคมรวมถึงการจดัทําขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และจดัใหมี้

ช่องทางเผยแพรข่อ้มูลท่ีหลากหลาย ใหผู้อ้่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยสะดวก 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะช่วยใหก้ารดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาํหน้าท่ี

สอบทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทมีผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยความเหมาะสม เพื่อนําขอ้มูล

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารบัทราบ ติดตามความคืบหน้า และหา

แนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

2. การบรหิารความเสี่ยง  

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบรหิาร  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล  

5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัฯ มีระบบ

การติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทฯ อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารนําไปใชโ้ดยมิ

ชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเรื่องของการทําธุรกรรมกับผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท 

สํานักงาน โปรเฟส วัน จํากัด ให้ดําเนินการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พรอ้มทั้ง

ดาํเนินการขจดัความเสี่ยงและตรวจสอบรายการท่ีมีลกัษณะผิดปกติ 

โดยหวัหน้าทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทคือ นายภาคิน วิรุลหกุล มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณใ์นการทาํงาน ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) เลขท่ี 10876 

 วุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบญัชีใน พระบรมราชูปถมัภ ์
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ประสบการณท์าํงาน  

 หุน้ส่วน   บริษัท สาํนักงาน เอ็มเอ็ม เอ็น ซินดิเคส จาํกดั (2551-ปัจจุบนั) 

 หุน้ส่วน   บรษิัท สาํนักงาน โปรเฟส วนั จาํกดั (2553- ปัจจุบนั) 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ สาํนักงานสอบบญัชี อ ีวาย จาํกดั (2544-2550) 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ไดมี้การพิจารณาการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและความ

เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยพบขอ้สงัเกตเพิ่มเติมสาํหรบัระบบการควบคุมภายในของบรษิัทและแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบพรอ้มกบัขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
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รายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีสาํคญัท่ีจะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดเป็นขอ้

ปฏิบติัสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเลี่ยงการทาํรายการ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ 

2. ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทํารายการเช่นน้ันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใหท้ํารายการน้ันเสมือนการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกันท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

รายการน้ันจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรษิัทจะตอ้งปฏิบติัตาม หลักเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษัทจดทะเบยีน

อยา่งเครง่ครดัโดย 

3.1 บริษัทฯ อาจมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในอนาคต บริษัท

ฯ จึงไดข้ออนุมัติในหลักการใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรม

ดังกล่าวได ้หากการทําธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับ

คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  

3.2 ใหจ้ัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดรายการตามหลักการท่ีไดผ่้านการอนุมัติตามขอ้ 3.1 เพื่อ

รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษิัท 

ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไม่เป็นไปตามลักษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการทํา

ธุรกรรมดงักล่าว ใหบ้ริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัทฯ มีการทํารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นการทํา

รายการกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทรวมถึงการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสมัพนัธ์ของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้

และบริษัทมีการทํารายการระหว่างกนัอันเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ซ่ึงสามารถสรุป

ลกัษณะและมูลค่าของการทาํรายการระหวา่งกนัในรอบบญัชีปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั • เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นายประเสริฐ 

วรรณเจริญ ซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัถือหุน้รอ้ยละ 3.21 

• มี นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ และนาย ประเสริฐ วรรณเจริญเป็นกรรมการของบริษัท โดย

กรรมการหน่ึงคนลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

• ประกอบธุรกิจจาํหน่ายไมแ้ปรรูป และไมป้พูื้ น พรอ้มบริการติดตั้ง  

 

บริษทั พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั  • เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู ้ถือหุน้ใหญ่

ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซึ่งเป็นญาติใกลช้ิดกับนายเด่นดนัย หุ

ตะจูฑะ ถือหุน้รอ้ยละ 80.00 

• มีนางยุพา หุตะจูฑะ ซึ่งเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการของ

บริษทั โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

• ประกอบธุรกิจจาํหน่ายตน้ไมพ้รอ้มจดัวางตน้ไมใ้หส้วยงาม (Soft scape)   

 

บริษัท โมโน กรุ๊ป จาํกดั • เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู ้ถือหุน้ใหญ่

ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซึ่งเป็นญาติกับนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 

ถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

• มีนางยุพา หุตะจูฑะ ซึ่งเป็นญาติใกลช้ิดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการของ

บริษัท โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

• ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ (Hard scape)  

 

นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.49 ของทุนจดทะเบียน 

นายดรงค ์หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถือหุน้คิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.86 ของทุนจดทะเบียน 

นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถือหุน้คิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.35 ของทุนจดทะเบียน 

นายประเสริฐ วรรณเจริญ • เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถือหุน้คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 1.48 ของทุนจดทะเบียน 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 120 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท สาม ธนัวา จาํกดั ซ้ือวสัดุ อุปกรณแ์ละอุปกรณ์

ก่อสรา้ง 

บริษัทซื้ อวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสรา้งเพื่อใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจจากบริษัท สามธนัวา 

จาํกดั 
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ในปี 2561 บริษัทฯ ไดซ้ื้ อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจากบริษัท สาม ธนัวา จาํกดั เพื่อใชใ้น

การประกอบธุรกิจรวม 0.35 ลบ. ซึ่งไดแ้ก่ 

1) ซื้ อไมต้ะเคียนลาว จากบริษัท สาม ธันวา จํากัด เพื่อใชใ้นงานอาคารเรือ โครงการ 

The Title หาดในยาง มูลค่า 0.22 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อไมต้ะเคียนลาว ดังกล่าว เป็นราคาท่ี

เทียบเคียงจากราคาตลาด 

2) ซื้ อไมเ้ต็งใสเรียบ จากบริษัท สาม ธันวา จํากัด เอใชใ้นงานซ่อมแซมบา้น B มูลค่า 

0.13 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อไมเ้ต็งดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดซ้ื้ อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจากบริษัท สาม ธนัวา จาํกดั เพื่อใชใ้น

การประกอบธุรกิจรวม 0.26 ลบ. ซึ่งไดแ้ก่ 

1) ซื้ อไมม้ะค่าไสเรียบ จากบริษัท สาม ธันวา จาํกดั เพื่อใชใ้นงานตกแต่งภายใน อาคาร 

X  โครงการ The Title V มูลค่ารวม 0.19 ลบ. ซึง่ราคาซื้ อมะค่าไสเรียบดงักล่าว เป็นราคา

ท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

2) ซื้ อไมต้ะเคียนลาว จากบริษัท สาม ธนัวา จาํกดั เพื่อใชใ้นงานระแนงทางเดินภายนอก 

อาคาร X โครงการ The Title V มูลค่ารวม 0.04 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อไมต้ะเคียนลาวดังกล่าว 

เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

3) ซื้ อไมแ้ปรรูปไสเรียบคละ จากบริษัท สาม ธันวา จํากัด เพื่อใชใ้นงานผนังหน้าลิฟท ์

อาคาร X-Y โครงการ The Title V มูลค่ารวม 0.03 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อไมแ้ปรรูปไสเรยีบคละ

ดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท สาม ธนัวา จาํกดั ค่าเช่าสาํนักงาน 

บริษัทเชา่พื้ นท่ีจากบรษิัท สาม 

ธนัวา จาํกดั เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้ง

สาํนักงานใหญ่ 

 0.48 0.96 0.96 บริษัทฯ เช่าพื้ นท่ีพรอ้มสิ่งปลูกสรา้งจากบริษัท สาม ธนัวา จาํกดัเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนักงาน

ใหญ่ เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี

ประมาณ 130 ตารางเมตร ในอตัรา 40,000 บาท/เดือน รวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าและค่า

น้ําประปา โดยบริษัทฯ ไดเ้ริ่มทําสัญญาเช่าตั้งแต่ 2558 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้ นสุดลง

บริษัทฯ ไดต้่อสญัญาต่อ 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 , 1 มกราคม-31 

ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 ตามลําดับ ดว้ยอัตราค่า

เช่าเดิมโดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด ณ ปัจจุบัน บริษัท

ไดท้ําการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวจนถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่าเพิ่มข้ึนจาก

เดิมเป็น 80,000 บาท/เดือน เน่ืองจากมีการเช่าพื้ นท่ีเพิ่มจากเดิม 130 ตร.ม. เป็น 326 

ตร.ม. (เพิ่มในส่วนของหอ้งประชุม , หอ้งรับแขก , หอ้งเก็บเอกสาร , หอ้งทํางาน) โดย

จากการเทียบเคียงราคาตลาดแลว้พบว่าอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นอัตราค่าเช่าท่ีรวมค่าน้ําค่าไฟ ตลอดจนบริษัทสามารถใช้พื้ นท่ีบริเวณ

ใกลเ้คียงเพื่อเป็นท่ีจอดรถสาํหรบัพนักงานได ้
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั 

 

ทาํสญัญาซ้ือตน้ไมพ้รอ้มปลูก 

บริษัททาํสญัญาซื้ อตน้ไมพ้รอ้ม

ปลูกเพื่อใชใ้นการจดัสวนและ

ตกแต่งภูมิทศัน์ (Landscape) 

จากบริษัท พนา๑๐๐๐ เมือง

ตน้ไม ้จาํกดั 

17.57 5.89 12.80 ในปี 2561 บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั เพื่อ

ใชใ้นการตกแต่ง Landscape โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ซื้ อตน้ไทรใบยอ จาํนวน 1 ตน้ จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั เพื่อปลูกหน้า

สาํนักงานขาย โครการ The Title หาดราไวย ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่า 0.07 ลบ. 

ซึ่งราคาซื้ อตน้ไมด้ังกล่าว เป็นมูลค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และไดเ้ปรียบเทียบกบั

ราคาตลาดแลว้ 

2) ซื้ อตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงาน

ตกแต่งภูมิทศัน์รอบบริเวณโครงการ The Title หาดในยาง มูลค่ารวม 20.48 ลบ. โดยใน

ปี 2561 ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี 

- งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จาํนวนเงิน 4.00 ลบ. 

- งวดท่ี 2 วนัท่ี 16/16/2561 จาํนวนเงิน 3.00 ลบ. 

- งวดท่ี 3 วนัท่ี 06/11/2561 จาํนวนเงิน 6.00 ลบ. 

- งวดท่ี 4 วนัท่ี 26/12/2561 จาํนวนเงิน 4.50 ลบ. 

ในปี 2562 ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี  

- งวดท่ี 5 วนัท่ี 5/3/2562 จาํนวนเงิน 2.98 ลบ.       

ซึ่งราคาซื้ อต้นไม้ดังกล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัผูร้บัเหมารายอ่ืนแลว้   

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั  โดย

มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จํากัด บริเวณ

อาคารสํานักงาน 2 ชั้น โครงการ The Title หาดในยาง ในเดือนตุลาคม 2562 มูลค่า 

0.91 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อต้นไมด้ังกล่าว เป็นมูลค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และได้

เปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

     2) บริษัทฯ ได้ซื้ อต้นต้นไม้พรอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองต้นไม้ จํากัด เพื่อ

ปรับปรุงสวนบริเวณสํานักงานขาย โครงการ The Title หาดราไวย ์ในเดือนพฤศจิกายน  

2562 มูลค่า 0.30 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อตน้ไมด้งักล่าว เป็นมลูค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ 

และไดเ้ปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 

3) บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกัด เพื่องาน

ปรบัปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานขายในยาง ในเดือนธนัวาคม 2562 มูลค่า 1.69 ลบ.  

ซึ่งราคาซื้ อตน้ไมด้ังกล่าว เป็นมูลค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแลว้ และไดเ้ปรียบเทียบกบั

ราคาตลาดแลว้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั โดย

มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ซื้ อตน้ไมพ้รอ้มปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงาน

ตกแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณ โครงการ The Title V มูลค่ารวม 16.00 ลบ. โดยจ่ายเป็น

จาํนวนเงินดงัน้ี                               

- งวดท่ี 1 วนัท่ี 7/8/2563 จาํนวนเงิน 4.80 ลบ. 

- งวดท่ี 2 วนัท่ี 20/10/2563 จาํนวนเงิน 8.00 ลบ. 

ซึ่งราคาซื้ อต้นไม้ดังกล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัผูร้บัเหมารายอ่ืนแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท โมโน กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํสญัญาใชบ้ริการจดัสวน

และตกแต่ง Landscape 

บริษัทฯ ทําสัญญาใชบ้ริการ

จั ด ส ว น แ ล ะ ต ก แ ต่ ง 

Landscape จากบริษัท โมโน 

กรุ๊ป จาํกดั 

 

1.86 0.25 0.02 ในปี 2561 บริษัทฯ ใชบ้ริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape สําหรับพื้ นท่ีในโครงการ 

The Title หาดในยาง จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จาํกดั โดยบริการดังกล่าวประกอบดว้ย งาน

สนาม , อุปกรณ์และวสัดุปลูก โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี  

1)  บริษัทฯ ไดซ้ื้ อตน้ไมแ้ละดินผสม มะพรา้วสับ ไมค้ํ้า จากบริษัท โมโน กรุป๊ จาํกดั เพื่อ

ใชใ้นการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณ สํานักงานขาย โครงการ The Title หาดในยางในเดือน

มีนาคม 2561 มูลค่า 0.57 ลบ. ซึ่งราคาซื้ อตน้ไมแ้ละค่าวสัดุปลูกดังกล่าว เป็นราคาท่ี

เทียบเคียงจากราคาตลาด 

2)   บริษัทฯ ไดซ้ื้ อดินผสม , ทราย , ปุ๋ย จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จาํกัด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของงานตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณ โครงการ The Title หาดในยาง มูลค่ารวม  1.54  ลบ. 

โดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี  

- งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จาํนวนเงิน 0.54 ลบ. 

- งวดท่ี 2 วนัท่ี 12/10/2561 จาํนวนเงิน 0.75 ลบ. 

ในปี 2562  ชาํระเงินดงัต่อไปน้ี 

- งวดท่ี 3 วนัท่ี 5/3/2562 จาํนวนเงิน 0.25 ลบ. 

ซึ่งราคาค่าวัสดุปลูกดังกล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัผูร้บัเหมารายอ่ืนแลว้ 

ในปี 2563 บริษัทได้จา้ง บริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณออฟฟิศ 

สํานักงานใหญ่ มูลค่ารวม 0.02 ลบ. ซึ่งราคาตน้ไมแ้ละวัสดุปลูกดังกล่าว เป็นราคาท่ี

เทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ีเปรียบเทียบกบัผูร้บัเหมารายอ่ืนแลว้                                                                          
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีสภาพเป็นบริษัทจาํกดั ดังน้ันการเขา้ทํารายการระหว่างกนัในอดีตจึงไม่ไดป้ฏิบัติ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในอดีต 

กรรมการ หรือผูบ้รหิารเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั  

 นอกจากน้ี บรษิัทฯ ไดว้างมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพิ่มเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 21 

มิถุนายน 2559 ซ่ึงไดก้ําหนดใหร้ายการใดก็ตามท่ีบริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมใน บริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด หรือบริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จํากัด หรือผูมี้อํานาจควบคุมใน บริษัท พนา

๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั จาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการระหว่างกนัและจะตอ้งนําเสนอรายการดังกล่าว

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพรอ้มเอกสารประกอบเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของการทาํรายการอยา่งเพยีงพอ เน่ืองจากทั้งสองบริษัทดงักล่าวมีผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นญาติใกลช้ิดกบัผูมี้

อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 

 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทฯ อาจมีการเขา้ทํารายการระหวา่งกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัท 

สาม ธันวา จาํกดั , บริษัท พนา๑๐๐๐เมืองตน้ไม ้จาํกดั และบริษัท โมโน กรุ๊ป จาํกดั โดยหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ี

เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป บริษัทฯ จะดําเนินการตาม

มาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันท่ีระบุไวข้า้งต้นก่อนเข้าทํารายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏิบติัตาม

สัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้งกําหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ัดเจน เป็นธรรม และไม่

ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทประโยชน์  

ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัทฯ จะดาํเนินการตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่าง

กนัดังท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัท่ีจาํเป็นตอ้งไดร้บัความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตาม

กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะดําเนินการให้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัน้ัน ทั้งน้ี บริษัทฯ 

ไม่มีนโยบายการใหเ้งินกูยื้มแก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ยกเวน้

เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับการใหส้วสัดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน

หรอืการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูต่ามสดัส่วนการถือหุน้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบรษิัท

มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนั และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่

มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนน้ัน บริษัทฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู ้ความชาํนาญพิเศษ 

เช่น ผูส้อบบัญชี หรือผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ินท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูค้วามชาํนาญพิเศษ จะถูกนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหมี้ความมัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย 

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ของบริษัทฯ แต่เป็นการทํา

รายการท่ีบรษิัทฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
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 ส่วนท่ี 3 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ฐานะการเงินท่ีสาํคญั 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงิน ผูส้อบบญัชี 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาต สาํหรบัปี  สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ของบรษิทัฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

7147 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัช ีจาํกดั ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์

2562 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สําหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ของบริษัทฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

7147 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์

2563 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สําหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ของบริษัทฯ 

โดย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

7147 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัช ีจาํกดั ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์

2564 

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้ายงานการตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงิน สาํหรบัปี 2561-2563 ของบริษัทฯ 

สรุปไดด้งัน้ี 

สาํหรบังบการเงินสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลงวันท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2562 ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สาํหรบังบการเงินสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลงวันท่ี 14 

กุมภาพนัธ์ 2563 ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สาํหรบังบการเงินสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลงวันท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินฉบบัดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 253.29 14.44% 176.73 15.34% 117.59 8.48% 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.17 0.01% 0.44 0.04%     

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์    689.87 39.32% 350.42 30.42% 611.08 44.07% 

สินคา้คงเหลือ 6.49 0.37% 0.56 0.05% 0.91 0.07% 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซึ่งสญัญา 163.87 9.34% 36.99 3.21% 44.86 3.23% 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 12.96 0.74% 1.65 0.15% 3.13 0.23% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1126.65 64.22% 566.79 49.21% 777.57 56.07% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 0.41 0.02% 0.41 0.04% 0.41 0.03% 

ท่ีดินรอการพฒันา 568.99 32.43% 488.49 42.41% 507.19 36.57% 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 2.23 0.13% 4.46 0.39% 4.19 0.30% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 39.10 2.23% 72.9 6.33% 68.14 4.91% 

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน 1.47 0.08% 0.95 0.08% 0.64 0.05% 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13.66 0.78% 16.05 1.39% 26.84 1.94% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.08 0.12% 1.76 0.15% 1.78 0.13% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 627.94 35.79% 585.02 50.79% 609.19 43.93% 

รวมสินทรพัย ์    1,754.60 100% 1,151.81 100.00% 1,386.76 100.00% 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้            

หน้ีสินหมุนเวียน            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10.20 0.58% 17.43 1.58% 3.36 0.24% 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน - - 150.00 13.02% 147.00 10.60% 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0.20 0.01%     100.00 7.21% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.04 0.23% 13.16 1.14%   0.00% 

เงินรบัล่วงหน้า 883.18 50.34% 160.37 13.92% 276.86 19.96% 

ประมาณการตน้ทุนโครงการ 6.24 0.35% 12.06 1.05% 12.19 0.88% 

เงินประกนัผลงาน 6.44 0.37% 9.81 0.85% 10.53 0.76% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14.34 0.82% 9.78 0.85% 6.63 0.48% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 924.64 52.70% 372.61 32.41% 556.57 40.13% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 269.00 15.33% 5.00 0.43% 105.00 7.57% 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - -   -   0.00% 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 9.95 0.57% 13.90 1.21% 17.53 1.26% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 278.95 15.90% 18.90 1.64% 122.53 8.84% 

รวมหน้ีสิน 1203.59 68.60% 391.51 34.05% 679.10 48.97% 

ทุนเรือนหุน้             

ทุนจดทะเบียน 220.00   330.00   362.81   

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 220.00 12.54% 330.00 28.65% 362.81 26.16% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 191.41 10.91% 191.41 16.62% 191.41 13.80% 

กาํไรสะสม ส่วนเกินมูลค่าหุน้           

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 15.07 0.86% 26.80 2.33% 26.80 1.93% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 124.53 7.09% 211.30 18.35% 126.64 9.13% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้     551.01 31.40% 759.51 65.95% 707.66 51.03% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,754.60 100%      1,151.02  100%      1,386.76  100% 
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  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2563 

 

                                  หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 311.73 96.17% 1277.11 98.67% 77.85 87.49% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -139.31 -42.98% -685.45 -52.96% -37.18 -41.78% 

กาํไรขั้นตน้ 172.42 39.43% 591.66 45.71% 40.67 45.71% 

รายไดอ่ื้น 12.39 3.83% 17.11 1.33% 11.13 12.51% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย -69.00 21.28% -203.87 -15.76% -31.19 -35.05% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร -79.99 24.67% -104.83 -8.10% -74.38 -83.59% 

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 
35.82 45.95% 300.07 -23.86% -53.77 -118.64% 

ตน้ทุนทางการเงิน -0.11 0.03% -2.10 -0.16% -5.21 -5.86% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 35.71 45.98% 297.97 -24.02% -58.98 -5.86% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ -7.50 -2.31% -63.65 -4.92% 10.78 12.12% 

กาํไรสาํหรบัปี 28.21 8.70% 234.32 -28.94% -48.20 -54.17% 

กาํไรต่อหุน้             

จาํนวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 

(หุน้) 
659,998,528 724,269,553 721,897,493 

กาํไรต่อหุน้พื้ นฐาน (บาท) 0.04  0.32 -0.07 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

- - -0.46 -0.03%     

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัรายการท่ีจะไม่จดั

ประเภทรายการใหม่ 

- - 0.09 0.01%     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิ

จากภาษีเงินได ้
- - -0.37 -0.02%     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 28.21 8.70% 233.95 -28.96% -48.20 -54.17% 
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งบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค.2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 35.71 297.98 -58.99 

ปรบักระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

เงินสดรบั (จา่ย) จากการดาํเนินงาน  
      

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 10.03 7.80 9.24 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตัดรายการสินทรพัย ์     0.12 

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายสินทรพัย ์ 0.08 0.10 0.23 

ดอกเบี้ ยรบั -1.10 -0.51 -0.28 

ตน้ทุนทางกการเงิน 0.11 2.09 5.22 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 
44.83 307.46 -44.46 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยด์าํเนินงาน 

(เพิ่มขึ้ น) ลดลง 
      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -0.15 -0.26 0.44 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ -308.27 440.58 -250.75 

สินคา้คงเหลือ -5.96 5.93 -0.35 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน -10.69 11.31 -1.08 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซึ่งสญัญา -88.78 126.89 -7.87 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -1.31 0.32 -0.03 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -7.54 8.94 -14.06 

เงินรบัล่วงหน้า 563.89 -722.81 116.49 

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 1.27 5.82 0.12 

เงินประกนัผลงาน 4.90 3.36 0.72 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 2.47 3.48 3.64 

หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน 2.13 -5.47 -3.94 

เงินสดรบัจากกิจกรรมดาํเนินงาน 196.79 185.55 -201.13 

รบัดอกเบี้ ย 1.10 0.51 0.28 

จ่ายภาษีเงินได ้ -13.67 -56.83 -13.68 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 184.22 129.23 -214.53 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินทุนชัว่คราวลดลง -     

จ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -     

ซื้ อท่ีดินรอการพฒันา -349.46 -29.74 -25.13 

ซื้ ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน - -2.41   

ซื้ อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -0.78 -31.82 -4.30 

จาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -   0.24 

ซื้ อสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน -0.65 -0.06 -0.07 

เงินสดสุทธิใชไ้ปใน กิจกรรมลงทุน -350.89 -64.03 -29.26 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากการกจิการอ่ืนเพิ่มข้ึน - 150.00   

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน     -3.00 

เงินรบัจากกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนเพิ่มข้ึน 250.00 5.00 200.00 

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -25.00     

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน -31.00 -269.00   

จ่ายชาํระหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -0.34 -0.20   

ซื้ อคืนหุน้สามญั   -13.23   

จ่ายเงินปันผล -2.22 -12.22 -3.65 

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน -8.13 -2.11 -8.70 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม

จดัหาเงิน 
183.31 -141.76 184.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น 

(ลดลง) สุทธิ 
16.64 -76.56 -59.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 236.65 253.29 176.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั

ปลายปี 
253.29 176.73 117.59 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ หน่วย ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.22 1.52 1.40 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/1 เท่า 0.27 0.47 0.21 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.56 0.40 -0.92 

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

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

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ/3 เท่า 0.26 1.31 0.08 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย/3 วนั 1,384 วนั 276 วนั 4,663 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 9.55 48.25 3.45 

ระยะเวลาการชาํระหน้ี วนั 38 วนั 8 วนั 105 วนั 

วงจรเงนิสด วนั 1,346 วนั 268 วนั 4,558 วนั 

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 55.31% 46.33% 52.25% 

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน % 7.51% 22.16% -83.36% 

อตัรากาํไรอ่ืน % 3.82% 1.32% 12.51% 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร % 786.39% 45.67% 330.56% 

อตัรากาํไรสุทธิ % 8.70% 18.11% -54.17% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 5.24% 35.76% -6.57% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 2.07% 16.12% -3.80% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 8.41% 39.92% -6.52% 

อตัราหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 0.24 0.89 0.07 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.18 0.52 0.96 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ ย เท่า 1,858.48 89.68 -37.50 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั เท่า 2.70 0.41 -12.83 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 8.00% 5.00% -8.00% 
/1  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเรว็ ไม่ไดร้วมตน้ทุนพัฒนาอสงัหารมิทรพัย ์ซ่ึงถือเป็นสดัส่วนหลกัภายใตสิ้นทรพัยห์มุนเวยีนจงึทาํใหอ้ัตราส่วนสภาพ

คลอ่งหมนุเวยีนเรว็ของบรษิัทฯ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํา่ อยา่งไรก็ตาม อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเวยีนเรว็สาํหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่ไดส้ะทอ้น

ภาพที่ แทจ้รงิ เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรพัยน้ั์นจะมีการทยอยรบัเงินมัดจาํและเงินดาวน์จากลูกคา้ลว่งหน้าและจะไดร้บัเงินส่วนที่ เหลือเม่ือลูกคา้โอน

กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดกับบรษิัทฯ 
/2  อัตราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ ย ไม่ไดส้ะทอ้นภาพการหมนุเวียนยอดขายของบรษิัทฯ เน่ืองจากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะ

ไม่มีการขายหอ้งชุดในลกัษณะที่ ใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะมีการทยอยรบัเงินมัดจาํและเงินดาวน์จากลูกคา้ลว่งหนา้และจะไดร้บัเงินส่วนที่ เหลือเม่ือ

ลูกคา้โอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุกับบรษิัทดงัน้ันจึงไม่ปรากฎรายการลูกหน้ีการคา้ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ 
/3 อัตราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือของบริษัทฯ มีอัตราส่วนที่ ต ํ่าและระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ ยของบริษัทมีอัตราที่ สูงกวา่ธุรกิจปกติ เน่ืองจากธุรกิจ

พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาโครงการนานกวา่ธุรกิจทัว่ไป ก่อนที่ จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้  
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

เน่ืองจากตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดใหก้ารรับรูร้ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะรับรูร้ายได้ต่อเม่ือ

โครงการก่อสรา้งแลว้เสร็จตามสญัญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ ดังน้ัน การ

เปลี่ยนแปลงดา้นรายไดแ้ละกาํไรของบริษัทฯ จึงมกัจะแปรผันตามกบัจาํนวนหอ้งชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิระหว่างปี โดย

ในปีใดท่ีบริษัทฯ มีการก่อสรา้งโครงการแลว้เสร็จและมีจํานวนหอ้งชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนมากก็มักจะมีการรบัรู ้

รายไดแ้ละกาํไรในปีน้ันจาํนวนมาก ในขณะท่ีในปีใดท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการและไม่มีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิ 

บรษิัทฯ ก็จะรบัรูร้ายไดแ้ละกาํไรในจาํนวนท่ีไม่สูงนัก เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์และรายไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยอ์าทิเช่น รายไดจ้ากการขายเฟอรนิ์เจอรพ์รอ้มหอ้งชุด รายไดค่้าตกแต่ง/ต่อเติมหอ้ง

ชุดและรายไดค่้าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทฯ จะรับรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์ม่ืองานก่อสรา้งแลว้

เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ โดยรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้ริการของบริษัทฯ ในงวดปี 2561-2563 เท่ากบั 311.73 ลา้นบาท 1,277.11 ลา้นบาท และ 77.85 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น รอ้ยละ 96.17 รอ้ยละ 98.67 และรอ้ยละ 87.49 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

ปี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เท่ากบั 311.73 ลา้นบาท หรือมีอัตราการเพิ่มข้ึนของ

รายไดร้อ้ยละ 6.07 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด โครงการ The Title 

หาดราไวย ์เฟส 3 อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งสิ้ น 70 หอ้งชุด ในขณะท่ี โครงการ The Title หาดในยาง ซ่ึงก่อสรา้งเสรจ็แลว้ยงั

ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดได ้เน่ืองจากราคาประเมินซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการเสร็จในเดือนมกราคม 2562 

จึงทาํใหร้ายไดใ้นปี 2561 เกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิ โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 เท่าน้ัน 

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เท่ากับ 1,277.11 ลา้นบาท หรือมีอัตราการเพิ่มข้ึนของ

รายไดร้อ้ยละ 309.68 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด โครงการ The 

Title หาดในยาง เฟส 1,2 

ปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เท่ากบั 77.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงของรายได้

รอ้ยละ 93.90 เม่ือเทียบกบัช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัเกิดจากการมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส1และเฟส 2 ซ่ึงเริ่มโอนตั้งแต่ตน้ปี 2562
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สรุปภาพรวมการเปิดขายโครงการและการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุด 

 

2554-2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

          เปิดจอง , ก่อสร้างแล้วเสร็จ,โอนกรรมสิทธิ์  

   เปิดจอง / เริ่มก่อสร้าง

เปิดจอง เริ่มก่อสร้าง     ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์  

   

 เปิดจอง / เริ่มก่อสร้าง เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิ์

 เริ่มก่อสร้าง   เปิดจอง    เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิ์

               เปิดจอง เริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ , เริ่มโอนกรรมสิทธิ์

The Title หาดราไวย ์เฟส 2

The Title หาดในยางเฟส 1

The Title หาดในยางเฟส 2

กรกฎาคม 2555-

ธันวาคม 2556

ตุลาคม 2556

กุมภาพันธ์

กันยายน ธันวาคม

ตุลาคม

The Title หาดราไวย ์เฟส 1

The Title หาดราไวย ์เฟส 3

ธันวาคม

พฤศจิกายน กันยายน

มกราคม

มกราคม

The Title หาดราไวย ์เฟส 5

เมษายน / ธันวาคม มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

กันยายน 2554-

ธันวาคม 2556
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บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2561-2563  เท่ากบั 28.21 ลา้นบาท 234.32 ลา้นบาท และขาดทุนในปี 2563  

48.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั รอ้ยละ 8.70 รอ้ยละ 18.10 และอตัราการขาดทุนรอ้ย

ละ 54.17 ของรายไดร้วมตามลาํดบั   

ปี 2561 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 12.67 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 

31.00เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดมี้เพียง โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 เพียงโครงการเดียว ทําใหร้ายไดจ้ากการ

ขายไม่สามารถครอบคลุมค่าใชจ้่ายคงท่ีของบริษัทฯ ได ้

ปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบั 206.11 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนรอ้ย

ละ 730.63 เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดโ้ครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 

ปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ สําหรับปี 2563 เท่ากับ 48.20 ลา้นบาท ซ่ึงการขาดทุนสอดคลอ้งกับผล

ประกอบการของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,754.61 ล้านบาท 

1,151.81 ลา้นบาท และ1,386.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรพัยห์ลกัของบริษัทฯ เป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงไดแ้ก่ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์คิดเป็นอตัราส่วน รอ้ยละ 39.32 รอ้ยละ 30.42  

และ รอ้ยละ 44.07 ของสินทรพัยท์ั้งหมดตามลําดับ และท่ีดินรอการพัฒนาคิดเป็นอัตราส่วน รอ้ยละ 32.43 รอ้ยละ 

42.41 และ รอ้ยละ 36.57 ของสินทรพัยร์วมทั้งหมดตามลําดับ ทั้งน้ีจากการพิจารณาโครงสรา้งสินทรพัยข์องบริษัทฯ 

แลว้ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงของตน้ทุนพัฒนา

อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นสําคญั โดยระหว่างโครงการก่อสรา้งและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ บริษัทฯ จะบันทึก

ตน้ทุนดังกล่าวเป็นตน้ทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายในงบแสดงแสดงฐานะการเงิน และจะนําตน้ทุน

ดงักล่าวมาปันส่วนเขา้อสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละหอ้งชุด และรบัรูเ้ป็นตน้ทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการรบัรูร้ายไดจ้ากการ

ขาย ดังน้ันในปีใดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดจาํนวนมาก สินทรพัยร์วมลดลง ในขณะท่ีปีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิน้อยแต่

มีการก่อสรา้งเพื่อพฒันาโครงการจะส่งผลใหส้ินทรพัยร์วมเพิ่มสูงข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,203.59 ลา้นบาท 392.30 ลา้น

บาท และ 679.11 ลา้นบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราส่วน รอ้ยละ 68.60 รอ้ยละ 34.05 และรอ้ยละ 48.97 ของ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมตามลําดับ โดยหน้ีสินหลักของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ซ่ึงเป็นเงินท่ี

บริษัทฯ ไดร้บัจากผูซ้ื้อก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจาํ และเงินทําสญัญา จะบนัทึกเป็นเงินรบัล่วงหน้า

จากลูกคา้ และถูกตัดเป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อ และเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/บริษัท

ประกนัภัย ในส่วนของเงินกูยื้มจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกนัภยัของบริษัทมกัจะเพิ่มข้ึนเม่ือบริษัทมีแผนจะพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละลดลงเม่ือบริษัทขายหอ้งชุดไดซ่ึ้งจะทยอยชาํระหน้ีคืนแก่สถาบนัการเงิน/บริษัทประกนัภยั

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด โดยในปี 2562 เงินรบัล่วงหน้าลดลงจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 

1, 2 และการลดลงของเงินกูยื้มเน่ืองจากการชําระหน้ีคืนแก่สถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัย ในปี 2563 เงินรับ

ล่วงหน้าเพิ่มข่ึนจากการรบัเงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 และการรบัเงินกูยื้มเพื่อใชใ้น

การก่อสรา้งโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนผูถื้อหุน้จาํนวน จาํนวน จาํนวน 551.02 ลา้น

บาท 759.51 ลา้นบาท และ 707.66 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 31.40 รอ้ยละ 65.95 และรอ้ยละ 

51.03 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลําดับ การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้น้ัน เป็นผลโดยตรงมาจากการ

(ขาดทุน) ของกําไรสุทธิของแต่ละปีและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นหลัก ในขณะท่ีในช่วงปี 2561-2563 

บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล เพิ่มทุน และการซ้ือหุน้คืน ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

จาํนวนรวม 22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0555555556 บาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ย

ละ 54.53 ของกาํไรสุทธิ โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ จํานวน 40,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิด

เป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 109,999,760 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลคํานวณไดอ้อกมา

เป็นเศษหุน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 

บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0055555556 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และใหก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) 

เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

ปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

จาํนวนรวม 122,221,955.56 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.2777777778 บาท โดยจดัสรรใหผู้ถื้อ

หุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ จาํนวน 219,999,520 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิด

เป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 20,000,000 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็น

เศษหุน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.2777777778 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และใหก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) 

เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการโครงการ

ซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยกาํหนเวลาการซ้ือหุน้คืนภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562-

30 พฤศจิกายน 2562  ณวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จาํนวนหุน้ท่ีซ้ือคืนรวม 3,728,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่าการซ้ือ

คืน 13,233,897 บาท         

ปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 มีมติใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้จาํนวนรวม 36,459,474 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0555555556 บาท โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ จํานวน 65,627,052 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิด

เป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 32,813,526 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็น

เศษหุน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ันเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0055555556 บาท 

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 และใหก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) 

เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
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การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

รายได ้

รายไดข้องบริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ดอกเบี้ ยรบั และรายไดอ้ื่น โดยมีรายได้

จากการขายและการใหบ้ริการเป็นรายไดห้ลกั สดัส่วนรายไดป้ระเภทต่างๆ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทประกอบด้วย รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยอ์าทิเช่น รายไดจ้ากการขายเฟอรนิ์เจอรพ์รอ้มหอ้งชุด รายไดค่้าตกแต่ง/ต่อเติมหอ้ง

ชุดและรายไดค่้าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทฯ จะรับรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์ม่ืองานก่อสรา้งแลว้

เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผูซ้ื้อ โดยรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้ริการของบริษัทฯ ในงวดปี 2561-2563 เท่ากบั 311.73  ลา้นบาท 1,277.11 ลา้นบาท และ 77.85 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.18 รอ้ยละ 98.68 และรอ้ยละ87.49 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เท่ากับ  311.73 ลา้นบาท หรือมีอัตราการลดลงของ

รายไดร้อ้ยละ 6.07 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด โครงการ The Title หาดรา

ไวย ์เฟส 3 ต่อเน่ือง โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด จาํนวน 70 หอ้งชุด 

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากับ 1,277.11 ลา้นบาทหรือมีอัตราเพิ่มข้ึนรอ้ยละ

309.68 ส่วนใหญ่เกิดจากการเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ตั้งแต่ มกราคม 2562 โดยสรุปมีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ 

The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 จาํนวน 414 หอ้ง และโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 จาํนวน 8 หอ้ง 

ในปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 77.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ลดลงของรายไดร้อ้ยละ 93.90 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลกัเกิดจากการมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุด

โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 และ เฟส 2 ซึ่งเริ่มโอนตั้งแต่ต้นปี 2562 ซ่ึงในปี 2563 มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 จาํนวน 1 หอ้ง และโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, เฟส 2 จาํนวน 23 

หอ้ง 

รายไดอ้ื่น 

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 12.39 ลา้นบาท 17.11 ลา้นบาท และ 11.13 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น รอ้ยละ 3.82 และรอ้ยละ 1.33 รอ้ยละ12.51 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผิดสญัญาของลูกคา้ ดอกเบี้ ยรบั รายไดจ้ากค่าเช่า เป็นตน้ โดยรายไดจ้าก

การผิดสญัญาของลูกคา้ คือ เงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ท่ีลูกคา้ชาํระมาแลว้และถูกรบัรูเ้ป็นรายไดเ้น่ืองจากมี

การยกเลิกสญัญาในภายหลังหรือลูกคา้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุใหย้กเลิกสัญญา หรือเม่ือลูกคา้ไม่ทําการโอน

กรรมสิทธ์ิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและไม่มีการโตแ้ยง้ใดๆ จากลูกคา้ และรายไดค่้าเช่าคือรายไดจ้ากการท่ีบริษัทฯ นํา

หอ้งชุดของลูกคา้ท่ีทําสญัญาแต่งตั้งใหบ้ริษัทสามารถนําหอ้งชุดของลูกคา้ไปบริหารเพื่อเก็บค่าเช่าไดต้ามแผนการตลาด 

โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนจากค่าเช่าดว้ยอตัราท่ีแน่นอนแก่ลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และมีรายไดจ้ากการ

รบับรหิารนิติบุคคลอาคารชุด  
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ตารางท่ี 1    รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการแยกตามโครงการ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ1/ 

งบการเงิน  (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัสว่น มูลค่า สดัสว่น 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 311.73 96.18 35.88 2.77 4.96 5.57 

The Title หาดในยาง เฟส 1   527.35 40.75 30.98 34.82 

The Title หาดในยาง เฟส 2   713.88 55.16 41.91 47.10 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 311.73 96.18 1,277.11 98.68 77.85 87.49 

รายไดอ่ื้น2/ 12.39 3.82 17.11 1.32 11.13 12.51 

รายไดร้วม 324.12 100.00 1,294.22 100.00 88.98 100.00 

 หมายเหต ุ: 1/ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดท้ี่ เก่ียวขอ้งจากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์าทิ เช่น  

 รายได ้จากค่าเฟอรนิ์เจอรพ์รอ้มคอนโดมิเนียม รายไดค่้าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
2/รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผิดสญัญาของลูกคา้ ดอกเบ้ียรบั รายไดจ้ากค่าเช่า, รายไดจ้ากการบรหิารนิติบุคคลอาคารชุด  

ตารางท่ี 2    สถานะการโอนกรรมสิทธิ์ตามจาํนวนหอ้งชุดของโครงการในปี 2561-2563 

โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดโอนสะสม 

โอน/1 

(หอ้งชุด) 

สดัส่วน/2 

(รอ้ยละ) 

โอน/1 

(หอ้งชุด) 

สดัสว่น/2 

(รอ้ยละ) 

โอน/1 

(หอ้งชุด) 

สดัส่วน/2 

(รอ้ยละ) 

โอน/1 

(หอ้งชุด) 

สดัส่วน/2 

(รอ้ยละ) 

The Title ในยาง เฟส 1   211 83.73 11 4.37 222 88 

The Title ในยาง เฟส 2   203 92.2 12 5.5 215 97.8 

The Title หาดราไวยเ์ฟส 3 70 29.17 8 3.33 1 0.42 239 99.59 

The Title หาดราไวยเ์ฟส 5                 

หมายเหต ุ:  /1 จาํนวนหอ้งชุดที่ โอนกรรมสิทธ์ิระหวา่งปี 

 /2 คาํนวณจากหอ้งชุดที่ โอนกรรมสิทธ์ิในแต่ละปีหารดว้ยจาํนวนหอ้งชุดทัง้หมดของแต่ละโครงการ  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ/กาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรขั้นตน้ 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการหลักของบริษัทท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน ค่าก่อสรา้งอาคาร 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญา เป็นตน้ ทั้งน้ี ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญา คือ 

ตน้ทุนค่านายหน้าซ่ึงบริษัทฯ จา่ยแก่ตัวแทนขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหต้วัแทนขายของบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทน

ของลูกคา้และบริษัทในการประสานงาน เพื่อใหเ้กิดการขายและการส่งมอบสินคา้ (การโอนกรรมสิทธ์ิ) จนเสร็จสมบูรณ ์

โดยหน้าท่ีท่ีสาํคญัของตัวแทนขายไดแ้ก่ การไปรบัลูกคา้ท่ีสนามบิน , การพาลูกคา้มาเย่ียมชมโครงการ , การใหข้อ้มูล

ของโครงการเพื่อเปรียบเทียบกบัโครงการอื่นๆ จนเกิดการจอง , การประสานงานกับลูกคา้อย่างต่อเน่ืองหลังการจอง 

เพื่อใหลู้กคา้มาทําสัญญาตามกําหนดเวลา , การเป็นตัวแทนลูกคา้เพื่อตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิ เน่ืองจาก

ลูกคา้ต่างชาติอาจกงัวลความถูกตอ้งของเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยและไวว้างใจตัวแทนขายมากกวา่บริษัทฯ เน่ืองจากเป็น

คนประเทศเดียวกนัและใชภ้าษาเดียวกนั ตลอดจนการพาลูกคา้ไปกรมท่ีดินในวนัโอนกรรมสิทธ์ิพรอ้มกบัเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ เพื่อความอบอุ่นใจของลูกคา้และในบางกรณีอาจจดัเจา้หน้าท่ีเพื่อเป็นผูร้บัมอบอาํนาจจากลูกคา้ในการรบัโอน

กรรมสิทธ์ิเน่ืองจากลูกคา้อาจไม่สามารถเดินทางมาโอนดว้ยตัวเองไดใ้นขณะเวลาน้ัน เป็นตน้ ดังน้ัน ดว้ยหน้าท่ีต่างๆ 

ของตัวแทนขายของบริษัทซ่ึงแตกต่างจากตัวแทนขายโดยทัว่ไป จึงทําใหต้น้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาของบริษัทฯ 
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จะถูกบนัทึกอยู่ในรายการสินทรพัย ์ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ และจะถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการขายและ

การใหบ้รกิารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ตวัแทนขายในอตัราประมาณรอ้ยละ 10.00 

ของมูลค่าขาย ในบางกรณีท่ีตวัแทนขายสามารถขายหอ้งชุดจนยอดขายสะสมถึงเป้าหมาย ภายในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

กําหนด ตัวแทนขายดังกล่าวอาจได้รับผลตอบแทนพิเศษ นอกจากน้ี พนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) และ

พนักงานของบริษัทท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือผลกัดนัใหก้ารขายประสบความสาํเร็จ จะไดร้บัผลตอบแทนดว้ยจาํนวนเงินคงท่ี

ซ่ึงคิดเป็นอตัราประมาณรอ้ยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าขาย  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตวัแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตวัแทนขาย (Sale 

Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เม่ือลูกคา้ทําจองและ/หรือ ทําสญัญาซ้ือขายจะซ้ือจะขาย และ/หรือหอ้งชุดท่ีมี

การโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เท่าน้ัน และเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจากลูกคา้จะตอ้งมากกวา่เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนแก่ตวัแทน

ขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งน้ี อัตราการจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่ตัวแทนขายและ/หรือพนักงานของตวัแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ดงักล่าว

เป็นอตัราตลาดและเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นจงัหวดัภูเก็ตซ่ึง

เป็นพื้ นท่ีท่ีมีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงปัจจัยอื่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขายโดยรวม ซ่ึง

รวมถึงตน้ทุนค่านายหน้าท่ีเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาก่อนท่ีจะนํามากําหนดกลยุทธ์ในการกําหนดราคา

ขาย ดงัน้ัน อตัราการจ่ายค่านายหน้าดงักล่าวจึงมิไดก้ระทบอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีบรษิัทฯ ประมาณการไว ้

ในปี 2561-2563 บรษิัทฯ มีตน้ทุนขายและใหบ้ริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขายและ

การใหบ้ริการ โดยบริษัทมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการเท่ากบั 139.31 ลา้นบาท 685.45 ลา้นบาท และ 37.18 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอัตราส่วนตน้ทุนขายและใหบ้ริการต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเท่ากบัรอ้ยละ 44.69 รอ้ยละ 

53.67 และ รอ้ยละ47.76 ตามลําดบัหรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นตน้ รอ้ยละ 55.31 รอ้ยละ 46.33 และรอ้ยละ52.24

ตามลาํดับ ซ่ึงการปรบัตวัลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ ดงักล่าวเป็นผลจากจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้โครงการการนัตี

ผลตอบแทนสาํหรบัหอ้งชุดโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 และ หาดในยาง เฟส 1, 2โอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในปี 

2561-2563 ทาํใหร้ายไดท่ี้บริษัทฯ รบัรูจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิต่อหอ้งมีมูลค่าลดลงเท่ากบัมูลค่าส่วนลดท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ 

ตารางท่ี 3    ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนขาย - ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 1.31 0.94 38.66 5.64 1.90 5.11 

ตน้ทุนขาย - ค่าก่อสรา้งอาคาร 135.23 97.07 598.1 87.26 32.78 88.17 

ตน้ทุนขาย - ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ/1 2.77 1.99 48.69 7.10 2.50 6.72 

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 139.31 100.00 685.45 100.00 37.18 100.00 

อตัราส่วนรอ้ยละตน้ทุนขายและการ

ใหบ้ริการต่อรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้ริการ 

44.69 53.67 47.76 

อตัรากาํไรขั้นตน้ 55.31 46.33                   52.24  

  หมายเหต ุ: /1 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร-ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียกูย้ืมระหวา่งก่อสรา้ง เป็นหลกั 
              /2 จดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ โดยปรบัรายการตน้ทุนสว่นเพ่ิมท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาการขายเป็นค่าใชจ้า่ยในการขาย   
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ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัของบริษัทฯ ประกอบดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการพนักงานขาย ค่านายหน้าจากการขาย 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าเสื่อมราคาหอ้งตัวอย่าง และ

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานขายอื่น ทั้งน้ี ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ ไดแ้ก่ ภาษีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

มีการขายและโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นตน้ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย 

ประกอบดว้ย ค่าโฆษณา และค่ากิจกรรมในการออกบูธ ส่วนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานขายอื่น ไดแ้ก่ ค่ารบัรอง เป็นตน้ 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการขายสาํหรบังวดปี 2561-2563 มีจาํนวน 69 ลา้นบาท 203.87 ลา้นบาท และ 31.18

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.13 รอ้ยละ 15.96  และ รอ้ยละ 40.05 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการตามลาํดบั    

ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

จาํนวน 23.11 ลา้นบาท โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัเกิดจากค่าใชจ้่ายพนักงานและค่าใชจ้่ายสง่เสริมการขายเพิม่ข้ึน เพื่อ

รองรบัการขยายตวัของธุรกิจและการเปิดตวัโครงการใหม่ในอนาคต 

ปี 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 203.87 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน

จาํนวน 134.87 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 195.46 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัเกิดความผนัแปรจาก

การโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดภายในปี 2562 และต่อพนักงาน 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขาย สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 31.18 ลา้นบาท ลดลงขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนเท่ากับ 172.69 ลา้นบาท โดยการค่าใชจ้่ายผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายซึ่งไดแ้ก่ ค่านายหนา้จากการขาย ,ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด The Title หาดในยาง เฟส 1 และ เฟส 2 ตาม

ขอ้กาํหนดสญัญา , ค่าใชจ้่ายในการดแูลหอ้งท่ียงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิ 
 

ตารางท่ี 4    ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

เงินเดือน โบนัสและสวสัดิการพนักงานฝ่ายขาย 12.55 18.19 18.87 9.26 14.39 46.15 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) 5.65 8.19 16.91 8.29 1.60 5.13 

ค่าส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ ์ 3.08 4.46 0.66 0.32 0.47 1.51 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานขายอ่ืน 1.58 2.29 5.72 2.81 3.07 9.85 

ตน้ทุนขาย - ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซึ่งสญัญา/2 44.63 64.68 160.76 78.85 9.83 31.53 

ค่าเสื่อมราคา 1.51 2.19 0.95 0.47 1.82 5.84 

รวม ค่าใชจ้า่ยในการขาย 69.00 100.00 203.87 100.00 31.18 100.00 

อตัราส่วนรอ้ยละค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการ 
22.13 15.96 40.05 

หมายเหต ุ: จดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ โดยปรบัจากคา่นายหนา้จากการขาย ซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาเป็น 

       ค่าใชจ้า่ยในการขาย 
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ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารหลักของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินเดือนและโบนัสพนักงานฝ่ายบริหาร ค่าเสื่อมราคา สวสัดิการ

และผลประโยชน์พนักงานอื่น ค่าสาธาณูปโภคค่าบริการต่างๆ ค่าเบี้ ยประกนัภยั และค่าใชจ้่ายในการบริหารอื่นๆ   

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 79.99 ลา้นบาท 104.83 ลา้นบาท และ 74.39

ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 25.66 รอ้ยละ 8.21 และรอ้ยละ 95.56 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการตามลาํดบั 

ปี 2561-2562 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหาร 79.99 ลา้นบาท และ104.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น

อตัราการเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 23.68 และรอ้ยละ 8.10 ตามลําดับ เน่ืองจากการเติมโตของบริษัททําใหมี้จาํนวนพนักงาน

เพิ่มข้ึนตลอดจนการปรบัข้ึนเงินเดือนประจาํปีของพนักงาน ค่าบริจาคเพื่อสาธารณกุศล และค่าใชจ้า่ยในการบริหารอื่นๆ 

ท่ีเพิ่มข้ึน  

ปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 74.39 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนเท่ากับ 30.43 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายลดลง เช่น ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ,ค่าบริจาคเพ่ือสาธาณกุศล ,

ค่าใชจ้่ายบรหิารอ่ืน 
 

ตารางท่ี 5    ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

เงินเดือนและค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัพนักงาน

ฝ่ายบรหิาร 

 

44.98 

 

56.23 

 

47.75 45.55 

 

41.11 55.26 

ค่าสาธารณูปโภค 2.86 3.58 6.49 6.19 1.77 2.38 

ค่าบริการต่างๆ 3.98 4.98 5.61 5.35 5.87 7.89 

ค่าเบ้ียประชุม 0.33 0.41 0.33 0.31 0.33 0.44 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ/1 19.31 24.14 37.80 36.06 17.89 24.05 

ค่าเสื่อมราคา 8.53 10.66 6.85 6.53 7.42 9.97 

รวม ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 79.99 100.00 104.83 100.00 74.39 100.00 

อตัราส่วนรอ้ยละค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
25.66  8.21                   95.56  

หมายเหต ุ:/1 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารอ่ืนๆ ท่ีสาํคัญประกอบดว้ย ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่ารกัษาความสะอาด ค่าเบ้ียประกันภยั เป็นตน้ 

/2 บรษิัทมีการเปลี่ ยนแปลงวธิีคาํนวณค่าเสื่ อมราคาของสินทรพัยท่ี์ตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ีพฒันาโครงการในอนาคตใหมี้อายใุชง้านสัน้ลง

จึงทาํใหค้่าเสื่ อมราคาต่อปีของสินทรพัยด์งักลา่วมีจาํนวนสูงขึ้น 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ยดอกเบี้ ยจากเงินกูยื้มสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัยท่ีไม่ไดถู้ก

บนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินของโครงการ และดอกเบี้ ยจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือเป็นหลกั โดยในปี 2561-2563 บรษิัทมี

ตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 0.11 ลา้นบาท  2.10 ลา้นบาท และ 5.21ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.16  

และรอ้ยละ 5.86 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงิน 0.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากบริษัทฯ ชําระหน้ีเงินกูยื้มสถาบัน

การเงิน/บรษิัทประกนัภยัเสร็จสิ้ นภายในตน้ปี 2561 และในส่วนของดอกเบี้ ยเงินกูยื้มโครงการ The Title หาดในยางน้ัน 
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เป็นตน้ทุนทางการเงินของโครงการจึงถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงเป็นรายจ่ายลกัษณะทุน จึงยงัไม่ถูก

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

ในปี 2562 ตน้ทุนทางการเงิน 2.10 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเป็นดอกเบี้ ยเงินกูยื้มท่ีเกิดข้ึนหลงัการก่อสรา้งโครงการ

เสร็จ และดอกเบี้ ยจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน/บริษัทประกนัภยัเพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

ปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทนุทางการเงิน สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 5.21 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 3.11 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการจ่ายดอกเบีย้จากการเงินกูย้ืมใหก้ับสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัยเพ่ือใชเ้ป็นทุน

หมนุเวียนในกิจการ 
 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

ในปี 2561 ค่าใชจ้่ายภาษีเงิน เท่ากับ 7.50 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเน่ืองมาจากการรับรูก้ําไรจากการดําเนินงานท่ี

ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัจากการโอนกรรมสทิธ์ิหอ้งชุดโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 เป็นหลกั 

ปี 2562 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน เท่ากบั 63.66 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือ

เทียบกบัชว่งเดียวกนักบัปีก่อน 56.16 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีเพิ่มข้ึน 

ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ (10.78) ลา้นบาท เกิดจากการปรบัปรุงประมาณ

การภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (Deferred  income tax) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2561-2563 เท่ากับ 28.21 ลา้นบาท 234.32 ลา้นบาท และ ขาดทุนสุทธิ 48.20 

ลา้นบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบัรอ้ยละ 8.70 รอ้ยละ 18.11 และอตัราการขาดทุนสุทธิ รอ้ยละ 

54.17 ของรายไดร้วมตามลาํดบั   

  ปี 2561 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 มีจาํนวน 12.67 ลา้นบาท เท่ากับ 

31.00 เกิดจากรายไดจ้ากการขายท่ีไม่สามารถครอบคลุมค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนได ้ 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจํานวน 234.32 ลา้นบาท เท่ากบั 

206.11 ลา้นบาท เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีขาดทุนสทุธิ สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 48.20 ลา้นบาท ซึ่งการขาดทุนสอดคลอ้งกับผลประกอบการ

ของบรษิัท 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5.24 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงเป็นผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดลงตามจาํนวนหอ้งท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดตาม

สาเหตุท่ีไดก้ล่าวถึงในส่วนรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลทาํให้

ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 200 ลา้นบาท 220 ลา้นบาท 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 35.76 เพิ่มข้ึนจากกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน และในปีน้ีบริษัท

ฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 220 ลา้นบาท 330 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ ้นเท่ากับ (6.57) เป็นผลมาจากการขาดทุนตามผล

ประกอบการ 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ  

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561,31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 

1,754.61 ลา้นบาท 1,151.81 ลา้นบาท และ 1,386.77ลา้นบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทเป็น

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์คิดเป็นอตัราส่วน รอ้ย

ละ 39.32 รอ้ยละ 30.42 และรอ้ยละ 44.07 ของสินทรพัยท์ั้งหมดตามลาํดบั และท่ีดินรอการพฒันา คิดเป็นอตัราส่วน

รอ้ยละ 32.43 รอ้ยละ 42.41 และรอ้ยละ36.57 ของสินทรพัยท์ั้งหมดตามลาํดบั 

รายละเอียดสินทรพัยห์ลกัของบริษัท สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และจะถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อ โดยตน้ทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยห์ลัก ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน 

ค่าปรบัสภาพท่ีดิน ค่าก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาโครงการใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มขายซ่ึงรวมถึง

ดอกเบี้ ยเงินกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณ สิ้ นปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 689.87 ลา้นบาท 350.42 

ลา้นบาท และ 611.08 ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 39.52 รอ้ยละ 30.42 และรอ้ยละ 44.07 ของสินทรพัยร์วมของ

บรษิัทฯ ตามลาํดบั 

ณ  ปี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 689.87 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 2560 รอ้ยละ 

84.67 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการโอน

กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อของโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 และการก่อสรา้งโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 ท่ี

เริ่มก่อสรา้งในช่วงตน้ปี 2560-2561 

ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 350.42 ลา้นบาท และ 611.08 ลา้น

บาท ตามลําดับ การเพิ่มข้ึน (ลดลง) มาจากการรบัรูต้น้ทุนจาการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดโครงการ The Title หาดในยาง

เฟส 1, 2 และการเริ่มงานก่อสรา้งโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ในช่วงปลายปี 2562 
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ตารางท่ี 6    ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ยกตามโครงการ 

โครงการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

The Title หาดราไวย ์เฟส 1 8.68 1.26 8.68           2.48  8.68       1.42  

The Title หาดราไวย ์เฟส 2 - - -  -  -  - 

The Title หาดราไวย ์เฟส 3 18.16 2.63 4.47           1.28  2.78       0.45  

The Title หาดในยาง เฟส 1,2 661.7 95.92 126.23         36.02  51.5       8.43  

The Title หาดในยาง เฟส 3  - -  68.84         19.64  48.12       7.87  

The Title หาดราไวย ์เฟส 5 1.33 0.19 142.2 
        40.58  

405.03     66.28  

The Title Halo1 -  -   - - 94.97     15.54  

รวม 689.87 100 350.42 100 611.08   100.00  

 

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบรษิัทฯ คือ เฟอรนิ์เจอรท่ี์ลูกคา้สัง่ซ้ือแยกต่างหากนอกเหนือจากเฟอรนิ์เจอรส์่วนควบท่ีบรษิัทฯ 

ขายพรอ้มหอ้งชุด โดยบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนในการสัง่ซ้ือและส่งมอบเฟอรนิ์เจอรแ์ก่ลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้บางราย อาทิ

เช่น ลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีไม่สะดวกในการดําเนินการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยอํานวยความ

สะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ โดย บริษัทฯ ไดเ้ริ่มดาํเนินการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในลกัษณะดงักล่าว ในโครงการ The Title 

หาดราไวย ์เฟส 3 และโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, ณ 31 ธันวาคม 2562 

และ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากับ 6.49 ล้านบาท 0.59 ลา้นบาท และ 0.91ลา้นบาท 

ตามลาํดบัคิดเป็นละ 0.37 รอ้ยละ 0.05 และรอ้ยละ0.07 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ตามลาํดบั 
 

สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นหลักของบริษัท ประกอบดว้ย ค่าเบี้ ยประกันจ่ายล่วงหน้า  ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึง

สญัญา เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยห์มุนเวียนอื่นเท่ากบั 176.83 

ลา้นบาท 38.64 ลา้นบาท และ 47.99 ลา้นบาท โดยคิดเป็น รอ้ยละ 10.08 รอ้ยละ 0.04 และรอ้ยละ 0.04ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิัท ตามลาํดบั 

ซ่ึงรายการหลกัเกิดจากตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีเพิ่มข้ึนจากการขายหอ้งชุดโครงการ The Title หาดใน

ยาง เฟส 1, 2 และ หาดราไวย ์เฟส 5 การลดลงเกิดจากตน้ทุนส่วนเพิ่มจะถูกตดัเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ

หอ้งชุด 

ท่ีดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพัฒนา เป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ประกอบดว้ยตน้ทุนในการ

ไดม้าซ่ึงท่ีดินและค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพัฒนาเท่ากบั 568.99 ลา้นบาท 488.49 ลา้นบาท และ 507.18

ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 32.43 รอ้ยละ 42.41 และรอ้ยละ 36.57 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ตามลาํดบั 

ปี 2561 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากบั 568.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 349.46 ลา้นบาท เป็นอตัรา

เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 159.19  เกิดจากการซ้ือท่ีดินเพิ่มท่ีหาดในยางและหาดบางเทา เพื่อสาํหรบัพฒันาโครงการในอนาคต 
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ปี 2562 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากบั 488.49 ลา้นบาท ลดลง 80.51 ลา้นบาท จากการโอน

ท่ีดินรอการพฒันาไปเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นการพฒันาโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 และโครงการ 

The Title หาดในยาง เฟส 3 

ปี 2563 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากบั 507.19 เพิ่มข้ึน 18.70 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือท่ีดิน

เพิ่มท่ีหาดบางเทา เพื่อสาํหรบัพฒันาโครงการในอนาคต 

 

ตารางท่ี 7    ท่ีดินรอการพฒันาแยกตามพ้ืนท่ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 

ท่ีดินรอการพฒันา 
ณ 31 ธนัวาคม 

2561 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

ณ 31 ธนัวาคม 

2563 
กรรมสิทธิ ์

ท่ีดินบริเวณหาดราไวย ์ 51.22 3.89 3.89 บริษัท 

ท่ีดินบริเวณหาดในยาง 9.12  -  - ติดภาระจาํนอง 

ท่ีดินบริเวณหาดในยาง 159.19 144.73 138.30 บริษัท 

ท่ีดินบริเวณหาดบางเทา 311.37  339.87 364.99 บริษัท 

รวม 568.99 488.49 507.18   
 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ ์

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคารสํานักงานบา้นพักพนักงาน แคมป์คนงาน

ก่อสรา้ง และ ยานพาหนะ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

สุทธิจาํนวน 39.10 ลา้นบาท  72.90 ลา้นบาท และ 68.14 ลา้นบาท ตามลําดับ คิดเป็น รอ้ยละ 2.23 รอ้ยละ 6.33 

และรอ้ยละ 4.91 ของสินทรัพยร์วม ตามลําดับโดยรายการหลัก ไดแ้ก่ อาคารและสํานักงานท่ีจังหวดัภูเก็ต ซ่ึงใชเ้ป็น

สาํนักงานในการปฏิบติังาน หอ้งรบัรองและหอ้งประชุมสาํหรบัผูบ้ริหาร และอาคารบา้นพกัคนงานและพนักงานท่ีจงัหวดั

ภูเก็ต เป็นตน้ 

ณ ปี 2561 ท่ีดินอาคารและอุปกรณล์ดลง จากสิ้ นปี 2560 เท่ากบั 10.94 ลา้นบาท เป็นอตัรารอ้ยละ 21.81  

ในปี 2562 ท่ีดินอาคารและอุปกรณเ์พิ่มข้ึน จากสิ้ นปี 2561 เท่ากบั 33.79 ลา้นบาท เป็นอตัรารอ้ยละ 86.42 

ปี 2563 ท่ีดินอาคารและอุปกรณล์ดลง จากสิ้ นปี 2562 เท่ากบั 4.76 ลา้นบาท เป็นอตัรารอ้ยละ 6.53 

ตารางท่ี 8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์                   

           หน่วย : ลา้นบาท  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ท่ีดิน 3.64 12.77 12.77 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 29.57 43.62 50.52 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณส์าํนักงาน 3.40 3.33 2.47 

ยานพาหนะ 2.49 2.90 2.32 

งานระหวา่งก่อสรา้ง - 10.28 0.06 

รวม 39.10 72.90 68.14 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 เท่ากบัจาํนวน จาํนวน 1.47 ลา้นบาท 0.96 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท คิด

เป็น รอ้ยละ 0.08 รอ้ยละ 0.08  และ รอ้ยละ 0.01 ของสินทรพัยร์วมตามลําดับโดยสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนหลกั ไดแ้ก่ ซ้ือ

ลิขสิทธ์ิซอฟแวรค์อมพิวเตอรร์ะบบการวางแผนบริหารธุรกิจขององคก์รแบบองคร์วม (Enterprise Resource Planning) 

หรือ ERP ซ่ึงบริษัทฯ ใชใ้นการบริหารงาน ในปี 2559 การลดลงของสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน เกิดจากบริษัทฯ มีการทยอย

ตดัค่าจาํหน่ายลิขสิทธ์ิดงักล่าว 

ปี 2561สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 0.15 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสิ้ นปี 2560 เน่ืองจากการบริษัทฯ ได้

จดัทาํ Website ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสมบูรณใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ 

ปี 2562 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีจาํนวนลดลง 0.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสิ้ นปี 2561 เน่ืองจากการตดัจาํหน่าย

ค่าลิขสิทธ์ิ 

ปี 2563 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีจาํนวนลดลง 0.32 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสิ้ นปี 2562 เน่ืองจากการตดัจาํหน่าย

ค่าลิขสิทธ์ิ 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชเีกิดข้ึนสาํหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

ใช ้ซ่ึงบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียังไม่ไดใ้ชโ้ดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี

เท่ากบั 13.66 ลา้นบาท 16.06 ลา้นบาท และ 26.84 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.78 รอ้ยละ 1.39 และ รอ้ยละ 1.95 

ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราว

จากรายการผลประโยชน์พนักงาน ตน้ทุนสิทธิการเช่า เป็นตน้ 
 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินคํ้าประกนัค่าไฟฟ้าและน้ําประปาเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเท่ากบั 2.08 ลา้นบาท 1.76 ลา้นบาท และ 

1.78 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 รอ้ยละ 0.15 และ รอ้ยละ 0.01 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 1,203.59 ลา้นบาท 392.30 

ลา้นบาท และ 679.11 ลา้นบาท ตามลําดับ คิดเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 68.60 รอ้ยละ 34.05  และรอ้ยละ48.97 ของ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมตามลาํดบั รายละเอียดหน้ีสินหลกัของบริษัทฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่างานก่อสรา้ง เจา้หน้ีการคา้อื่นๆ ของการซ้ือวสัดุและ

อุปกรณ์เพื่อพัฒนาโครงการโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นของ

บริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 10.19 ลา้นบาท 17.42 ลา้นบาท และ 3.36 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.58 รอ้ยละ 1.58 

และ รอ้ยละ 0.01 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลําดับ ทั้งน้ี อัตราการเปลี่ยนแปลงของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอื่นในแต่ละช่วงเวลาสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดย  

ณ สิ้ นปี 2561 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลงจากปี 2560 จาํนวน 8.79 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีการคา้

อื่นๆ ของการซ้ือวสัดุและอุปกรณท่ี์ลดลงจากการพฒันาโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1, 2 เสร็จในปี 2561  
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ณ สิ้ นปี 2562 , ปี 2563 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลงจากปี 2561 , ปี 2562 จาํนวน 7.23 ลา้นบาท , 

14.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดการชาํระหน้ี การซ้ือวสัดุและอุปกรณท่ี์เพิ่มข้ึนจากการพฒันาโครงการ The Title หาด

ราไวย ์เฟส 5  

 

โดยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นของบริษัท มีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

ตารางท่ี 9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

                  หน่วย : ลา้นบาท 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
ณ 31 ธนัวาคม 

2561  

ณ 31 ธนัวาคม 

2562  

ณ 31 ธนัวาคม 

2563  
งานก่อสรา้งอาคาร 4.28 4.78 1.32 

อื่นๆ1/ 5.91 12.64 2.04 

รวม 10.19 17.42 3.36 

หมายเหต ุ1/อ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย เป็นหลกั 
 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเท่ากบั 4.04 ลา้นบาท 13.16 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.23 รอ้ยละ 1.14 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ไม่มีภาษีเงินไดเ้งินคา้งจ่ายในปี 2563 

ตามลาํดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

เงินรบัล่วงหนา้ 

เงินรับล่วงหน้า คือ เงินท่ีบริษัทฯ ไดร้ับจากผูซ้ื้อก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจํา และเงินทํา

สัญญา โดยบริษัทจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และจะถูกตัดเป็นรายได้เม่ือมีการโอน

กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อ  สาํหรบัเง่ือนไขของ เงินจอง เงินมดัจาํ และเงินทาํสญัญา กรณีลูกคา้ชาวไทย บริษัทฯ กาํหนดใหลู้กคา้

จะตอ้งทาํการชาํระค่าเงินจอง เงินทาํสญัญาและเงินดาวน์ใหแ้ก่บริษัทฯ อยา่งน้อยคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 1.00-

15.00 ของมูลค่าหอ้งชุดก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ ในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีติดตามการชาํระเงินไดย้ากกว่า

ลูกคา้ชาวไทยกาํหนดใหต้อ้งทําการชาํระค่าเงินจอง เงินทําสญัญาและเงินดาวน์ใหแ้ก่บริษัทฯ อยา่งน้อยคิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 50.00-70.00 ของมูลค่าหอ้งชุดก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิตามเง่ือนไขในสญัญาตามลาํดบั 

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ เท่ากับ 891.29 ลา้นบาท 160.37 ลา้นบาท  และ 

276.86 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 50.34 รอ้ยละ 13.92 และรอ้ยละ19.96 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้รวม 

ตามลําดบั โดยเงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ มีจาํนวนลดลงปัจจยัหลักมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด โครงการ The Title 

หาดในยาง เฟส 1, 2 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน/บริษัทประกนัภยั 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน/บริษัทประกนัภยัในสิ้ นปี 2561 เท่ากบั 269 ลา้นบาท ปี 2562 เท่ากบั 

5 ลา้นบาท ปี 2563 เท่ากับ 105 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563บริษัทฯ ได้กูยื้มเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัท

ประกนัภัย เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ The Title หาดในยาง เฟส1, 2 โดยทยอยชําระหน้ีดังกล่าว เสร็จภายในปี 

2562 ,ปี 2563 และไดมี้การกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน/บริษัทประกนัภยั เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ The Title 

หาดราไวย ์เฟส 5 และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 
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  การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรบัรอง

ว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู ้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระสําคัญ 

นอกจากน้ีบรษิัทของรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ แลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ระบบดังกล่าวและ

บริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้อบบัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงิน

ของบรษิัทฯ 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาวจีรยา อุดมวงศท์รพัย ์ เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชื่อของ นาวสาวจีรยา อุดมวงศท์รัพย ์กํากับไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

ช่ือ           ตาํแหน่ง                    ลายมือช่ือ 

 

นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 

(รกัษาการ) 

 

 

นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ 

 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม / กรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานวางแผนและควบคุม 

 

 

 

    ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ช่ือ          ตาํแหน่ง                    ลายมือช่ือ 

 

น.ส.จรียา อดุมวงศท์รพัย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน 

              



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 149 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายสุวิช  ลํา่ซาํ 

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการอิสระ 

60  ปริญญาโท (บริหารธุรกจิ) 

Abilene Christian University  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที ่ 

114/2015 

 อบรมหลกัสูตร “Updated 

COSO Enterprise Risk 

Management: Integrating with 

Strategy and Performance" 

  

0.13 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

 

2557-2559 

 

2539-มี.ค 

2563 

 

 

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 

 กรรมการ 

 

 Director agency 

transformation 

บรษิัท รม่โพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั  

บริษัท  เอไอเอ  จาํกดั 

 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

     

ประกนัชีวิต 

 

 

2. นายวิโรจน์  หตุะจูฑะ 

 กรรมการ   

(มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 

 

83  ปรญิญาโท (MS MATHS – 

Master of Science 

Mathematics) มหาวิทยาลยัมิน

ดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส ์

 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราช

ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา      

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที ่

118/2015 

 

1.35 บิดา นายเด่นดนัย  

หุตะจูฑะ และ นาย

ดรงค ์ หุตะจฑูะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

2557-2559 

 

2543- ปัจจบุนั 

 

 

 

 กรรมการ 

 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 

บริษัท รม่โพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

บริษัท สาม ธนัวา จาํกดั 

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทกุประเภท 

 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 150 
 

 

ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นายเด่นดนัย  หุตะจูฑะ 

 กรรมการ 

(มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท)         

 ประธานกรรมการบรหิาร 

 ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สาย งานขายและการตลาด  

60  ปริญญาตรี (บญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

  Mini MBA  รุ่นที่ 35 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่ 

118/2015 

57.49 บุตรนายวิโรจน์   หุ

ตะจฑูะ และ     พ่ี

นายดรงค ์ 

 หุตะจูฑะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2553 –2559 

 กรรมการ 

 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 ประธากรรมการบรหิาร 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานขายและการตลาด 

 กรรมการ 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พรอ็พ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

4. นายศศิพงษ์  ป่ินแกว้ 

 กรรมการ 

 (มีอาํนาจลงนามผูกพนับรษิัท) 

 ประธานเจา้หน้าที่บรหิารร่วม 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน  

วางแผนและควบคุม 

59  ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากสภา

วิชาชีพบญัชี (Certified Public 

Accountants: CPA) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 114/2015  

2.12 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

12 มิ.ย. 2561-

ปัจจุบนั 

 

22 มิ.ย. 2563-

ปัจจุบนั 

 กรรมการ 

 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร

ร่วม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

วางแผนและควบคุม 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

บริษัท รม่โพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

บริษัท ซีโอเอส ออดิท 

จาํกดั 

บริษัท เพ็ท วาไรตี้   

จาํกดั 

 

บริษัท เดอะ บีช เฮา้ส ์

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

สาํนักงานสอบบญัชี 

 

ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว์

เลี้ ยง 

ผลิตและจาํหน่ายชุด

ว่ายน้ํา 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 151 
 

 

ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายดรงค ์ หุตะจฑูะ 

 กรรมการ 

      (มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

       สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

59  ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที ่118/2015 

2.86 บุตรนายวิโรจน์  

 หุตะจูฑะ และ น้อง 

นายเดน่ดนัย  หุตะ

จูฑะ 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

 

 

2554 - 2559 

 

 กรรมการ 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

พฒันาผลิตภณัฑ ์

 

 กรรมการ 

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

6. นางสาวจรียา  อุดมวงศท์รพัย ์

 กรรมการ 

      (มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

54  ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 114/2015 

0.62 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

2550-2559 

 

2547-28 ส.ค.

2563 

 

 กรรมการ 

 รองกรรมผูจ้ดัการสายงาน

บญัชีและการเงนิ 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 

บรษิัท รม่โพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

บรษิัท สาม ธนัวา จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทกุประเภท 

 

7. นายชยัวุฒิ  จิตราคนี 

 ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

  กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

64  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสน

ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์

การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ SEC/2014 

 Advanced Audit Committee 

Program (ACP)  2016 

 หลกัสูตร Chief of Financial 

Officer (CFO) รุ่นที่ 3 

0.10 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2557 - 2559 

 

2557 - ปัจจุบนั 

2554 -ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พรอ็พ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

บริษัท วีไออี จาํกดั 

บริษัท เอส ที ซ ีอิน

โนเวชัน่ จาํกดั 

บรษิัท คสัตอมไมซ์

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

ขายอาหารเสริม

ผลิตภณัฑอ์าหารกึ่ง

สาํเร็จรปู แปรรูป  

ผลิตเครื่องมือแพทย ์
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

สถาบนับญัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตรแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

 หลกัสูตรการบรหิาร

เศรษฐศาสตรส์าธารณะ สาํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสูง  รุ่นที ่3 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรบั

นักบริหารระดบัสูง รุ่นที ่16 

สถาบนัพระปกเกล ้

 อบรมหลกัสูตร “Updated 

COSO Enterprise Risk 

Management: Integrating with 

Strategy and Performance” 

 อบรมหลกัสูตร “Gorporate    

    Governance Orientaion for    

    New Listed Company” 

 

2552 -ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจุบนั 

2551 - ปัจจบุนั 

 

 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการบรหิารการเงิน 

 กรรมการบริหารการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยี จาํกดั 

บริษัท เสน้สาลี จาํกดั 

บริษัท เรดอน  จาํกดั 

บรษิัท นีโอฟารม์ จาํกดั 

 

 

ผลิตเสน้ก๋วยเตี๋ยว 

ขายส่งสินคา้ทัว่ไป 

ขายส่งสินคา้ทางเภสชั 

 

8 นางจติตมิา สจัจวานิช อินทุจนัทรย์ง  

 ประธานกรรมการสรรหา  

และกาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 

60  เนตบิณัฑิตไทย สมยัที่ 36 

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 

114/2015 

 หลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program (ACP) 

0.10 ไม่ม ี 11 ต.ต. 2559-

ปัจจบุนั 

 

 

2557 – 2559 

 

2555 – 2557 

 

 

 

 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการ 

 

 ประธานอนุกรรมการไต่สวน

ขอ้เท็จจริง กรณีเจา้หน้าที่ของ

รฐักระทาํการทจุริตในภาครฐั 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พรอ็พ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั 

สาํนักงานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครฐั 

(ป.ป.ท. วุฒิสภา 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

  

  

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

ส่วนราชการ 
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ลาํดบั 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2016 

  อบรมหลกัสูตร “Gorporate    

    Governance Orientaion for    

     New Listed Company” 

2554 - 

2557 

 

2553 - 2554 

 ผูช้่วยดาํเนินงานของสมาชิก

วุฒิสภา 

 เลขานุการประธานวุฒสิภา 

 

วุฒิสภา 

ส่วนราชการ 

   

ส่วนราชการ 

 

9 นายประเสริฐ  วรรณเจรญิ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน 

         ปฏิบตัิการและนิตกิรรม 

 

60  ปริญญาโท สาขาการบรหิาร

พฒันาสงัคม) สถาบนับญัฑิ

ตพฒันบรหิารศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรี สาขานิตศิาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.48 ไมม่ ี 13 พ.ค. 2563-

ปัจจุบนั 

11 ต.ต. 2559-

ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการผูจ้ดัการสายงาน

ปฏิบตัิการและนิติกรรม 

 

 กรรมการ 

 

 

 

บรษิัท ร่มโพธ์ิ พร็อพ

เพอรต์ี้  จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

บริษัท สาม ธนัวา จาํกดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

โรงคา้ไมแ้ปรรูปและไม้

ซุงทกุประเภท 
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รายละเอียดเก่ียวกับผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายช่ือ  บริษัท 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.นายสุวชิ  ลํา่ซาํ X,I,III,IV - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

6.นางสาวจีรยา   อดุมวงศท์รพัย ์ I,V,@ - - - - - - - - - - 

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

8.นางจิตติมา สจัจวานิช  อินทุจนัทรย์ง I,III,IV - - - - - - - - - - 

9.นายประเสรฐิ  วรรณเจรญิ I,V,VI,@ I,V,VI,@ - - - - - - - - - 

10.นายเจริญ  บญุมโนทรพัย ์ VII - - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ :  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบรหิาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผูบ้รหิาร VI = ผูถื้อหุน้ VII = เลขานุการบรษิัท @ = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

บรษิัทที่ เก่ียวขอ้ง  :  1.บรษิัท สาม ธนัวา จาํกัด 2. บรษิัท เพ็ท วาไรตี้  จาํกัด 3.บรษิัท ซีโอเอส ออดทิ จาํกัด 4.บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลยี จาํกดั 5.บรษิทั วไีออี จาํกัด 6. บรษิัท เสน้สาลี จาํกัด 7.บรษิัท เอส ที ซี อินโนเวชัน่ 

จาํกัด 8.บรษิัท เรดอน จาํกดั 9.บรษิทั นีโอฟารม์ จาํกัด 10. บรษิัท เดอะ บีช เฮา้ส ์จาํกัด 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

- ไม่มี      - 
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เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท สาํนักงาน โปรเฟสวนั จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิัท โดยหวัหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมี

คุณสมบติั วฒิุการศึกษา และประสบการณใ์นการทาํงาน ดงัน้ี 

ลาํดบั 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 

 

 

สดัส่วน 

การถือ

หุน้ 

ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

1 นายภาคิน วรุิลหกุล 43  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

การบญัชี   

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (CPA) 

เลขท่ี 10876 

 วุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 

(IACP) สภาวิชาชีพบญัชีใน    

พระบรมราชูปถมัภ ์

 

- 

 

- 

2551- 

ปัจจุบนั 

 

2553 - 

ปัจจุบนั 

2544 - 2550 

 

หุน้สว่น 

 

หุน้สว่น 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายตรวจสอบ 

 

บรษิัท สาํนักงาน เอ็มเอ็ม 

เอ็น ซินดิเคสจาํกดับริษัท 

สาํนักงาน โปรเฟส วนั 

จาํกดั 

สาํนักงานสอบบญัชี อี วาย 

จาํกดั 

Audit 

 

Audit 

Audit 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

ทรพัยส์ินท่ีประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ผูป้ระเมินหลกั วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 

วิธปีระเมิน วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยส์นิ 

1. โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 1 

ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดพกัอาศยัจาํนวน 5 หอ้ง เน้ือท่ี 

รวม 225.43 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรพัยส์ิน : ชั้นท่ี 4 อาคารชุดเดอะ ไทเท้ิล เฟส

1 อาคารเลขท่ี เอ และบี ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

19,077,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั  

/นายพี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมูลค่า /ผูป้ระเมินหลักชั้นวิสามัญ 

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์   ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่ า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

2. โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 

ทรัพย์สิน: หอ้งชุดพักอาศัยจํานวน 1 ห้อง เน้ือท่ี

รวม 77.46 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรพัยส์ิน : ชั้นท่ี 4 อาคารชุดเดอะ ไทเท้ิล เฟส 

3 อาคาร บี ถนนสายหาดสุรินทร-์หาดราไวย ์ต.รา

ไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

6,971,000 บจก.เรยีล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นาย พี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมูลค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์  ผู้จัดการฝ่ ายประเมินมูลค่ า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ  

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

 

 

 

 

วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

3 . โครงการ The Title V หาดราไวย์ (โครงการ

ระหว่างก่อสรา้ง) 

ทรัพย์สิน: ท่ี ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จํานวน 3 

แปลง เน้ือท่ีรวม 5-1-25.9 ไร่ จาํนวน 5 รายการ 

225,279,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 

 

 

วิธีวิเคราะหจ์ากตน้ทุน 

(Cost Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 158 
 

ทรพัยส์ินท่ีประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ผูป้ระเมินหลกั วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 

วิธปีระเมิน วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยส์นิ 

และสว่นพฒันาควบ (ประเมินตามแบบแปลน)   

ท่ีตั้ งทรัพย์สิน  : ซอยทวีสมาน ถนนสายหาด

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

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : จาํนอง กบั บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ  วฒ.118 

 

 

 

4. อาคารสํานักงานและสํานักงานขายบริเวณหาด

ราไวย ์

ทรัพย์สิน : ท่ี ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจํานวน 3 

รายการเน้ือท่ีรวม 0-2-20.2 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : เลขท่ี 469 ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ต.ราไวย ์อ.เมืองภเูก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

27,671,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชัน้วุฒิ  วฒ.118 

 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิเคราะหจ์ากตน้ทุน 

(Cost Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

5. อาคารสาํนักงานบริเวณหาดราไวย ์

ทรพัยส์ิน: ท่ีดินจาํนวน 3 โฉนด พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง

2 รายการ ประเภทอาคารบา้นเด่ียว 2 ชั้น หลงัเน้ือ

ท่ีรวม 1-1-70.3 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ซอย เดอะไทเท้ิล ถนนสายหาด

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

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

57,050,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

 

 

 

 

วิธีวิเคราะหจ์ากตน้ทุน 

(Cost Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

6.ท่ีดินพรอ้มอาคารรา้นกาแฟ AMAZON ชั้นเดียว 

ท รั พ ย์ สิ น : ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง                           

เน้ือท่ีรวม 0-0-89.7ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ถนนสายหาดสุรินทร์-หาดราไวย ์ 

ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

11,611,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.118 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีวิเคราะหจ์ากตน้ทุน 

(Cost Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 159 
 

ทรพัยส์ินท่ีประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ผูป้ระเมินหลกั วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 

วิธปีระเมิน วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยส์นิ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

 

7. ท่ีดินว่างเปล่าบริเวณหาดราไวย ์ 

ทรัพยส์ิน: ท่ีดินจาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ีรวม 0-0-

60.7 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ถนนสายรอบเกาะหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

5,038,000 บจก.เรยีล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ วฒ.118 

 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ วธีิเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

8. ท่ีดินว่างเปล่าบริเวณหาดราไวย ์ 

ทรัพย์สิน: ท่ีดิน จํานวน 2 แปลง แบ่งออกเป็น 3  

กลุม่  เน้ือท่ีรวม 5-1-81.9 ไร่ 

ท่ีตั้งทรพัยส์ิน : ซอยรั้วแฝด ถนนสายหาดสุรินทร์-

หาดราไวย ์ต.ราไวย ์อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

77,332,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายสิทธิชัย มีมูซอ ผูส้ํารวจและประเมิน

มูลค่า , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์วงศ ์ 

ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผูต้รวจสอบ

รายงาน / ผูป้ระเมินหลกัชัน้วุฒิ วฒ.118 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

9. อาคารสํานักงานขาย และอาคารสํานักงาน 2 

ชั้น 

ทรัพย์สิน: ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง เน้ือท่ีรวม 2-

1-10.3 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยส์ิน : ซอยบางหม่าเหลา 2 แยกจากถนน

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

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

50,287,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นาย พี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมูลค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์  ผู้จัดการฝ่ ายประเมินมูลค่ า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบตน้ทุน 

(Cost Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 160 
 

ทรพัยส์ินท่ีประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ผูป้ระเมินหลกั วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 

วิธปีระเมิน วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยส์นิ 

10. ท่ีดินว่างเปล่า ติดถนนสายสาคู-ในยาง 

ทรัพย์สิน: ท่ีดินว่างเปล่า จาํนวน 16 แปลง เน้ือท่ี

รวม 33-2-33.2 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยส์ิน : ติดถนนสายสาคู-ในยาง ต.สาคู อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

335,881,000 บจก. เรียล เอสเตท  แอพเพรซลั 

/นาย พี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมลูค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์  ผู้จัดการฝ่ ายประเมินมูลค่ า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

11. ท่ีดินว่างเปล่า ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรี

สุนทร 

ทรัพยส์ิน: ท่ีดินว่างเปล่า จาํนวน 17 แปลง  เน้ือท่ี

รวม 39-0-68.8 ไร่ 

ท่ีตั้งทรัพยส์ิน : ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : จาํนอง กบั บมจ.กรุงเทพประกนัภัย 

จาํนวน 13 แปลง 

 

359,148,000 บจก. เรียล เอสเตท  แอพเพรซลั 

/นายพี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมูลค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์   ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

 

12. ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง ติดซอนเชิงทะเล 14 

ถนนศรีสุนทร 

ทรพัยส์ิน: ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง จาํนวน 8 แปลง  

เน้ือท่ีรวม 1-3-17.0 ไร่ (ประเมินเฉพาะส่วน

ท่ีดิน) 

ท่ีตั้งทรัพยส์ิน : ติดซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

30,114,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายพี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมูลค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์  ผู้จัดการฝ่ ายประเมินมูลค่ า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

23 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  
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ทรพัยส์ินท่ีประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ผูป้ระเมินหลกั วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 

วิธปีระเมิน วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยส์นิ 

13. โครงการ The Title หาดในยาง   

ทรัพย์สิน: หอ้งชุดพักอาศัยจาํนวน 36 หอ้ง เน้ือท่ี

รวม 1,409.30 ตร.ม. 

ท่ีตั้งทรัพยส์ิน : อาคารชุด เดอะไทเท้ิล  เรสซิเดน

ซีส ์ (ในยาง-ภูเก็ต) ซอยบางหมาเหล่า 2 ถนนเทพ

กระษัตรี-ในยาง ตาํบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษัท 

ภาระผูกพนั  : ไม่มี 

 

78,815,000 บจก.เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

/นายพี ระพ งษ์  สั ง เมฆ  ผู้สํ ารวจและ

ประเมินมลูค่า / ผูป้ระเมินหลกัชั้นวิสามญั  

วส.1788 , นางสาวศิริชญาภรณ์ วรวิชญ์

วงศ์   ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่า / ผู้

ตรวจสอบรายงาน / ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ 

วฒ.118 

 

เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) 

 

 

 

 

 

 

 

23 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 



บรษิัท รม่โพธิ์  พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจาํปี 2563 หนา้ 162 
 

เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ  

-ไม่มี- 
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