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“ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำป ี(แบบ56-1) ของบรษิทั  
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สารจากประธานกรรมการ
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2556 เป็นปีที่ครบ 10 ปีของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท เอสซี 

แอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) และ เปน็อกีปทีีบ่รษิทัผา่นบทพสิจูนท์า่มกลางภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและมกีารเตบิโต

ทัง้ปเีพยีงรอ้ยละ 2.9 ดว้ยพลงัความรว่มแรงรว่มใจและความมุง่มัน่พฒันาคณุภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยความเชือ่มัน่วา่ 

“ ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี (FOR GOOD MORNINGS) ” ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานของ เอสซี แอสเสท ทำให้บริษัท

ประสบความสำเร็จในการทำรายได้เติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 10,087 ล้านบาท เติบโตจากปี 2555 ร้อยละ 20 มีรายได้

จากการดำเนินงาน 10,031 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,082 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.29 บาท ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิรวมและหนีส้นิรวม เทา่กบั 26,993 ลา้นบาท และ 16,466 ลา้นบาทตามลำดบั 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 2.84 บาทต่อหุ้น ในปี 2556 บริษัทมีโครงการที่พักอาศัยทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 

และคอนโดมิเนียมที่เปิดขายรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 37,640 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่เปิดใหม่ 

12 โครงการ และทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดี 

ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล SET AWARDS 2013 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล    

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลด้านการออกแบบและการพัฒนาโครงการ BCI ASIA AWARDS 2013 

ประเภท Top 10 Developer Awards จากบรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิฟอรเ์มชัน่ จำกดั และ FutrureArc Journal 

และอีก 2 รางวัลจาก Thailand Property Awards 2013 คือ รางวัล Best Housing Development (Bangkok) ประเภท 

Highly Commended และ รางวัล Best Affordable Condo Development (Bangkok) ประเภท Winner   

ความสำเรจ็ตลอดระยะเวลา 10 ปทีีผ่า่นมาคงจะเกดิขึน้ไมไ่ด ้หากบรษิทัไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุทีด่ใีนทกุๆ ดา้น รวมถงึ

กำลงัใจทีม่อบใหก้นัเสมอมา บรษิทัขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนัธมติรทางธรุกจิ ตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานทกุทา่น

ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จ นับจากนี้จะเป็นก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่ 2 

ของบรษิทั ขอใหค้วามมัน่ใจวา่บรษิทัจะยงัคงมุง่มัน่สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและมเีสถยีรภาพดว้ยการดำเนนิงานแบบมอือาชพี

ภายใตบ้รรษทัภบิาลทีด่ ี ใหค้วามสำคญัตอ่การพฒันาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละใสใ่จเพือ่นำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ

เป็นที่ยอมรับและเหนือกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค พร้อมไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน 

 

 

 

    ( นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ )   ( นางบุษบา  ดามาพงศ์ ) 
 ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า พร้อมธุรกิจที่ปรึกษา และบริหารงานอย่างครบวงจร โดยมีนโยบายหลักที่มุ่งมั่นพัฒนาและสรรค์
สรา้งโครงการบา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์ โฮมออฟฟศิ และคอนโดมเินยีมในระดบัพรเีมีย่ม ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับ
ความเปน็ธรรมเทา่เทยีมกนั ตลอดจนตระหนกัและยดึถอืการปฏบิตัติามกฎหมายและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ
ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อธำรงความเป็นบรรษัทภิบาล โปร่งใส  จึงทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงและ
ยัง่ยนื โดยในโอกาสครบรอบ 10 ป ีในป ี2556 นี ้บรษิทัฯ ไดด้ำเนนิการพฒันาคณุภาพสนิคา้และบรกิารโดยปรบัภาพลกัษณ์
แบรนด์ผ่านคอร์ปอเรท แคมเปญด้วยสโลแกนใหม่ “For Good Mornings” (ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี) ด้วยการ
สื่อสารผ่านสื่อการตลาดแบบครบวงจรเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึงเจตนาความตั้งใจของบริษัทฯ พร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัว
คอนโดมเินยีมใหม ่คอื โครงการเซน็ทรคิ 3 ทำเล พรอ้มกนั ณ สยามพารากอน อนัเปน็การสรา้งการรบัรูแ้ละสง่เสรมิภาพลกัษณ์  
แบรนดิ้งให้ SC ASSET เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุมร่วมกันเฉพาะ
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
เพือ่ตดิตามการดำเนนิงานในธรุกจิ และอภปิรายปญัหาสำคญัตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัฯ รวมทัง้ปญัหาตา่งๆ เกีย่วกบั
การจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ ซึง่กรรมการบรษิทัทกุคนเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ โดยในปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ มกีารดำเนนิงานทีม่ี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

(1) มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยระดับหรู ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ และ
แหล่งท่องเที่ยว รวมจำนวน 12 โครงการ ได้แก่ 

 -  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต   
 -  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา  
 -  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช  
 -   โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 
 -   โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร 
 -  โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า  
 -   โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา  
 -  โครงการวิสต้า ปาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า   
 -  โครงการคอนโดมิเนียม แชมเบอร์ส รามอินทรา 
 - โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง 
 -   โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น 
 -  โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซี พัทยา 

(2) ด้วยการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) อย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ จึงได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัท SC เป็น 1 ใน 
96 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับ “ดีเยี่ยม” จากบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับการประเมินทั้งสิ้น 475 บริษัท 
ตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (โครงการ AGM) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ทั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2551-2556     

 2.2 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษิทั SC เปน็ 1 ใน 87 บรษิทั ทีไ่ดค้ะแนนในระดบั “ดเีลศิ” จากบรษิทัทีท่ำการ
สำรวจทัง้สิน้ จำนวน 526 บรษิทั คอื ไดค้ะแนน 95% ซึง่บรษิทัฯ ไดค้ะแนนในระดบั “ดเีลศิ” ตอ่เนือ่งกนัมาตัง้แตป่ ี2551-2556 
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 2.3 รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นการรายงานบรรษทัภบิาลประจำป ี 2556 (Top Corporate Governance 
Report Awards) จากงาน “SET Awards 2013” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงิน
ธนาคาร โดยบริษัทเป็น 1 ใน 10 บริษัท ที่ได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว 

 2.4 รางวลั “บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ยอดเยีย่มของไทยประจำป ี2556 (Top 10 Developers Awards 
2013) จากบรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิฟอรเ์มชัน่ จำกดั และ FuturArc Journal ซึง่พจิารณาจากผลงานการออกแบบ
และการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จากโครงการโฮมออฟฟิศ เวิร์คเพลส รัชดา-รามอินทรา กับ
คอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34 และเซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์  

(3) บรษิทัฯ ไดด้ำเนนิกจิกรรมสง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและ สิง่แวดลอ้ม  เพือ่ความยัง่ยนืในการดำเนนิธรุกจิ
ผ่านกิจกรรมหลักๆ ได้แก่  

 3.1 สนับสนุนสุขอนามัยให้หน่วยงานท้องถิ่น โดยจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย มูลค่า 1,400,000 บาท มอบ
ให้กับเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้ใช้ในการรักษาความสะอาดสร้างสุขอนามัยต่อชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต 

 3.2 ดำเนินโครงการห้องสมุดสีส้มต่อเนื่อง ด้วยการสร้างห้องสมุดขนาดมาตรฐานแห่งที่ 4 ณ โรงเรียน
อนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

 3.3 บริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลเพื่อสังคม โดยบริจาคสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 3.4 สนับสนุนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมในเดือนเกิด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีจิต
สาธารณกุศล พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเป็นประจำ  

 3.5 การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อนำรายได้
บริจาคให้แก่มูลนิธิเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มอบเงิน จำนวน 1,750,000 บาท แก่มูลนิธิดวงตะวัน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเพื่อประโยชน์ในด้านการวิจัยให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

(4) คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในขององคก์รวา่มคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอตอ่การสนบัสนนุเพือ่ใหก้ารกำกบัดแูลการทำงานของฝา่ยจดัการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส อยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ดว้ยพนัธสญัญาในการดำเนนิธรุกจิใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและแผนการดำเนนิงานทีว่างไวภ้ายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี
และเอาใจใส่ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร ตลอดจนการปอ้งกนัมใิหก้ระบวนการในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่กา้วไปสู่
บริษัทชั้นนำ ที่มั่นคงและยั่งยืน ย่อมยืนยันได้ด้วยผลสำเร็จจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ อันมาจากการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในโอกาสนี้  
คณะกรรมการบริษัทจึงขอขอบคุณทุกพลัง ทุกกำลังใจสำคัญ ทั้งจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนทุกแห่ง ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาด้วยความ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 
 ( นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 9 มกราคม 2557 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2556 เป็นปีที่บริษัทดำเนินการครบ 10 ปี ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บรษิทัประสบความสำเรจ็ในการดำเนนิงานตามเปา้หมายทีม่รีายได ้10,000 ลา้นบาท ตลอดจนมรีายไดท้ีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง  
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ 
การขาดแคลนแรงงาน การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง ราคาที่ดินที่สูงขึ้นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ปัญหาการเมือง 

ผลการดำเนนิงานของบรษิทัในป ี 2556 บรษิทัมยีอดรายไดจ้ากการดำเนนิงาน 10,031 ลา้นบาท เตบิโตจากป ี 2555  
เทา่กบั 20.01% สำหรบักำไรสทุธขิองป ี2556 เทา่กบั 1,081 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมของป ี2556 เทา่กบั 26,993 ลา้นบาท 
เติบโตจากปี 2555 เท่ากับ 18.48% หนี้สินรวมของปี 2556 เท่ากับ 16,465 ล้านบาท เติบโตจากปี 2555 เท่ากับ 24.38% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2556 เท่ากับ 10,527 ล้านบาท เติบโตจากปี 2555 เท่ากับ 10.30% 

ความสำเรจ็ในการดำเนนิงานทีผ่า่นมาโดยตลอดเปน็ผลจากการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ สถาบนั
การเงนิ สื่อมวลชน ตลอดจนความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร
ของบรษิทัขอขอบคณุทกุภาคสว่นทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ทีใ่หก้ารสนบัสนนุดว้ยดเีสมอมา ทางคณะกรรมการบรหิารมุง่มัน่ดำเนนิธรุกจิ
ของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป 

 

 

 
 ( นางบุษบา  ดามาพงศ์ ) 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมตคิณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี วิศวกรรม และการบริหารจัดการ 
คอื นายคโุณดม ธรรมาภรณพ์ลิาศ เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประเสรฐิ สมันาวงศ ์และ นายปรชีา เศขรฤทธิ์ 
เปน็กรรมการตรวจสอบ โดยมนีางสาวพรรณ ีธาราพฒัน ์ผูอ้ำนวยการอาวโุสสำนกัตรวจสอบภายในของบรษิทัเปน็เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 8 ครั้ง และ
ประชมุวาระพเิศษกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตโดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่ม 1 ครัง้ และมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ
แต่ละท่าน ดังนี้ 

1. นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ เข้าร่วมประชุม  9  ครั้ง 
2. นายประเสริฐ  สัมนาวงศ์  เข้าร่วมประชุม  9  ครั้ง 
3. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์  เข้าร่วมประชุม  9  ครั้ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารหารอื และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในเรื่องต่างๆ อันมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. สอบทานรายการทางการเงนิในป ี2556 : คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและประจำปี
ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจำรายไตรมาส และประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการ
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ไดม้กีารเชญิผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเขา้รว่มประชมุทกุครัง้เพือ่ปรกึษาหารอืถงึประเดน็ทีพ่บระหวา่งการตรวจสอบ  
ความเพยีงพอในการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนก์บัผูใ้ชง้บการเงนิ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
ในการจัดทำงบการเงิน ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. กำกับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน :  

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการ
ประเมนิระบบการควบคมุภายใน และตามความเสีย่งของแตล่ะระบบงานเพือ่ใหแ้ผนการตรวจสอบมขีอบเขต 
ทีค่รอบคลมุประเด็นที่มีความสำคัญอย่างครบถ้วน 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้ดิตามผลการปฏบิตังิานของสำนกัตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
ด้านการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน  

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ 
โดยไดร้บัทราบรายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งสมำ่เสมอ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการบรหิาร
และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสม 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏบิตังิานในปทีีผ่า่นมาของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และขอเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากบรษิทั สำนกังาน 
เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2557 รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2557 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และกำหนดค่าตอบแทน 

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทาน
การดำเนนิกจิกรรมทางธรุกจิวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ของสำนกังาน คณะกรรมการ
กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั : คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามและพจิารณาสอบทาน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทาง    
ผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดป ี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรอบคอบ อยา่งเปน็อสิระตามขอบเขต อำนาจหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเชือ่วา่ บรษิทัมกีารจดัทำรายงานทางการเงนิเปน็ไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มรีะบบการ
ควบคมุภายใน มรีะบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอ มกีารปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้กำหนดของทางราชการ ตลอดจน
การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาด  
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยครบถ้วน 

 

 

 
 
 ( นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
         9 มกราคม 2557 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท แต่ประการใด ประกอบด้วย   

1.  นางแน่งน้อย  ณ  ระนอง  ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 
2.  นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ   กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 
3.  นายปรีชา  เศขรฤทธิ์    กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รวมทัง้ ใหค้ำชีแ้จงเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร
ระดับสูงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในการสรรหา
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคล   
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักำหนด โดยคำนงึถงึสดัสว่น จำนวนและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

สว่นการกำหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู ตามทีป่รากฏรายละเอยีด ในรายงาน
ประจำป ี เกีย่วกบัคา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคา่ตอบแทน เหน็วา่เหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว 

 

 

 
 ( นางแน่งน้อย   ณ ระนอง ) 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 18 กุมภาพันธ์ 2557 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้บริหารจาก
สายงานหลักต่างๆ ของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 

1) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นายวิทิต  วิศาลพัฒนะสิน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) นายสุริยา เปลี่ยนสี กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5) นายสมบูรณ์ คุปติมนัส  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6) นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง   
7) นายปภาณเดช พชรชานันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8) ดร. ต่อวงศ์ เจนวิทย์การ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดนี้ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และแต่งตั้งเพิ่มเติมวันที่ 
31 มกราคม 2557 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของบรษิทัในปจัจบุนั โดยมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกำหนดหลกัเกณฑ ์
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดแนวทาง
กลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ ภายใตต้น้ทนุทีเ่หมาะสม รวมทัง้ตดิตามและประเมนิ
ผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และครบองค์ประชุมทุกครั้ง เพื่อ
ทบทวนความเสี่ยง ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงของบริษัท และให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงนำเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และกำหนดเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยง 
รวมทัง้ตดิตามการดำเนนิการตามมาตรการจดัการความเสีย่ง และประเมนิสถานการณเ์ปน็ระยะ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ การจดัการ
ความเสี่ยงมีความเพียงพอ และเหมาะสม ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ 
ช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 ( นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ )  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  
 31  มกราคม  2557 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย นายปรชีา เศขรฤทธิ ์(กรรมการอสิระ) เปน็ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลฯ 
นางบษุบา ดามาพงศ ์ (ประธานกรรมการบรหิาร) นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ (กรรมการบรหิาร) และ นายณฐัพงศ ์คณุากรวงศ์ 
(กรรมการบรหิาร) เปน็กรรมการบรรษทัภบิาลฯ เพือ่สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการกำกบัดแูลการดำเนนิการของบรษิทัฯ 
ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ พร้อมติดตาม
ความกา้วหนา้การปฏบิตัติามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ รวมทัง้ปรบัปรงุพฒันา
หลักการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัทฯ มีสาระสำคัญดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) 
ใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ โดยมุง่เนน้ CSR ในกระบวนการทำงานทางธรุกจิ (CSR in process) ทีเ่กีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัธรุกจิ
ของบรษิทัฯ มากขึน้ ควบคูก่บั CSR นอกเหนอืกระบวนการทำงานทางธรุกจิ (CSR after process) พรอ้มปลกูจติสำนกึดา้น 
CSR ให้พนักงาน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทุกฝ่าย 

2. ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักการ
บรรษทัภบิาลฯ และขอ้พงึปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัเกณฑข์องสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติที่ดี (CSR Best Practices) หลักการกำกับ
ดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล เชน่ หลกัการกำกบัดแูลกจิการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) 
และมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard - ISO 26000) รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของบรษิทัชัน้นำอืน่ๆ และขอ้เสนอแนะของสถาบนัตา่งๆ เชน่ การปรบัปรงุรายงานดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตามคำแนะนำ
ของสถาบนัไทยพฒัน ์ทีใ่ชเ้กณฑม์าตรฐานของ Global Reporting Initiative เพือ่นำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั พจิารณา
อนุมัติใช้เป็นแนวทางการรายงาน 

3. เพื่อส่งเสริมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้าน
การทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยนอกจากจะกำหนดการปฏบิตัเิพยีงเฉพาะขององคก์รแลว้ไดข้ยายขอบเขตนโยบายออกไปใหค้รอบคลมุ
ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วย โดยขอความร่วมมือคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ ห้ามมิให้มีการกระทำการใดที่ส่อไปในทาง
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยจะไมใ่หส้นิบนตอ่หนว่ยงานรฐั 
หรือต่อพนักงานของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ได้มีการนำ
นโยบายนี้กำหนดเป็นเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า 

4. กำหนดนโยบายการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ทั้งในระดับองค์กร 
และในระดับหน่วยงานภายใน เพื่อตรวจสอบให้ทราบถึงมุมมองในสายตาลูกค้าว่าพอใจหรือไม่พอใจอะไรในสินค้า หรือ
การบรกิารของบรษิทัฯ หรอืหนว่ยงานนัน้ อนัจะเปน็แนวทางไปสูก่ารปรบัปรงุการปฏบิตังิาน หรอืกระบวนการทำงานของบรษิทัฯ 
หรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้้รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีการให้บริการต่างๆ ตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ 
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5. สนบัสนนุกจิกรรม CSR และนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ทีป่ฏบิตัดิอียูแ่ลว้ใหด้ำเนนิการตอ่ไป 
และส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการสร้างสรรค์ และดำเนินการกิจกรรม CSR ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำ Customer Card ให้กับลูกค้าผู้ซื้อบ้าน หรือห้องชุดของบริษัทฯ 
เพื่อใช้แทนการออกใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษของบริษัทฯ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
กระดาษ 

6. จากการทีบ่รษิทัฯ ยดึมัน่ใหค้วามสำคญักบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีและมุง่มัน่พฒันาประสทิธภิาพในการดำเนนิงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำ
หลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

6.1 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม หรือระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2551-2556 มาเป็นเวลา 6 ปี 
ติดต่อกัน 

6.2 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2556 ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อยูใ่นเกณฑ ์“ดเีลศิ” (หา้ดาว) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน 

6.3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ประจำป ี2556 (Top Corporate Governance Report Awards)” ภายใตง้าน SET Award 2013 ซึง่จดัขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวารสารการเงนิธนาคาร เปน็ครัง้ที ่2 และเปน็การรบัรางวลัตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่2 ตดิตอ่กนั 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
โดยคำนงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย และจะเปดิเผยการปฏบิตังิานดา้นบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
อยา่งเหมาะสมตอ่เนือ่ง เพือ่ใหแ้นใ่จ และทำใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยมัน่ใจวา่บรษิทัฯ จะดำเนนิธรุกจิตามแนวทางการกำกบั
ดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 ( นายปรีชา เศขรฤทธิ์ ) 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 9 กุมภาพันธ์ 2557 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า พร้อมธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน มีนโยบายให้ความสำคัญต่อกระบวนการในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทยีมกนั สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การตอ่ตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบขึ้นกับผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบโครงการ และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น
การพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ควบคู่ไปกับเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ 

(1) วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ  

  บรษิทัฯ กำหนดวสิยัทศันใ์นการดำเนนิธรุกจิ ทีมุ่ง่สูค่วามเปน็เลศิและการเปน็ผูน้ำในธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
ด้วยการบริการมาตรฐานและมีคุณภาพ เหนือความคาดหมายของลูกค้า ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคคลากร พนักงานและการทำงานเป็นทีม อีกทั้งมุ่งเน้นในการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานและความปลอดภยัมาใชเ้พือ่การบรกิาร พรอ้มยดึมัน่ในความรบัผดิชอบตอ่สงัคม การรกัษา
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีและคำนงึถงึความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัเปน็สาระสำคญั ภายใตส้งัคมอบอุน่และอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

(2) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ    

  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเน้นการผสมผสาน
ของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว และการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ที่ช่วยสร้างการเติบโต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสมดุลของรายได้ 

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยคำนึงถึงความพร้อมและความสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า ด้วย
แนวคิดที่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยให้ความสำคัญกับ 5 ความสมบูรณ์แบบภายใต้มาตรฐาน
ของเอสซี แอสเสท คือ 

  •  การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว 
  •  ทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ 
  •  สังคมที่มีคุณภาพ 
  •  ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
  •  เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

  โดยบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัยทั้งโครงการแนวราบ
คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์และโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม เป็นหลักเพื่อสร้างฐานรายได้ให้เติบโต อย่างไรก็ตาม
บรษิทัฯ ยงัตอ้งการขยายธรุกจิอาคารสำนกังานใหเ้ชา่ใหย้งัคงรกัษาสดัสว่นของรายไดร้ะยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และเปน็การ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมเีปา้หมายในการพฒันาสนิทรพัยท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
รายได้ (Non-Performing Assets-NPAs) ซึ่งรวมถึงอาคาร ที่ดินเปล่า อาคารที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ที่มีศักยภาพสูงและ
อยู่ในทำเลที่ดี เพื่อนำมาฟื้นฟูให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อขายหรือให้เช่าต่อไป  
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(3) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการนำองค์กร การวางแผนเชิง กลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ลูกค้า พร้อมกับการมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึง 
3 ส่วน สำคัญ คือ 

  1. Product สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานด้านที่อยู่อาศัยอย่างมีระดับ โดยลงทุนวิจัยและนำนวัตกรรม 
รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือของผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ 
ภายใตก้ารผสมผสาน การจดักจิกรรมบรูณาการงานดา้นสงัคมของชมุชนทีอ่ยูอ่าศยั ใหเ้ปน็ชมุชนทีด่แีละนา่อยูอ่าศยั มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงจัดให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. Process พฒันากระบวนการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งสมำ่เสมอ เพือ่ใหไ้ดบ้รกิารทีม่คีณุภาพ รวดเรว็
และแมน่ยำ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดำเนนิงานสงูสดุ อกีทัง้ยงัคำนงึถงึการประหยดัเวลาและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
ไม่ให้ถูกทำลายลดลง 

  3. People ใหค้วามสำคญัตอ่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ซึง่ถอืเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำคญัภายในองคก์ร 
โดยพิจารณาว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมาย 
บรษิทัฯ จึงให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม การมีสวัสดิการรักษาพยาบาล และการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มและสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการเจริญเติบโต
ดา้นอาชพี รวมถงึแนะนำแนวทางการดำรงชพีภายหลงัเกษยีณอายกุารทำงาน เพือ่ใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
ยังให้ความสำคัญต่อคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน 

  โดยบริษัทฯ ยึดถือจริยธรรม เพื่อการเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต เปิดเผย โปร่งใส สร้าง
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนา   
เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมใหม ่ถอืเปน็แนวปฏบิตัทิีเ่ริม่ตน้จากภายในองคก์รออกไปสูส่งัคมในวงกวา้ง โดยมพีืน้ฐานการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และจรยิธรรมทางสงัคม และเปน็ไปตามความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ขององค์กรเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนสืบไป 

(4) ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ  

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด  

  “สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (sustainable growth) รักษามาตรฐานทั้งคุณภาพและการให้บริการ และ
พฒันาอยา่งไมห่ยดุนิง่ รวมถงึเชือ่มัน่ในคณุคา่ของบคุลากรและการทำงานเปน็ทมี โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
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  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

   บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตทั้งในเชิงรายได้ และกำไรสุทธิ โดยรักษา
สัดส่วนหนี้ต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 
และสังคม 

  2. รักษามาตรฐานทั้งคุณภาพและการให้บริการ  

   บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อรองรับความ
พงึพอใจและความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต และเปน็การสรา้งความมัน่ใจสำหรบัลกูคา้ปจัจบุนั ในการแนะนำ
ลูกค้าในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพในอนาคต  

  3. พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  

   บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะปรับตัวและกระบวนการในการทำธุรกิจ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 

  4. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากรและการทำงานเป็นทีม  

   บรษิทัฯ ถอืวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึใหค้วามสำคญัในการคดัเลอืกบคุลากร
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีณุธรรม และจรยิธรรม เขา้มาปฏบิตังิาน และพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตังิานของพนกังาน
อยูเ่สมอ ในขณะเดยีวกนักจ็ะสรา้งความมัน่คง สง่เสรมิคณุภาพชวีติ และความผกูพนัทางใจ เพือ่ใหพ้นกังานทุม่เทกำลงักาย
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ 

  5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  

   บรษิทัฯ ดำเนนิธรุกจิตามหลกัการกำกบัดแูลทีด่ ี โดยเนน้ความซือ่สตัย ์ โปรง่ใส เปดิเผย และสามารถ
ตรวจสอบได้ ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

  6. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

   การดำเนนิธรุกจิจะเตบิโตไดต้อ้งเตบิโตควบคูก่บัสงัคม การเตบิโตของบรษิทัฯกเ็ชน่กนั ตอ้งมกีารแบง่ปนั
และไม่เบียดเบียนสังคมทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัทฯ อันได้แก่ สังคม และชุมชน  

(5) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศันใ์นการดำเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ ไดก้ำหนดและเผยแพรจ่รรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ
ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนรบัทราบ เพือ่ใหย้ดึถอืและปฏบิตัโิดยเครง่ครดั  อาทเิชน่ แนวปฏบิตัิ
ตอ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน เจา้หนี ้คูค่า้ คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
การดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ การจัดฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
และภายนอกบรษิทัฯ การตอ่ตา้นการใหส้นิบนแกเ่จา้หนา้ทีร่ฐั การสรา้งจติสำนกึของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทจุรติ 
การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  
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บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งครบวงจรอนัประกอบไปดว้ย

(1)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  

  เปน็การพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัประเภทบา้นเดีย่ว  ทาวนเ์ฮา้ส ์ และอาคารชดุพกัอาศยั  โดยการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการก่อสร้าง   

(2)   ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ  

  ปจัจบุนัมอีาคารสำนกังานใหเ้ชา่รวม 5 อาคาร โดยเปน็อาคารสำนกังานขนาดใหญ ่3 อาคารพืน้ทีเ่ชา่รวมทัง้สิน้ 
94,224 ตารางเมตร สำนักงานขนาดกลาง 2 อาคารพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 14,809.75 ตารางเมตร และอาคารเทคนิคพิเศษ
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันบริษัทฯให้เช่าแก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง  

(3)   ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน  

  เป็นการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดการทางด้านการบริหาร  เทคนิควิศวกรรม  และระบบงานสนับสนุนแก่
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการให้บริการจะอยู่ในรูปแบบทั้งระยะสั้นหรืองานเฉพาะกิจและแบบระยะยาว 

 

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

บร�ษัท เอสซ� แอสเสท คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(SC)

บร�ษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด
(OA)

99.99%

บร�ษัท อัพคันทร�่ แลนด� จำกัด
(UL)

99.99%

บร�ษัท ว�.แลนด� พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด
(VL)

99.99%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี2556
มกราคม เปิดโครงการบ้านเดี่ยว ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท และ โครงการ

คอนโดมิเนียม แชมเบอร์ส รามอินทรา มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท  

เมษายน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 

 บรษิทัฯ เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 3,500 ลา้นบาท เปน็ 4,000 ลา้นบาท และเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ของบรษิทั
ที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

พฤษภาคม    จา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานป ี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.787 บาท โดยจา่ยเปน็หุน้สามญับางสว่น 
และเงินสดบางส่วนดังนี้ 1.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตรา
การจ่ายเงินปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.625 บาทต่อหุ้น และ 2.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท  

 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน 600 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.8% ต่อปี  

มิถุนายน  เปิดโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการได้แก่ 

  โครงการเซ็นทริค รัชดา – ห้วยขวาง มูลค่าโครงการ 2,900 ล้านบาท 

  โครงการเซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท และ 

       โครงการเซ็นทริค ซี พัทยา มูลค่าโครงการ 2,800 ล้านบาท 

สิงหาคม เปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ และ โครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ ได้แก่ 

  โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอินทรา 2 มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท 

  โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร – ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท 

  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 มูลค่าโครงการ 680 ล้านบาท 

  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – อ่อนนุช 2  มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท 

  โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา  มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และ 

  โครงการวิสต้า ปาร์ค สาทร – ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 960 ล้านบาท 

ตุลาคม บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.0% ต่อปี   

พฤศจิกายน  เปิดโครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท      

ธันวาคม ในป ี2556 มผีูใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสำคญัแสดงสทิธิท์ีอ่อกใหแ้ก ่กรรมการ พนกังาน และ ทีป่รกึษาบรษิทั 
( โครงการ ESOP ) จำนวนรวม 8,693,426.25 หุ้น 
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โครงการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเปิดดำเนินการณ31ธันวาคม2556

ธุรกิจ โครงการ/สถานที่ตั้ง ผู้ดำเนินการ รายละเอียดโครงการ 

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย 

กรานาดา ปิ่นเกล้า / ถนนบรมราชชนนี 
 

SC 
 

บ้านเดี่ยว จำนวน 39 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 30–96 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 2,100 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-
รัตนาธิเบศร์ / ถนนราชพฤกษ์ 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 87 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 10-37 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า / 
ถนนพุทธมลฑล สาย2 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 48 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 19-38 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม-
ปิ่นเกล้า / ถนนกาญจนาภิเษก 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 55 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 25-53 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม9 - 
ศรีนครินทร์ / ถนนกรุงเทพกรีฑา 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 72 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 15-33 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,400 ล้านบาท 

แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ รชัดา – 
รามอนิทรา 2 / ถนนกาญจนาภเิษก 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 52 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 21-38 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,300 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร –    
ปิ่นเกล้า / ถนนราชพฤกษ์ 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 36 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 22-49 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,100 ล้านบาท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร /   
ถนนกลัปพฤกษ์ 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 132 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 15-35 ล้าน
บาท มูลค่าโครงการรวม 2,500 ล้านบาท 

บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา 3 / 
ถนนกาญจนาภิเษก 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 162 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 8-19 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท 

บางกอก บเูลอวารด์ เทพารกัษ ์– วงแหวน / 
ถนนเทพารกัษ์ 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 222 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 7-18 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 2,100 ล้านบาท 

บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – 
พระราม 5 / ถนนราชพฤกษ์ 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 161 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 8-18 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,700 ล้านบาท 

บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 9 – 
ศรนีครนิทร ์/ ถนนกรงุเทพกรฑีา 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 161 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 7.8-15.0 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,400 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 2 / 
ถนนพระราม 2 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 52 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 7.99-18.0 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 500 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ –  
รัตนาธิเบศร์ / ถนนราชพฤกษ์ 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 326 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 5-15 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 2,300 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต /                        
ถนนรังสิต-นครนายก 

SC บ้านเดี่ยว จำนวน 358 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 4-9 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,900 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 /            
ถนนนครอินทร์ 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 111 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 4.9-15.0 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 680 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – 
ออ่นนชุ 2 / ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออก 
– อ่อนนุช 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 175 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 5.9-12.0 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา /           
ถนนรามอินทรา 

SC บา้นเดีย่ว จำนวน 265 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 5.8-14.0 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้านบาท 

วิสต้า ปาร์ค พระราม 2 / ถนนพระราม 2 SC ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 107 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 4-9 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการรวม 540 ล้านบาท 

วสิตา้ ปารค์ สาทร-ปิน่เกลา้ / ถนนราชพฤกษ์ SC ทาวนเ์ฮา้ส ์จำนวน 192 ยนูติ ราคาขายยนูติละ 4-10 ลา้นบาท 
มูลค่าโครงการรวม 960 ล้านบาท 

เดอะ เครสท ์พหลโยธนิ 11 /  
ถนนพหลโยธนิ 11 

SC คอนโดมิเนียม 30 ชั้น จำนวน 163 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 
3.5-10.0 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 948 ล้านบาท 

เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 / ถนนสุขุมวิท 24 SC คอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 82 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ   
6.3-26.0 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 720 ล้านบาท 

เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 49 / ถนนสุขุมวิท 49 SC คอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 88 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ   
4.1-9.8 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 470 ล้านบาท 
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ธุรกิจ โครงการ/สถานที่ตั้ง ผู้ดำเนินการ รายละเอียดโครงการ 

เดอะ เครสท์ ซานโตรา หัวหิน /  
ถนนเพชรเกษม    

SC คอนโดมิเนียม 4 ชั้น และ Villa จำนวน 181 ยูนิต ราคาขาย
ยนิูตละ  3.6-25.0 ลา้นบาท มลูคา่โครงการรวม 1,650 ลา้นบาท 

เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34 / ถนนสุขุมวิท 34 SC คอนโดมิเนียม 28 ชั้น จำนวน 265 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ  
5-21 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 2,500 ล้านบาท 

เซ็นทริค สถานีติวานนท์ /  
ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี 

SC คอนโดมิเนียม 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ A 41 ชั้น 
ทาวเวอร ์B 36 ชัน้) จำนวน 1,063 ยนูติ และ พืน้ทีร่า้นคา้ยอ่ย 
17 ยูนิต ราคาขาย  ยูนิตละ 1.6-4.7 ล้านบาท มูลค่าโครงการ
รวม 2,700 ล้านบาท 

เซ็นทริค สาทร – เซ็นต์หลุยส์ / ถนนสาทร SC คอนโดมิเนียม 2 อาคาร (ทาวเวอร์ A 28 ชั้น ทาวเวอร์ B    
7 ชั้น) จำนวน 364 ยูนิต และ พื้นที่ร้านค้าย่อย 3 ยูนิต   
ราคาขายยูนิตละ 2.7-16.0 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 
1,800 ล้านบาท 

เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น / ถนนพหลโยธิน SC คอนโดมิเนียม 2 อาคาร (ทาวเวอร์ A 30 ชั้น ทาวเวอร์ B    
8 ชั้น) จำนวน 516 ยูนิต และ พื้นที่ร้านค้าย่อย 5 ยูนิต    
ราคาขายยูนิตละ 3.3-12.0 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 
2,700 ล้านบาท 

เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง / ถนนรัชดาภิเษก SC คอนโดมเินยีม 31 ชัน้ จำนวน 674 ยนูติ และ พืน้ทีร่า้นคา้ยอ่ย 
3 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 3-12 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 
2,900 ล้านบาท 

เซ็นทริค ซี พัทยา / ถนนพัทยา สาย 2 SC คอนโดมิเนียม 3 อาคาร (ทาวเวอร์ A 44 ชั้น ทาวเวอร์ B   
32 ชั้น ทาวเวอร์ C 7 ชั้น) จำนวน 999 ยูนิต และ พื้นที่    
ร้านค้าย่อย 2 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 1.8-8.9 ล้านบาท  
มูลค่าโครงการรวม 2,800 ล้านบาท 

แชมเบอร์ส รามอินทรา /  
ถนนกาญจนาภิเษก 

SC คอนโดมิเนียม 3 อาคาร (ทาวเวอร์ A 7 ชั้น ทาวเวอร์ B       
7 ชั้น ทาวเวอร์ C 7 ชั้น) จำนวน 152 ยูนิต ราคาขายยูนิตละ 
2.3-6.0 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 600 ล้านบาท 

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่า 

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 /  
ถนนวิภาวดีรังสิต 

SC อาคารสำนักงาน 36 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 
53,964 ตารางเมตร 

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 / ถนนพหลโยธิน SC อาคารสำนักงาน 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 
22,457 ตารางเมตร 

 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 / ถนนพหลโยธิน 
 

SC อาคารสำนักงาน 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 
17,803 ตารางเมตร 

 อาคารสำนกังาน / ถนนเลีย่งเมอืงปากเกรด็ SC อาคารสำนักงาน 4 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 8,322.75 ตารางเมตร 

 อาคารสำนักงาน / ถนนพหลโยธิน OA อาคารสำนักงาน 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 
6,487 ตารางเมตร 

 อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Switching Center) อาคาร Maintenance 
Center และ สำนักงานสาขา 

UL ส่วนใหญ่เป็นอาคารสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 
111 แห่ง ทั่วประเทศ 
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โครงสร้างรายได้

   (หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่มธุรกิจ ผู้ดำเนินการโดย** 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย* SC 9,201.21 91.22 7,554.97 89.65 6,526.10 88.49 

  โครงการแนวราบ  7,597.72 75.32 6,065.25 71.97 5,851.50 79.34 

  โครงการแนวสูง  1,603.49 15.90 1,489.72 17.68 674.60 9.15 

ธุรกิจให้เช่าและให้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

SC, OA, UL, VL  828.85 8.22  802.92 9.53  827.67 11.22 

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและการ
จัดการ 

VL 1.09 0.01 0.54 0.01   

อื่นๆ* SC, OA, UL, VL 56.12 0.55 68.50 0.81 20.98 0.29 

          รวม  10,087.27 100.00 8,426.93 100.00 7,374.75 100.00 

 หมายเหตุ    
* รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  รายได้จากเงินประกันที่ลูกค้า

คืนพื้นที่ก่อนครบอายุสัญญาและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 
** บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท OA UL และ VL ในอัตราร้อยละ 99.99 

ภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีการขยายตัวลดลงจากปี 2555 ตามอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นหลัก ประกอบกับ

ภาคส่งออกที่ยังไม่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัย
ลบที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตทั้งปีเพียงร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ในปี 2556 ยังมีการขยายตัว โดยข้อมูลจาก บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่
ในปี 2556 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 131,550 หน่วย เติบโตจากปี 2555 ร้อยละ 29 และมีมูลค่า
รวม 377,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยเป็นสัดส่วนหลักมาจากคอนโดมิเนียม ขณะที่ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่า
มีแนวโน้มดีขึ้นในส่วนของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนจากความ
ไมเ่ชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและภาคธรุกจิจากสถานการณท์างการเมอืงภายในประเทศ การตอบรบัของผูบ้รโิภคยงัใหค้วามสำคญั
กบัความนา่เชือ่ถอืของผูป้ระกอบการ เชน่เดยีวกบัการแขง่ขนัของตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในป ี 2557 ยงัเปน็การแขง่ขนัทีส่งูระหวา่ง
ผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพและมีแบรนด์น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด     
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บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 

ในปี 2556 จำนวนการจดทะเบียนใหม่ของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนทั้งสิ้น 
130,046 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2555  เมื่อวิเคราะห์แยกตามประเภทและการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วพบว่า 
ในปี 2556 คอนโดมิเนียมยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 53 รองลงมาได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ โดยมีสัดส่วน 24 
และ 13 ตามลำดับ  ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นของโครงการจัดสรรซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 82 ขณะที่ที่อยู่อาศัยสร้างเองมีสัดส่วน
ร้อยละ 18 เทียบกับร้อยละ 81 และ ร้อยละ 19 ในปี 2555 ตามลำดับ 

ตารางการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(หน่วย : ยูนิต) 

ประเภท 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ภาพรวมทั้งหมด 85,579 94,977 106,893 81,856 125,002 130,046 

บ้านเดี่ยว 34,618 28,998 31,687 31,813 31,745 31,079 

          จัดสรร 13,437 10,863 11,403 13,999 10,887 13,484 

          สร้างเอง 21,181 18,135 20,284 17,814 20,858 17,595 

บ้านแฝด 2,296 1,138 1,520 1,462 1,173 2,643 

          จัดสรร 2,133 1,000 1,366 1,381 1,069 2,512 

          สร้างเอง 163 138 154 81 104 131 

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 14,616 11,116 13,767 13,847 13,693 26,792 

          จัดสรร 11,943 9,771 11,707 11,614 11,218 21,234 

          สร้างเอง 2,673 1,345 2,060 2,233 2,475 5,558 

คอนโดมิเนียม 34,049 53,725 59,919 34,734 78,391 69,532 

ที่มา : สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลและสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล 
รวบรวมโดย : ส่วนข้อมูลที่อยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เมือ่พจิารณาดา้นอปุทานพบวา่ป ี2556 ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่สนอขายในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล มจีำนวนรวม 470,902 หนว่ย 
คดิเปน็มลูคา่โครงการ 1,518,659 ลา้นบาท โดยเปน็โครงการเปดิใหมภ่ายในปเีดยีวกนั 131,550 หนว่ยหรอืคดิเปน็รอ้ยละ 28 
ของโครงการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 29 และมีมูลค่าโครงการเปิดใหม่รวม 377,982 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 
ของทัง้หมด โดยมมีลูคา่เพิม่ขึน้จากป ี 2555 รอ้ยละ 26 และการพฒันายงัคงมแีนวโนม้ไปในทศิทางเดยีวกบัปทีีผ่า่นมา คอื 
การเปดิตวัโครงการคอนโดมเินยีมเปน็สว่นใหญ ่โดยมสีดัสว่นการเปดิตวัของคอนโดมเินยีมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 61 เปน็รอ้ยละ 
64 ขณะทีส่ดัสว่นของบา้นเดีย่วลดลงจากรอ้ยละ 12 เปน็รอ้ยละ 10 และทาวนเ์ฮา้สส์ดัสว่นลดลงคอืรอ้ยละ 21 จากรอ้ยละ 22 
ในปี 2555  

โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่กดิขึน้มมีลูคา่ตอ่ยนูติลดลง โดยราคาขายเฉลีย่ตอ่หนว่ยของอสงัหารมิทรพัยม์รีาคาเฉลีย่ลดลง
จาก 2.94 ลา้นบาทตอ่หนว่ยในป ี2555 เปน็ 2.87 ลา้นบาทในป ี2556 เนือ่งจากผูป้ระกอบการสว่นใหญเ่ปดิตวัคอนโดมเินยีม 
ระดับราคา 1-2 ล้านบาทเป็นหลักส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
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ตารางแสดงผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยปี 2556 

ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 
อาคาร
พาณิชย์ 

คอนโดมิเนียม รวม 

รวมโครงการ
ทั้งหมด ณ  

สิ้นปี 

จำนวนหน่วย  หน่วย 97,415 20,427 114,189 6,610 232,261 470,902 

% 21% 4% 24% 1% 49% 100% 

มูลค่าโครงการ ล้านบาท 534,129 60,942 255,538 26,189 641,861 1,518,659 

% 35% 4% 17% 2% 42% 100% 

ราคาขายเฉลี่ย/หน่วย ล้านบาท 5.48 2.98 2.24 3.96 2.76 3.23 

เฉพาะ
โครงการเปิด 

ใหม่ 

จำนวนหน่วย หน่วย 12,789 4,437 28,047 2,027 84,250 131,550 

% 10% 3% 21% 2% 64% 100% 

มูลค่าโครงการ ล้านบาท 71,419 14,983 68,114 10,714 212,752 377,982 

% 19% 4% 18% 3% 56% 100% 

ราคาขายเฉลี่ย/หน่วย ล้านบาท 5.58 3.38 2.43 5.29 2.53 2.87 

สถานการณ์ 
ยอดขาย 

ขายได้  หน่วย 60,034 11,896 69,550 4,860 181,001 327,341 

% 18% 4% 21% 1% 55% 100% 

คงเหลือ  หน่วย 37,381 8,531 44,639 1,750 51,260 143,561 

% 26% 6% 31% 1% 36% 100% 

สัดส่วนการขายได้ % 62% 58% 61% 74% 78% 70% 

ที่มา : บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

จากการสำรวจตลาดพบวา่โครงการบา้นเดีย่วทีเ่ปดิขายใหมใ่นป ี 2556 ผูป้ระกอบการยงัคงมุง่ทำตลาดกบักลุม่ลกูคา้
ระดบักลางเปน็หลกั  ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการบา้นเดีย่วราคา 3-5 ลา้นบาทมสีว่นแบง่ตลาดสงูสดุถงึรอ้ยละ 57 และรองลงมา
เป็นระดับราคา 5-10 ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ 21 ณ สิ้นปี 2556 บ้านเดี่ยวมีจำนวนหน่วยในการเสนอขายรวมทั้งหมดถึง 
97,415 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวมคิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่าโครงการที่เปิดขายในปี 2556 โดยมีสัดส่วนบ้านเดี่ยว
ระดับราคากลาง (ราคา 3-5 ล้านบาท) สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47   

ตลาดทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายในปี 2556 รวม 114,189 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหน่วย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3 และมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 17 ของจำนวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขาย โดยโครงการ
ทาวนเ์ฮา้สท์ีเ่ปดิตวัใหม ่ในป ี2556 มจีำนวนหนว่ยทัง้สิน้ 28,047 หนว่ยเพิม่ขึน้จากป ี2555 รอ้ยละ 25 เมือ่แยกตามระดบัราคา
พบวา่ ทาวนเ์ฮาสร์าคาตำ่กวา่ 2 ลา้นบาทมสีว่นแบง่ตลาดมากทีส่ดุ  โดยมจีำนวนหนว่ยเปดิขาย 14,537 ยนูติ หรอืรอ้ยละ 52 

ในป ี 2556 ตลาดคอนโดมเินยีมยงัคงมจีำนวนสงูสดุในตลาดทีพ่กัอาศยัโดยมจีำนวน 232,261 หนว่ยหรอืรอ้ยละ 49 
และมีมูลค่าโครงการรวม 641,861 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 22 โดยจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ในปี 2556 
มจีำนวนหนว่ยเปดิขาย 84,250 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35 และมมีลูคา่โครงการรวม 212,752 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปทีีแ่ลว้รอ้ยละ 46 
โดยมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 2.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.34 ล้านบาทในปี 2555 ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำตลาดระดับราคา
สูงกว่า 2 ล้านบาทมีจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 38,740 ยูนิต หรือร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี
จำนวนหน่วยเปิดขาย 23,884 หรือร้อยละ 38  

ในป ี2557 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยย์งัคงเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งหลายดา้น อาท ิความยดืเยือ้ของสถานการณท์างการเมอืง 
การขาดแคลนแรงงานภาคกอ่สรา้ง และแนวโนม้ตน้ทนุการกอ่สรา้งทีส่งูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและ
ผู้ประกอบการทำให้ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อโครงการของผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ทำให้ตลาด
อสงัหารมิทรพัยจ์ะมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรง ผูป้ระกอบการตอ้งมปีระสบการณ ์ตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค สามารถปรบั
เปลีย่นกลยทุธใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการทีผู่บ้รโิภคมคีวามเชือ่ถอืและยอมรบั  
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1 CBD : Central Business District ศนูยก์ลางยา่นธรุกจิ ซึง่หมายรวมถงึ ถนนสลีม สาทร สรุวงศ ์เพลนิจติ พระรามที ่4 วทิย ุสขุมุวทิ และอโศก 

อาคารสำนักงาน 

ในป ี2556 ความตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่อาคารสำนกังานยงัคงมเีพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง ขณะทีอ่ปุทานใหมเ่พิม่ขึน้ตำ่มาก เนือ่งจาก
ข้อจำกัดเรื่องราคาที่ดินที่สูงขึ้นและอัตราค่าเช่า ส่งผลให้อัตราการว่างของพื้นที่อาคารสำนักงาน ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 
9.6 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.15 และอัตราค่าเช่าปรับสูงขึ้นในทุกเขต ณ สิ้นปี 2556 มีอุปทานรวม
จำนวนทัง้สิน้ 8.11 ลา้นตารางเมตร แบง่เปน็อาคารสำนกังานในยา่น CBD1 และ นอกเขต CBD คดิเปน็อตัราสว่น รอ้ยละ 51 
และ 49 ของยอดรวมตามลำดับ 

ตารางอุปทานและอัตราการว่างของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2556 

   (หน่วย : ล้านตารางเมตร) 

เขตพื้นที่ อุปทานรวม พื้นที่ว่าง อัตราพื้นที่ว่าง % 

CBD 4.10 0.43 10.43 

นอกเขต CBD 4.02 0.35 8.81 

รวม 8.11 0.78 9.63 

CBD เกรด A 1.23 0.10 8.38 

NON-CBD เกรด A 0.55 0.01 1.30 

ที่มา : CB Richard Ellis Research 

พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นปี 2556 แบ่งได้เป็นพื้นที่สำนักงานเกรด A 1,772,909 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 21.85 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่สำนักงานเกรด B และ C  6,340,909 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
78.15 ของพื้นที่รวมทั้งหมด 

กราฟแสดงอุปสงค์และอุปทานต่อพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพ 
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ปริมาณอุปทานของพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพ ณ สิ้นปี 2556 คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8,113,818 ตารางเมตรโดยมี
พืน้ทีส่ำนกังานเพิม่ขึน้เพยีง 20,000 ตารางเมตร และเปน็การกอ่สรา้งเพือ่ใชเ้ปน็สำนกังานใหญแ่หง่ใหมข่องบรษิทัขนาดใหญ่
แหง่หนึง่ สำหรบัแนวโนม้ป ี2557-2558 คาดวา่จะมอีปุทานเพิม่ขึน้รวมทัง้สิน้ 370,749 ตารางเมตร โดยเปน็สำนกังานทีม่แีผน
จะแล้วเสร็จในปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 237,428 ตารางเมตร และ 133,321 ตารางเมตร ตามลำดับ โดยส่วนหนึ่ง
เป็นการใช้ของเจ้าของอาคารเอง  

ปริมาณการเช่าพื้นที่สำนักงานในปี 2556 มีจำนวนรวม 7,332,733 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 
จำนวน 159,876 ตารางเมตร และสำหรับปี 2556 พื้นที่ว่างของสำนักงาน ณ ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้นประมาณ 781,085 
ตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่าพื้นที่ว่าง ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ซึ่งมีอยู่ 983,220 ตารางเมตร   

สำหรับอัตราค่าเช่าสำนักงานในปี 2556 มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงาน
เกรด A ตารางเมตรละ 701 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7.02 ค่าเช่าอาคารเกรด A ในเขต CBD มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 
804 บาทตอ่ตารางเมตร เพิม่ขึน้จากป ี2555 รอ้ยละ 8.50 และคา่เชา่อาคารเกรด A ในเขต NON-CBD มอีตัราคา่เชา่เฉลีย่ 
ตารางเมตรละ 598 บาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.91 สำหรับอาคารสำนักงานเกรด B มีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ร้อยละ 10.14  

สรุปโดยรวม ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่า ยังคงมีทิศทางในเชิงบวก อัตราความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความต้องการพื้นที่เช่าของบริษัทต่างชาติและจากภาคธุรกิจต่างๆ และอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้
อัตราค่าเช่าของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วง
ปลายป ี2558 จะทำใหไ้ทยกลายเปน็ศนูยก์ลางของอาเซยีนตอนบน ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนาม สง่ผลให้
บรษิทัตา่งชาตทิีต่อ้งการขยายฐานธรุกจิมายงัตลาดอาเซยีน เขา้มาเชา่พืน้ทีอ่าคารสำนกังานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่ใชเ้ปน็
ศนูยก์ลางดำเนนิธรุกจิในกลุม่ประเทศดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม ในป ี2557 สภาพเศรษฐกจิไทยยงัคงมปีจัจยัลบจากสถานการณ ์
ทางการเมอืงภายในประเทศ อาจสง่ผลตอ่ความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุซึง่มผีลกระทบตอ่บรรยากาศการลงทนุและความตอ้งการ
เช่าพื้นที่สำนักงาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 

ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง และ การชมุนมุทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมหานครตัง้แตป่ลายไตรมาส 4 ของ
ปทีีผ่า่นมาและยงัคงยดืเยือ้อยูจ่นถงึปจัจบุนั สง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ของประเทศไทยทัง้ดา้นการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว 
และทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง  นอกจากนี้ หากการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศแทนรัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำได้ตามกำหนด อาจเกิดความล่าช้าของการดำเนินงาน
ตามแผนการลงทุนด้านโครงการพื้นฐานและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่งจะกระทบต่อการขยายตัว  
ของการบริโภคและการลงทุนในประเทศและเกิดผลเสียอย่างมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

ความกังวลเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นปัจจัยลบต่อทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นอาจจะต้องการถือเงินสดมากขึ้นและชะลอการ
ตัดสินใจลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนเก็งกำไรจะลดลง ขณะเดียวกันด้านผู้ประกอบการที่ต้องการรอ
ความชัดเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการใหม่หรือปรับลดจำนวนโครงการลง รวมถึงสถาบันการเงินจะมี
ความเข้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการและการให้สินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความ
อ่อนไหวเรื่องกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจะให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมากขึ้นและจะพิจารณาเลือก
โครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและให้ความคุ้มค่ามากที่สุด 

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ก่อนการลงทุนบริษัทจะมีการ
ทำการวจิยัตลาด วางแผนและศกึษาความเปน็ไปไดข้องแตล่ะโครงการ  มผีลติภณัฑท์ัง้บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมเีนยีม
ทีม่รีปูแบบและพืน้ทีใ่ชส้อยทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และอยูใ่นทำเลทีม่ศีกัยภาพ ทำใหก้ารพฒันาโครงการตา่งๆ
ได้รับการตอบรับที่ดี ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและลูกค้า
สว่นใหญเ่ปน็ผูต้อ้งการซือ้เพือ่การอยูอ่าศยัจรงิ (Real Demand) มากกวา่การเกง็กำไร นอกจากนี ้ บรษิทัฯยงัใหค้วามสำคญั
กบัการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิและไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นการเงนิจากสถาบนัการเงนิตา่งๆ เปน็อยา่งดมีาโดยตลอด 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 และการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
ปรญิญาตรเีปน็ 15,000 บาทตอ่เดอืน ทำใหแ้รงงานไทยบางสว่นยา้ยกลบัไปทำงานตามภมูลิำเนาเดมิเพราะไดร้ายไดไ้มต่า่งกนั 
และทศันคตใินการเรยีนตอ่ปรญิญาตรแีทนสายอาชพีไดเ้พิม่มากขึน้ สง่ผลใหม้กีารขาดแคลนแรงงานกลุม่แรงงานระดบักลาง
ถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ และ ต่อไปหากมีการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และ
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะทำให้ปัญหาแรงงานรุนแรงมากขึ้น 

สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก
ธุรกิจนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในงานก่อสร้างโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ ทำให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลาย
โครงการไมส่ามารถกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ตามกำหนดและตอ้งเลือ่นระยะเวลาการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ ผูป้ระกอบการหลายราย
จงึแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานโดยหนัมาใชเ้ทคโนโลยกีารกอ่สรา้งสำเรจ็รปูในการกอ่สรา้งเพือ่ลดระยะเวลาการกอ่สรา้ง
หรือผู้ประกอบการบางรายทำสัญญาว่าจ้างล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการจ้างงานแรงงาน
ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย 
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บรษิทัฯ จา้งผูร้บัเหมาใหเ้ปน็ผูก้อ่สรา้งโครงการทัง้หมด โดยงานกอ่สรา้งโครงการแนวราบ จะมผีูร้บัเหมาขนาดกลาง
มากกวา่ 30 ราย ซึง่ทำงานรว่มกนักบับรษิทัมาตอ่เนือ่งและยงัมกีารวา่จา้งรายใหมเ่ขา้มาเพิม่ดว้ย เพือ่ใหส้ามารถจดัสรรงาน
ใหเ้หมาะสมกบักำลงัความสามารถ แตล่ะปบีรษิทัฯ จะใหข้อ้มลูแผนงานกอ่สรา้งทัง้หมดเพือ่ใหผู้ร้บัเหมาสามารถจดัวางกำลงั
แรงงานได้เพียงพอ มีการประเมินผลงานและจัดเกรดผู้รับเหมา คอยตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั้นตอน  นอกจากนี้ 
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาเครดิตที่ดี โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนหลังจากตรวจรับงาน ซึ่งทำให้
ผูร้บัเหมามเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการดำเนนิงาน ซึง่การทำงานรว่มกนัในลกัษณะของหุน้สว่นธรุกจิทำให ้ผูร้บัเหมา
เชือ่มัน่และมคีวามยนิดทีีจ่ะทำงานอยา่งมคีณุภาพและเสรจ็ตรงตามกำหนดเวลา นอกจากนี ้ บรษิทัฯยงัมกีารนำระบบชิน้สว่น
สำเร็จรูป (Precast System) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง   
ในส่วนการก่อสร้างอาคารสูง บริษัทฯจะมีการเปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงสร้าง สถาปัตย์และงานระบบ โดยจะ
พจิารณาผูร้บัเหมารายใหญท่ีม่ปีระสบการณก์อ่สรา้งอาคารสงูซึง่จะมทีมีงานและแรงงานกอ่สรา้งเพยีงพอ มกีารจา้งทีป่รกึษา
วิศวกรภายนอกเข้ามาช่วยบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนงาน  

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย 
การเคลือ่นไหวเขา้และออกของเงนิทนุ จำนวนมาก และรวดเรว็จะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ้งการเงนิบาท และอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ ภาคการส่งออก ภาคการผลิต และเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมา หลายประเทศมหาอำนาจได้นำมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน 
หรือ Quantitative Easing (QE) มาใช้โดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีปริมาณ     
เงินมหาศาลไหลเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงประเทศในเอเชียและประเทศไทยซึ่งให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่
สูงกว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาระยะสั้นเพื่อการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ส่งผลให้ตลาดหุ้น อัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับสูงขึ้นและมีความผันผวนมาก และ ในปี 2556 เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว 
โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา ทำใหธ้นาคารกลางสหรฐัอเมรกิาปรบัลดวงเงนิ QE ลงในป ี 2557 เชน่เดยีวกบัประเทศกลุม่ยโูรโซน
และประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องมีการลดมาตรการ QE ที่ใช้อยู่เช่นกันหากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนซึ่งการไหลกลับ
ของเงินทุนในปริมาณมากจะกระทบต่อประเทศไทยด้วยและอาจเกิดความผันผวนของค่าเงินบาทได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ส่งผลต่อตลาดการเงินและบางอุตสาหกรรมที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและ/หรือบริการ จะส่งผลต่อกำลังซื้อและสร้าง
ความไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมกับผู้บริโภคและผู้ลงทุนจะกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งด้านอุปสงค์ที่อาจ
ชะลอลงรวมถึงลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์และต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องมีการนำเข้า  

บรษิทัฯ ดำเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ โดยมธีรุกจิอาคารสำนกังานใหเ้ชา่ทีส่รา้งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดระยะยาว
ทีส่มำ่เสมอและธรุกจิพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งการเตบิโต การพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหส้ดัสว่นหลกัเปน็โครงการ
แนวราบ 70% ตอ่โครงการแนวสงู 30% ทำใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งทางการเงนิไดด้กีวา่ทัง้ดา้นการบรหิารกระแสเงนิสด 
การรับรู้รายได้ รวมถึงการบริหารการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อยู่ในราคาระดับกลางขึ้นไปซึ่งผู้ซื้อเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ
และมีความสามารถรับภาระการกู้ยืมได้มากกว่าในกลุ่มราคาระดับล่าง นอกจากนี้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยทีม่ี
ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่ทจ้รงิ (Real Demand) มากกวา่การซือ้เพือ่การเกง็กำไร (Speculator) และพบวา่มผีูซ้ือ้ประมาณ 
20% ที่ชำระเป็นเงินสด  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารเงินอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ เงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาท
ทั้งหมด และการกำหนดราคาขายจะกำหนดจากต้นทุนค่าก่อสร้างรวม โดยโครงการแนวราบเป็นการขายบ้านสร้างเสร็จ 
ส่วนโครงการแนวสูงจะกำหนดราคาหลังจากได้ประมูลราคาค่าก่อสร้างแล้ว  
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ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯมีกลุ่มครอบครัวชินวัตรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.10 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) ของจำนวนหุ้นสามัญซึ่ง
ถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
บรษิทัฯ กำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอืน่จงึไมอ่าจสามารถรวบรวมคะแนนเสยีง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารเปน็ผูท้ีม่อีำนาจหนา้ทีอ่ยา่งสมบรูณใ์นการกำหนดทศิทาง
และนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบกับ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณา
เพือ่ไมใ่ห้เกดิรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้กนั ยงัมสีำนกังานกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ทีม่หีนา้ที่
กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทในเครือ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107546000253 
ที่ตั้ง 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์  0-2949-2000 โทรสาร 0-2949-2220          
 Home Page :  www.scasset.com 
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) 4,000,000,000 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1 
ทุนชำระแล้ว (บาท) 3,712,622,116 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)             
สัดส่วนการถือหุ้น (%) - 

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 

ที่ตั้ง 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ 0-2299-6000 โทรสาร 0-2299-6974         
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) 10,000,000 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 10 
ทุนชำระแล้ว (บาท) 100,000,000 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 99.99% 

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 

ที่ตั้ง 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ 0-2299-5000 โทรสาร 0-2299-5888         
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) 30,000,000 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 10 
ทุนชำระแล้ว (บาท) 300,000,000 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 99.99% 

บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

ที่ตั้ง 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ 0-2299-6000 โทรสาร 0-2299-6974         
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) 1,000,000 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 10 
ทุนชำระแล้ว (บาท) 10,000,000 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 99.99% 
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5642 
 
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท์ 0-2299-1217, 0-2299-2971 โทรสาร 0-2299-1278 
 หุ้นกู้ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554     
 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 
 
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์0-2626-7503-4, 0-2626-7218 โทรสาร 0-2626-7542, 0-2626-7587 
 หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 
 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ 
 หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 
 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
 
ผู้สอบบัญชี นางสาวยุพิน   ชุ่มใจ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 
 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 
 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4  
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร       
 โทรศัพท์  0-2231-3980-7  โทรสาร  0-2231-3988 
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ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 3,712,622,116 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)  

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครัวชินวัตร 2,231,266,892 60.10 

 1.1 นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร (1,081,022,107 หุ้น)   

 1.2 นางสาวพินทองทา  ชินวัตร  (1,046,147,107 หุ้น)       

 1.3 คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ์  (104,097,678 หุ้น)   

2. นายบรรณพจน์  ดามาพงศ์ 178,875,000 4.82 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 125,338,869 3.38 

4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 76,106,000 2.05 

5. AIA Company Limited-TIGER 57,945,375 1.56 

6. นายโสภณ  มิตรพันธ์พานิชย์ 43,379,187 1.17 

7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 

41,881,500 1.13 

8. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 32,604,000 0.88 

9. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 31,308,750 0.84 

10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 29,041,300 0.78 

11. อื่นๆ 864,875,243 23.29 

รวม                                                                                  3,712,622,116 100.00 

โครงสร้างการถือหุ้น 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายเกีย่วกบัการถอืหุน้ในลกัษณะทีบ่รษิทัสองบรษิทั หรอืมากกวา่นัน้ถอืหุน้ซึง่กนัและกนั เพือ่เกาะกลุม่
ทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด 
(Pyramid Holding)  



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 49

หลักทรัพย์อื่น 

1. หุ้นกู้  

 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและ ไม่มีหลักประกันโดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2556 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 3,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 ครั้งที่ 1/2554 
ครบกำหนดไถ่ถอน 

ปี 2558 

ครั้งที่ 1/2556 
ครบกำหนดไถ่ถอน 

ปี 2559 

ครั้งที่ 2/2556 
ครบกำหนดไถ่ถอน 

ปี 2559 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายตราสารหนี้ 
ในกรณีทั่วไป 

เสนอขายต่อผู้ลงทุน  
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวน 
ไม่เกิน 10 ราย 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 
(Par) 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,000,000 หน่วย 600,000 หน่วย 800,000 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้รวม/
มูลค่าหุ้นกู้ 

2,000,000,000 บาท 600,000,000 บาท 800,000,000 บาท 

อายุของหุ้นกู้ 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 3 ปี 

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 

วันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 ร้อยละ 5.75 ต่อปี  
และปีที่ 4 (6 เดือนสุดท้าย) 
ร้อยละ 6.10 ต่อปี 

ร้อยละ 4.80 ต่อปี  
ตลอดอายุหุ้นกู้ 

ร้อยละ 5.00 ต่อปี  
ตลอดอายุหุ้นกู้ 

งวดดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุๆ       
3 เดอืน 

กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุๆ      
3 เดอืน 

กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุๆ      
3 เดอืน 

การจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ 
  Company Rating 
  Issue Rating 

 
 
BBB+ 
BBB 

 
 
BBB+ 
 

 
 
BBB+ 
BBB 

2. ตั๋วแลกเงิน 

 ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินที่เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
จำนวนเงินรวม 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,050 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2555 โดยในปี 2556 บริษัทฯไถ่ถอน
ตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด จำนวนรวม 3,400 ล้านบาท และ บริษัทฯ ได้ออกตั๋วแลกเงิน และขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุน
สถาบนั หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่จำนวนรวม 4,450 ลา้นบาท ระยะเวลา ตัง้แต ่90 วนั ถงึสงูสดุไมเ่กนิ 270 วนั อตัราดอกเบีย้
ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นติบิคุคล และจดัสรรไวเ้ปน็ทนุสำรองตามกฎหมาย ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปนัผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ 
แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณา และภายหลังจากนั้นจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติได้ตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้จ่ายเงินปันผล
จากกำไรสุทธิของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.787 คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่าย
เป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วนดังนี้ 1. จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 
อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.625 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผล 412.30 ล้านบาท และ     
2. จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.162 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.87 ล้านบาท     

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัท 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

ปี 2556 2555 2554 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.29 0.33 0.29 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท 0.12   0.787*  0.65* 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.84 14.5** 13.32** 

ราคาพาร์ (บาท) 1 5   5 

หมายเหตุ : 

*   เป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ 2556 ซึ่งราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 
ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 

**  เป็นอัตราที่คำนวณจากราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท  
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 
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โครงสร้างการจัดการ


นโยบายภาพรวม
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่  
(1)  คณะกรรมการบริหาร  
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
(3)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(4)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
(5)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน  ประกอบด้วย 

  :  กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร  4 ท่าน  

  :  กรรมการอิสระ    5 ท่าน 

1. นายรัฐ   กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นางบุษบา   ดามาพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
  กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
  สิ่งแวดล้อม  / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท    
  (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
3. นางเพ็ญโสม   ดามาพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล   
  และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /     
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
4. นายณัฎฐ์พัฒน์   เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
5. นายคุโณดม   ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
6. นายประเสริฐ   สัมนาวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
7. นายปรีชา   เศขรฤทธิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /  
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /    
  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
8. นางแน่งน้อย  ณ ระนอง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
  (กรรมการอิสระ)  
9. นายณัฐพงศ์  คุณากรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / /ประธานกรรมการบริหาร    
  ความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ  
  ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
  บริษัท (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

หมายเหตุ   - นางบุษบา ดามาพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ให้เป็น

กรรมการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 
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 -  นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 จึงไม่ถือเป็น
กรรมการอิสระ เพราะถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

 - นายปรีชา เศขรฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง 

 -  นางแน่งน้อย ณ ระนอง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ตั้งแต่ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นชอบให้นางแน่งน้อย ณ ระนอง กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

 - นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555   
ให้เป็นกรรมการแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
เป็นต้นไป 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางบุษบา ดามาพงศ์ นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ นายณัฐพงศ์ 
คุณากรวงศ์ นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด  เป็นต้น 

2. กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้ 

3. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

4. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ  เช่น  แผนธุรกิจ  โครงการลงทุนขนาดใหญ่  อำนาจการบริหารและ
รายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวัง    
ในการปฏิบัติงาน 

7.   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม  

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่     
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ 
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ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารมอีำนาจหนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานตา่งๆ โดยมรีายละเอยีด
การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอำนาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

2. เปน็บคุคลทีไ่มม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

3. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ว่าจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม สังกัดอยู่  

4. กรรมการบรษิทัสามารถดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 2 บรษิทั แตท่ัง้นี ้หากกรรมการผูน้ัน้
ดำรงตำแหนง่ประธานกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ ควรดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนเพยีง 1 บรษิทั 
คอื บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) และดำรงตำแหนง่ในองค์กรอื่นเมื่อนับรวมกันแล้วไม่
เกิน 5 แห่ง ดังนี้  

4.1 บริษัทย่อย 

4.2 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไมไ่ดป้ระกอบธรุกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์ชน่เดยีวกบับรษิทัฯ และไมไ่ดด้ำรงตำแหนง่
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 

4.3 องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ มกีารพจิารณากำหนดวาระและวนัประชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ประจำป ี 2557 ลว่งหนา้ ทัง้นี ้ เพือ่ให้
กรรมการทกุทา่นรบัทราบและสามารถเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ไดท้กุคน โดยการประชมุคณะกรรมการไดก้ำหนดตลอดทัง้ปอียา่ง
นอ้ยจำนวน 7 ครัง้ ซึง่บรษิทัสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมและอาจมกีารจดัประชมุเพิม่เตมิตามความจำเปน็ 
ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถดขูอ้มลูไดท้ี ่Website ของบรษิทัที ่www.scasset.com หมวดการกำกบัดแูลกจิการการ 

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมกีำหนดการประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยในรอบป ี 2556 มกีารจดัประชมุจำนวน      
6 ครัง้ ตลอดจนจำนวนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัสะสมตัง้แตป่ ี2547 ใหร้บัทราบ ดงันี้ 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

ปี 2547 – 2556 ปี 2556 ปี 2556 
(ร้อยละ) 

1. นายรัฐ            กิตติเวชโอสถ (1) 

2. นางบุษบา        ดามาพงศ์ (2) 

3. นางเพ็ญโสม     ดามาพงศ์ 

4. นายณัฎฐ์พัฒน์   เอื้อใจ (3) 

5. นายคุโณดม      ธรรมาภรณ์พิลาศ (4) 

6. นายประเสริฐ     สัมนาวงศ์ (5) 

7. นายปรีชา         เศขรฤทธิ์(6) 

8. นางแน่งน้อย     ณ ระนอง(7) 

9. นายณัฐพงศ์      คุณากรวงศ์ (8) 

66/66 

14/14 

66/66 

51/51 

51/51 

45/45 

43/43 

38/39 

10/10 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 
หมายเหตุ (1)  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550  

 (2) นางบุษบา ดามาพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ให้เป็น
กรรมการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง 

 (3) นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (4) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (5) นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550 
 (6) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 
 (7) นางแน่งน้อย ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 
 (8) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2555 ให้เป็น

กรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง 
 * นางแน่งน้อย ณ ระนอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากป่วย 

 

โดยมีเรื่องเสนอเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา และเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้  

การประชุมคณะกรรมการ 
ในรอบปี 2556 

จำนวนเรื่องในวาระ 
เพื่อทราบ  

จำนวนเรื่องในวาระ 
เพื่อพิจารณา 

จำนวนเรื่องในวาระ 
เพื่ออนุมัติ 

ครั้งที่ 1 4 8 - 

ครั้งที่ 2 5 6 12 

ครั้งที่ 3 4 2 4 

ครั้งที่ 4 4 2 - 

ครั้งที่ 5 3 - 1 

ครั้งที่ 6 3 4 4 

รวมจำนวนเรื่องครั้งที่ 1-6 23 22 21 

เรื่องที่นำเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 
โดยจะมีการออกและนำส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบวาระการประชุมที่มี   
สารสนเทศสำคญัครบถว้นใหก้รรมการแตล่ะทา่นพจิารณาลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัทกุครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนการประชุมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 
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การประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ฝา่ยเลขานกุารบรษิทัจะดำเนนิการบนัทกึและจดัทำรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจาก   
ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด 

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและ
ขอ้มลูเพือ่การอภปิรายปญัหาสำคญั และเพยีงพอสำหรบัคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ำคญั  โดยกรรมการ
ทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม 

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณี 
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทฯ ต่อไป โดยการจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมและเอกสาร
ประกอบ ฝา่ยเลขานกุารบรษิทัไดจ้ดัระบบการจดัเกบ็โดยจะจดัเกบ็ตน้ฉบบัทีม่กีารลงนามรบัรองไวเ้ปน็หลกัฐานและแยกจดัเกบ็
สำเนาคูฉ่บบัในรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิส ์ เพือ่สะดวกตอ่การสบืคน้หา โดยผูอ้ืน่สามารถคน้ดแูตไ่มส่ามารถแกไ้ขขอ้มลู
เอกสาร 

การจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น             
ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการ และอทุศิเวลาในการทำหนา้ทีก่รรมการของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายการจำกัด
จำนวนบรษิทัทีก่รรมการจะดำรงตำแหนง่และการดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัอืน่ของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ
ผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)” หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ส่งผลสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ 
และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินตนเอง และการประเมินกรรมการท่านอื่น โดยมี
กระบวนการในการประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 

ในทุกสิ้นปีฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จำนวน 3 แบบ เพื่อให้
กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยแบ่งเป็น 

(1)  แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 

(2)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

(3)  แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) 

ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
กลบัมายงัฝา่ยเลขานกุารบรษิทัเพือ่รวบรวมผลประเมนิของกรรมการแตล่ะคน และสรปุผลวเิคราะหก์ารประเมนิการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี  
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ได้ 

85 – 100 ดีมาก – ดีเยี่ยม 

75 - 85 ดี 

65 - 75 ค่อนข้างดี 

50 - 65 พอสมควร 

ต่ำกว่า 50 ควรปรับปรุง 

 
(1)   แบบประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) ประกอบดว้ยหวัขอ้พจิารณา 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

-  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

-  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

-  การประชุมคณะกรรมการ 

-  การทำหน้าที่ของกรรมการ 

-  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

-  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

ผลการประเมนิเฉลีย่ของการปฏบิตังิานคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) ในป ี2556 ทีผ่า่นมาไดค้ะแนนรอ้ยละ 98.64 อยูใ่น
เกณฑด์มีาก - ดเียีย่ม (ในป ี2555 ผลการประเมนิเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 98.11 อยูใ่นเกณฑด์มีาก -  ดเียีย่ม) 

(2) แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) ประกอบดว้ย หวัขอ้พจิารณา 6 
หวัขอ้ ได้แก่ 

- ความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธบิายการตดัสนิใจได ้(Accountability) 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment) 

- มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) 

- มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 

- การมีจริยธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในปี 2556 ที่ผ่านมาได้คะแนน
รอ้ยละ 97.62 อยูใ่นเกณฑด์มีาก - ดเียีย่ม (ในป ี2555 ผลการประเมนิเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 98.02 อยูใ่นเกณฑด์มีาก - ดเียีย่ม) 

(3)  แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ซึ่งกำหนดให้กรรมการ
บริษัททุกคนจะต้องประเมินกรรมการบริษัทท่านอื่นเป็นรายบุคคลครบทุกคนในคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อ
พิจารณา 9 หัวข้อ ได้แก่ 

- กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  

- กรรมการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

- กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ  

- กรรมการให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

- กรรมการมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ โดยใหข้อ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ทีน่ำไปสูก่ารปฏบิตัิ
ที่ถูกต้องและเสมอภาค 
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- ในกรณทีีก่รรมการอาจอยูใ่นฐานะทีเ่ปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการจะขอ
ไม่เข้าประชุมในวาระนั้น ๆ หรือของดออกเสียง 

- กรรมการได้มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบวาระการประชุมที่จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

- กรรมการเข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ หากมีความจำเป็นจะขอลาการประชุมต่อ
ประธานกรรมการล่วงหน้า  

- กรรมการให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการท่านอื่น  

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ในปี 2556 ที่ผ่านมาได้
คะแนนร้อยละ 99.30 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม (ในปี 2555 ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.96 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
- ดีเยี่ยม) 

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ในหมวด “คณะกรรมการตรวจสอบ” 

 

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ 

บรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้อบรมหลกัสตูรหรอืเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนา
ทีเ่ปน็การเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กร
ให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 

กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

รายชื่อ ข้อมูลการอบรม 

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548 
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางบุษบา ดามาพงศ์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 และ 
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 12/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 91/2550 และ 
หลักสูตรการสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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รายชื่อ ข้อมูลการอบรม 

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549 
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550 
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้ และ 
หลักสูตรการสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2550 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/2550 และ 
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายปรีชา เศขรฤทธิ์   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547 และ 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางแน่งน้อย ณ ระนอง    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 30 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9  
สถาบันพระปกเกล้า 
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14  สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3  
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2555 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการ  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีช่องทางและ 
ขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย  
ต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการทุจริต 
และผดิจรยิธรรมจากพนกังานดว้ย โดยมชีอ่งทางตดิตอ่ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนไปยงัทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้หรอื ทาง E-mail 
address ของกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
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1.  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
 ที่อยู่ 33 ซอย 110 แยก 3 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 E-mail address : rath@scasset.com 

2. นางบุษบา ดามาพงศ์ 
 ที่อยู่ 221 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
 E-mail address : busaba@scasset.com 

3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ 
 ที่อยู่ 75 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 E-mail address : phensom@scasset.com 

4. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ 
 ที่อยู่ 41/10 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 (โอษธิศ 3) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
 กรุงเทพมหานคร 10230 
 E-mail address : nathpath@scasset.com 

5. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 
 ที่อยู่ 179/5 ซอยขุมทรัพย์ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
 E-mail address : kunodom@scasset.com และ  kunodom@hotmail.com 

6. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ 
 ที่อยู่ 50 หมู่บ้านเสรี อ่อนนุช (ซอย 1) ถนนอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ  
 กรุงเทพมหานคร 10250 
 E-mail address : praserts@scasset.com และ sertsam@yahoo.com 

7. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 
 ที่อยู่ 68/174 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง  
 จังหวัดนนทบุรี 11000 
 E-mail address : precha@scasset.com และ prechas2555@hotmail.com 

8. นางแน่งน้อย ณ ระนอง 
 ที่อยู่ 1/238 หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ถนนวิภาวดีรังสิต  
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 E-mail address : naengnoi@scasset.com และ naengnoi.n@gmail.com 

9. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ 
 ที่อยู่ 472 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
 E-mail address : nuttaphong@scasset.com 

ขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนกับคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงาน ให้สามารถติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนมายัง
บริษัทฯ หากพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เช่น พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ทุจริตต่อหน้าที่ และ
ผิดจริยธรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานสามารถร้องเรียนไปยังกรรมการแต่ละคนได้โดยตรงตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ทาง
จดหมาย หรือ E-mail address  

2.  ภายหลังจากที่กรรมการคนใดคนหนึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ในเรื่อง
ที่ร้องเรียนเบื้องต้น หากมีสาระสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   

3. บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการ และผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น 
แก่ผู้ร้องเรียน  บริษัทฯ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม 

กระบวนการในการจัดการ และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสบุคคลที่มีพฤติกรรม
ที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสกรณีเปิดเผยชื่อบุคคลที่มี
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ คือ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานหรือบุคคลที่เปิดเผยพฤติกรรม    
ที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณนั้นต่อผู้อื่น รวมทั้งเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความ 
เดอืดรอ้นแกผู่เ้ปดิเผยขอ้มลูดงักลา่ว และตัง้คณะกรรมการพจิารณาเพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมตอ่พนกังานทกุคนและทกุระดบั 

ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการ
ทุจริตผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด  

ลักษณะรายการที่ได้รับมอบอำนาจ และวงเงินที่สามารถอนุมัติแต่ละรายการของคณะกรรมการบริษัท /  
คณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/                           

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน / ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก /               
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส / ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย 

ประเภท 

คณะ
กรรมการ

บริษัท 
 

(บาท) 

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

 
(บาท) 

 ประธาน
กรรมการ
บริหาร 

 
(บาท) 

 รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

 
(บาท) 

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ
อาวุโสสำนัก 

 
 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาวุโส 

 
 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่าย 

 
 

(บาท) 

ผู้ช่วย              
ผู้อำนวยการ 

ฝ่าย 
 

(บาท) 

1. งบลงทุน ในโครงการ 

   (Capital Investment)  

1.1 มีงบประมาณ 

    1.2 เกินงบประมาณ 

    1.3 ไม่มีงบประมาณ 

 

 

ไม่จำกัด 

 ไม่จำกัด 

ไม่จำกัด 

 

 

2,000,000,000 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 

 

1,000,000,000 

500,000,000 

500,000,000 

 

 

200,000,000 

100,000,000 

100,000,000 

 

 

50,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

 

 

5,000,000 

- 

- 

 

 

2,000,000 

- 

- 

 

 

1,000,000 

- 

- 

 

 

500,000 

- 

- 

2. สินทรัพย์ถาวร 

   (Fixed Assets) 

    2.1 มีงบประมาณ  

    2.2 ไม่มีงบประมาณ 

 

 

ไม่จำกัด 

 ไม่จำกัด 

 

 

50,000,000 

50,000,000 

 

 

20,000,000 

2,000,000 

 

 

10,000,000 

1,000,000 

 

 

2,000,000 

500,000 

 

 

500,000 

100,000 

 

 

200,000 

50,000 

 

 

100,000 

20,000 

 

 

50,000 

5,000 
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ประเภท 

คณะ
กรรมการ

บริษัท 
 

(บาท) 

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

 
(บาท) 

 ประธาน
กรรมการ
บริหาร 

 
(บาท) 

 รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

 
(บาท) 

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ
อาวุโสสำนัก 

 
 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาวุโส 

 
 

(บาท) 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่าย 

 
 

(บาท) 

ผู้ช่วย              
ผู้อำนวยการ 

ฝ่าย 
 

(บาท) 

3. ตน้ทนุ / คา่ใชจ้า่ย 

   (Cost / Expenses) 

  3.1 ต้นทุน 

  3.2 ค่าใช้จ่ายหมวด 

       การตลาด 

  3.3 ค่าใช้จ่ายหมวด 

         การพนักงาน 

       ค่าใช้จ่ายหมวด 

         การบริการลูกค้า 

       ค่าใช้จ่ายหมวด 

         การบริหาร    

       ยกเว้นค่ารับรอง 

  3.4 ค่ารับรอง 

 

 

ไม่จำกัด 

 ไม่จำกัด 

 

 

 

 

ไม่จำกัด 

 

 

 

 ไม่จำกัด 

 

 

50,000,000 

50,000,000 

 

 

 

 

50,000,000 

 

 

 

5,000,000 

 

 

20,000,000 

20,000,000 

 

 

 

 

20,000,000 

 

 

 

1,000,000 

 

 

10,000,000 

10,000,000 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

500,000 

 

 

5,000,000 

5,000,000 

 

 

 

 

5,000,000 

 

 

 

100,000 

 

 

1,000,000 

1,000,000 

 

 

 

 

1,000,000 

 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

500,000 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

20,000 

 

 

200,000 

300,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

200,000 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

8,000 

4. เงินยืมทดรอง 

   (Advance)   

ไม่จำกัด 50,000,000 20,000,000 10,000,000 1,000,000 50,000 40,000 30,000 20,000 

หมายเหตุ - รายการที่เกี่ยวโยงกันจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด บริษัท อัพคันทรี่ 
แลนด์ จำกัด และบริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยไม่มีบริษัทร่วม 

ผู้มีอำนาจควบคุม  

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้มีอำนาจควบคุมตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร         (1,081,022,107 หุ้น)  คิดเป็นร้อยละ 29.12% 
2. นางสาวพินทองทา   ชินวัตร         (1,046,147,107 หุ้น)  คิดเป็นร้อยละ 28.18% 
3. คุณหญิงพจมาน      ดามาพงศ์     (104,097,678 หุ้น)   คิดเป็นร้อยละ 2.80% 
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ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2557 ผูด้ำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 4 รายแรกของบรษิทั ตามคำนยิามของสำนกังานคณะกรรมการ
กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มจีำนวน 9 คน ดงันี ้ 

1.   นางบุษบา ดามาพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
   รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.   นายณัฐพงศ์  คุณากรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.   นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
4.   นายวิทิต  วิศาลพัฒนะสิน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี 
5.   นางปรารถนา  แพทย์สมาน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน 
6.   นายสมบูรณ์  คุปติมนัส ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย / เลขานุการบริษัท 
7.   นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8.   นายสุริยา  เปลี่ยนสี ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบริหารทรัพย์สิน 
9.   นางสาวพรรณี  ธาราพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน 

(โปรดดโูครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ”) 

หมายเหตุ 

* เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งมีผลให้

โครงสร้างรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คอื มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้จากตำแหนง่ผูบ้รหิาร 4 รายแรกของบรษิทัฯ 

จำนวน 4 คน คือ นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส และนายสุริยา เปลี่ยนสี 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร 

1. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่
กำหนด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารเห็นชอบ 

3. บริหารงานบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
5. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
7. กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
 

ที่ปรึกษา 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีจำนวน 1 คน คือ นายพรชัย ศรีประเสริฐ  
เดิมเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และได้เกษียณอายุการทำงานเมื่ออายุ 60 ปี ในปี 2552 
บริษัทฯ พิจารณาว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของผู้บริหารท่านนี้ยังสามารถช่วยเหลืองานได้ จึงขอให้มารับ
ตำแหน่งที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน 
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบริหารงานในบริษัทฯ 

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด 

บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด เพื่อ
ทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ดังนี้  

1.  ระดับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

   เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ว่าง
ลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือ
ระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
กำหนด  และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป 

2.  ระดับผู้บริหาร 

 เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการ
สรรหาและคัดเลือกจากสำนักทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน และ/หรือประธานกรรมการ
บริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้
บรษิทัฯ จดัตัง้คณะอนกุรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสงูสดุ ตำแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร ซึง่ประกอบดว้ย 

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
(2)  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
(3)  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจัดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนมกราคม – มิถุนายน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) และ
ครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยมี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวข้อการประเมิน ดังนี้  

1.  การบริหารงานตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ 
2.  การบริหารงานด้านการตลาด และด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
3.  การบริหารงานด้านการเงิน การลงทุน และค่าใช้จ่าย 
4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
5.  การกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.  การบริหาร และดำเนินงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท 
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ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติงานของนางบุษบา ดามาพงศ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้คะแนน
ร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (เทียบเท่ากับระดับ 4 คือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม ตามแบบประเมินผลงาน 
CEO จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อครบรอบ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) และครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบ   
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) ในเดือนมกราคมของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจ และกำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจในรอบปี พร้อมกำหนดค่าดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPI : Key  Performance Indicator) เพื่อการคำนวณจ่าย   
ผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานในรอบสิ้นปีดังกล่าว 

(2) เมื่อสิ้นสุดรอบการดำเนินธุรกิจเดือนมกราคม-มิถุนายน จะมีการทบทวนและปรับแผนงานการดำเนินธุรกิจ 
และประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยเมือ่ครบรอบปสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทกุป ีโดยผูบ้งัคบับญัชาของแตล่ะสายงาน
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานตามผลงานทั้งปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัตามลำดบั ในการพจิารณาจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิาร และ
พนักงานตามเป้าหมายของผลงานที่ได้กำหนดค่าดัชนีชีวัดผลสำเร็จไว้แล้ว 

(3) ประเมินคะแนนความสามารถในการบริหารงานในตำแหน่งของผู้บริหาร และพนักงาน โดยผู้บังคับบัญชา
และ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงาน เพือ่การปรบัเลือ่นตำแหนง่งาน โดยจะกำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาของแตล่ะสายงานเปน็ผู้
ประเมนิเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการบริหารพิจารณา 



เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ซึ่งเป็นพนักงานประจำตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย 

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 
นายสมบูรณ์ฯ ถือเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก ตามการปรับโครงสร้างใหม่ขององค์กร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ 
สามารถติดต่อนายสมบูรณ์ฯ ได้ที่ somboon@scasset.com 

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท 

1. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯและของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ 
3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จัดทำและเก็บรักษา 
 - ทะเบียนกรรมการ 
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วน 
ได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
4. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประสบการณ์ 
ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
และมปีระสทิธภิาพ ผา่นกระบวนการทีโ่ปรง่ใส เปน็ทีม่ัน่ใจใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตอ่คณะกรรมการ 

 2.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  การจา่ยคา่ตอบแทนสำหรบัผูบ้รหิารจะสอดคลอ้งกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน 

  การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาจ่ายอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย 

 (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
 (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงินเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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3. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 3.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 7.56 ล้านบาท เป็นค่า
ตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

  (หน่วย : พันบาท) 

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ 

บริษัท บริหาร ตรวจสอบ 
สรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
บรรษัทภิบาล  

สังคม สิ่งแวดล้อม 

1. นายรัฐ   กิตติเวชโอสถ 2,350     

2. นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ 640  235 40  

3. นางแน่งน้อย  ณ ระนอง 640   50  

4. นายปรีชา   เศขรฤทธิ์ 640  195 40 25 

5. นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์ 640 310   20 

6. นายณัฏฐ์พัฒน์  เอื้อใจ 640 310    

7. นายประเสริฐ   สัมนาวงศ์ 590  195   

          รวม 6,140 620 625 130 45 

* คา่ตอบแทน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสั และเบีย้ประชมุ (คา่ตอบแทนนีไ้มร่วมคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัในฐานะเปน็ผูบ้รหิารของ 
บริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน)  

 

 3.2  ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร 4 รายแรกในรอบปี 2556 จำนวน 10 ท่าน จำนวน 94.98  ล้าน
บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น (รวมเรืออากาศเอกกรี เดชชัย ที่ลาออก 
และผู้บริหาร 4 รายแรก 4 คน ที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) 

หมายเหตุ เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีผลให้

โครงสรา้งรายชือ่ผูด้ำรงตำแหนง่ระดบับรหิาร 4 รายแรกของบรษิทัฯ เปลีย่นแปลงจากทีไ่ดแ้สดงไวใ้นระบบขอ้มลูรายชือ่ผูบ้รหิาร

ของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ คอื มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้จากตำแหนง่ผูบ้รหิาร 4 รายแรกของ 

บรษิทัฯ จำนวน 4 คน คอื นางสาวจรญัญา ตัง้บรรเจดิสขุ นางสาวพรรณ ีธาราพฒัน ์นายสมบรูณ ์คปุตมินสั และนายสรุยิา เปลีย่นสี 

4. คา่ตอบแทนอืน่ (โครงการการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั: ESOP) 

 บริษัทฯ มีโครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน นอกจากนี้เพื่อให้
บุคคลดังกล่าว มีความตั้งใจในการทำงานและเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกๆ ปี ระยะเวลา
ต่อเนื่องกัน 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี 
โดย ณ สิ้นปี 2556 มีโครงการที่ดำเนินการ 3 โครงการสรุปได้ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการ โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 

จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย) 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

ราคาเสนอขาย (บาท) 0 บาท 

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย 

อัตราการใช้สิทธิ 1 : 2 1 : 2*** 1 : 2*** 

 - 1 : 10**** 1 : 10**** 

 - 1 : 11.25***** 1 : 11.25***** 

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 5.00 7.545*** 5.00*** 

 - 1.509**** 1.00**** 

 - 1.341***** 1.00***** 

วันที่ออกและเสนอขาย 3 เมษายน 2551 3 กรกฎาคม 2551 22 เมษายน 2552 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปีที่ 1 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงาน 
ของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  

 ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป 

ปีที่ 2 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและ  
พนักงานของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  

 ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป 

ปีที่ 3 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบ
ระยะเวลา 3 ปนีบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธ ิจนกวา่จะครบอายขุองใบสำคญัแสดงสทิธ ิ 

 ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

ระยะเวลาแสดงความจำนง
การใช้สิทธิ 

ภายใน 5 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ยกเว้น การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ในช่วงเวลา 15 
วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 

วันกำหนดการใช้สิทธิ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

หมายเหตุ  * โครงการ 3 ครบกำหนดอายุวันที่ 2 เมษายน 2556 
   ** โครงการ 4 ครบกำหนดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
   *** อตัรา และราคาการใชส้ทิธ ิกอ่นการปรบัสทิธจิากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ จากหุน้ละ 5 บาท เปน็หุ้นละ 1 บาท 
   **** อตัรา และราคาการใชส้ทิธ ิกอ่นการปรบัสทิธจิากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ จากหุน้ละ 5 บาท เปน็หุน้ละ 1 บาท 

***** อัตรา และราคาการใช้สิทธิ หลังการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยโครงการ 5 ภายหลังการปรับ
สทิธริาคาตำ่กวา่ราคามลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีน คอื 0.889 บาท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใชร้าคามลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนแทน 
ตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จำกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 กำหนด 

 

สรุป ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 คงเหลือ ESOP โครงการ 5 จำนวน 6,019,875 หุ้น ที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ 
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รายชื่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

รายชื่อ 
โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 

จัดสรร (หน่วย) % จัดสรร (หน่วย) % จัดสรร (หน่วย) % 

1.  น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร * 1,000,000 37.03 1,000,000 37.03 900,000 33.33 

2.  นายพรชัย  ศรีประเสริฐ ** 175,000 6.48 175,000 6.48 175,000 6.48 

3.  นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ 175,000 6.48 175,000 6.48 175,000 6.48 

4.  ร.อ.กรี  เดชชัย *** - - 175,000 6.48 175,000 6.48 

หมายเหตุ *   ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2554 
 **  เกษียณอายุตามระเบียบบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2552 
 *** ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 

บุคลากร

จำนวนพนักงาน 

 (หน่วย : คน) 

ลำดับ สายงาน 31 ธันวาคม 2556 

1. ด้านปฏิบัติการ 539 

2. ด้านการเงิน 205 

 รวม 744 

โดยมีค่าตอบแทนของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ  และผลตอบแทนอื่น  รวมทั้งสิ้น 433.19 ล้านบาท (ไม่รวมคณะผู้บริหาร 4 รายแรก) 

บริษัทมีนโยบาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ  

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดให้การพัฒนาบุคลากรเป็น
ปจัจยัสำคญั จงึจดัใหม้กีารพฒันาบคุลากรทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่ง ตามแนวทางการพฒันาสมรรถนะบคุลากร (Competency) 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน สามารถนำ
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

1. การพัฒนาการบริหารจัดการ (Management Development) 

 บริษัทได้จัดหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร-ผู้จัดการ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับภารกิจและทีมงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้บริบทและ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยจัดให้มีการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เช่น 
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 • หลกัสตูร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results เปน็หลกัสตูรทีจ่ดัขึน้สำหรบั  
ผู้บริหาร และผู้จัดการ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดแบบองค์รวม และภารกิจหลักของผู้นำ 4 ประการ ได้แก่ 
การสรา้งความไวว้างใจ, การสรา้งพนัธกจิทีช่ดัเจน, การสรา้งระบบทีส่อดคลอ้ง และการดงึเอาศกัยภาพของคน สามารถผลกัดนั
ทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุภารกิจสำคัญ
ขององค์กร 

 • หลักสูตร Systematic and Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่หัวหน้างาน สามารถนำหลักการไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารทีมงาน โดยเน้นกระบวนการคิดเชิงเหตุผล การวางแผน การคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการอาศัย 
การระดมสมอง และการทำงานร่วมกันแบบ Cross Functional 

 • หลักสูตรผู้นำพลังบวก (Appreciative Leadership) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (People Management Skill) ให้แก่หัวหน้างาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารทีมงานที่มีความ
แตกตา่ง และหลายกลุม่ชว่งอาย ุ(Generation) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เกดิความเขา้ใจในบทบาทของการเปน็แบบอยา่ง
ที่ดี (Role Model) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของหน่วยงาน 

 • หลักสูตร Smart Supervisor & Smart Manager เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นผู้จัดการ และหัวหน้างานมืออาชีพ ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ 
การมอบหมายงาน การสอนงาน การประเมินผลงาน การพัฒนาทีมงาน การบริหารจัดการงบประมาณ ตลอดจนสร้างภาวะ
ความเป็นผู้นำ เพื่อกำกับดูแลทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน (Operational Development)  

 เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพให้กับพนักงานในสายงานต่างๆ บริษัทจึงจัดให้มีการ
ฝกึอบรมในหลกัสตูรทีม่ปีระโยชนต์อ่การปฏบิตังิานของพนกังานและธรุกจิของบรษิทั อยา่งสมำ่เสมอ สำหรบัการสรา้งมาตรฐาน
การทำงาน สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 • หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มพนกังานเขา้ใหม ่ เปน็หลกัสตูรเพือ่เตรยีมความพรอ้มสำหรบัพนกังานเขา้ใหม ่
สายวิชาชีพวิศวกรรม, งานขาย และบริการหลังการขาย ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลด้านต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในงาน กอ่นลงปฏบิตังิานจรงิทีโ่ครงการ ใหล้กูคา้เกดิความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์อนัสง่ผลตอ่การตดัสนิใจของลกูคา้ 

 • หลกัสตูร การใชง้านระบบ SC System จดัขึน้เพือ่สนบัสนนุระบบการปฏบิตังิานโครงการ (SC System) 
ให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจ และสามารถไปใช้ในการบริหารงานโครงการตามระบบของบริษัทได้อย่าง
เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 • หลกัสตูร Service Excellence for After Sales Service เปน็หลกัสตูรสำหรบัพนกังานบรกิารหลงัการขาย
ประจำโครงการ เพื่อเรียนรู้ทักษะการให้บริการเพื่อสะท้อนต่อ Brand DNA ด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพสามารถสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกค้า และสามารถแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน 

 • หลักสูตร Smart Building Smart Service เพื่อยกระดับการทำงาน ของพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร 
เพือ่เรยีนรูแ้ละฝกึทกัษะการใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี สามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการ สรรหาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง และสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม จนสัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่องค์กร
มีให้ต่อลูกค้า นำไปสู่ความประทับใจ  



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 71

 • หลกัสตูร Be Proactive : The Power to Success เปน็หลกัสตูรทีจ่ดัขึน้สำหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
เพื่อให้มีทักษะการทำงานเชิงรุก (Proactive) ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการทำงานที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง
รวดเร็ว 

 • หลักสูตร Powerful Psychology & Strategy in Marketing-Branding-Advertising จัดขึ้นสำหรับ 
ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการและพนักงานสายการตลาด เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
เกิดแรงบันดาลใจทางความคิดด้านการตลาด สามารถนำแนวคิดการตลาดองค์รวม การตลาดเชิงบูรณาการ และการสร้าง
การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์ มาใช้ในการคิดค้นกลยุทธ์ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 • หลักสูตร Marketing for Service, CRM & CEM เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการขาย 
เพื่อเสริมแนวคิดด้านการตลาดเชิงคุณค่าแก่สินค้าและบริการ และการขายสมัยใหม่ ผ่านการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้า
สมัพนัธ ์ (CRM) และการบรหิารลกูคา้เชงิประสบการณ ์ (CEM) อนัจะชว่ยในการรกัษาฐานลกูคา้เกา่ และนำไปสูก่ารขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืน 

3. บรษิทัใหค้วามสำคญักบัการดแูลรกัษาบคุลากร จงึจดัใหม้ ี Retention Program สำหรบับคุลากรในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น 

 • การมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน บริษัทจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่พนูทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ในการนำองคค์วามรู้
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อทีมงานและองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2556 
บริษัทได้พิจารณามอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ทุน ให้กับผู้บริหาร 

 • การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานที่มีรายได้น้อย ด้วยการ
มอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ โดยจัดให้มีการมอบทุนเป็นประจำทุกปี 

 ในปี 2556 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ
ของบคุลากรใหม้คีวามเปน็มอือาชพี ดว้ยการจดัโครงการพฒันาสมรรถนะของบคุลากร (SC Competency) อยา่งตอ่เนือ่ง 
ในระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารประเมนิระดบัความสามารถ (Competency Assessment) สำหรบัหวัหนา้งาน
ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และการจัดหลักสูตรที่
เหมาะสมสำหรับการลด Competency Gap ตลอดจนสร้างช่องทางสำหรับการเพิ่มการรับรู้จดจำในแบรนด์ SC ASSSET 
(Brand Awareness) เพื่อเน้นย้ำการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้บริโภค ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์และแผนการ
ดำเนินงานธุรกิจเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย  

บริษัทได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สร้างการรับรู้ใน Brand และ วัฒนธรรมองค์กร  
(SC Culture) ผ่านการพัฒนาฝึกอบรม  และการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าร่วมงานใหม่ ได้รับทราบถึงการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการพนักงาน และอธิบายภาพรวมการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร รวมไปถึงการส่งผ่านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน 

 • งาน  Kick Off สโลแกนใหม ่“For Good Mornings” จดังานขึน้เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจสโลแกนใหม่
ของบริษัท ให้กับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ก่อนเผยแพร่
สู่สาธารณะ ตลอดจนการที่พนักงานในองค์กรมองเห็นคุณค่าของ Brand และสามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน 
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 • โครงการ Show & Share จดัขึน้เพือ่สนบัสนนุบรรยากาศการเรยีนรูใ้นองคก์ร โดยเปดิโอกาสใหผู้บ้รหิาร / 
พนักงาน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพต่างๆ ให้กับพนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
แลกเปลีย่นประสบการณก์ารทำงานระหวา่งหนว่ยงาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในระบบการทำงานของซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้  

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Level up Workshop การจัด Workshop เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนนโยบายและทิศทางการทำงานของบริษัท ในการพัฒนา
กระบวนการทำงานต่างๆ และสามารถนำผลจากการร่วมระดมสมองมาใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานของบริษัทต่อไป 

 • กจิกรรม Birthday Activity เปน็โครงการทีจ่ดัขึน้ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่ 7 เพือ่เนน้ยำ้ความสำคญัของพนกังาน 
ทีม่ตีอ่บรษิทั และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนัระหวา่งพนกังานหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่สง่ผลตอ่การประสานงานรว่มกนัใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการสร้างสรรค์สังคม และมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดขึ้นเป็นประจำ
ทกุ 2 เดอืน อาท ิกจิกรรม “พีอ่าสาพานอ้งเทีย่ว” ซึง่พนกังานรว่มเปน็พีเ่ลีย้งอาสา ในการนำเดก็กำพรา้จากสถานสงเคราะห์
เดก็ออ่นรงัสติ ไปทศันศกึษานอกสถานที ่ณ สวนสยาม ทะเลกรงุเทพฯ  กจิกรรม “ปลกูกลว้ยไมค้นืสูป่า่” ณ อทุยานเขาหลน่ 
ต.สาริกา จ.นครนายก เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปราจีนฯ” เพื่อขยาย
พันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ของแม่น้ำปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
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การกำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและช่วยให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบยีน โดยในการประชมุกรรมการครัง้ที ่ 1/2554 เมือ่วนัที ่ 12 มกราคม 2554 มมีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม”) โดยเน้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความรับ   
ผิดชอบของคณะกรรมการ  และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ให้เกิด
การพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับ
ดูแลหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จากความมุง่มัน่ในการสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง ในป ี 2556 บรษิทัไดร้บั
ผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้  

1. ผลประเมนิโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป ี 2556 ระดบั “ดเียีย่ม” จากสมาคมสง่เสรมิ 
ผู้ลงทุนไทย 

2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3. รางวัล “SET Awards 2013” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลประจำปี 2556 (Top 
Corporate Governance Report Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท เน้นภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ องค์ประกอบการแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ โดย
กำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 

3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4. สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง  ที่
อาจเกิดขึ้น 

บริษัทฯ มีการกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไป
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

บรษิทัฯ ม ี“นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ” ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีต่ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด และเปิดเผยอยู่ใน Website ของบริษัทฯ www.scasset.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้มีส่วนศึกษาและรับทราบ โดยในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้มีการจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์
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อกัษรแจง้ผูบ้รหิารงานและพนกังานทกุคนทราบ เพือ่สือ่สารใหท้กุคนในองคก์รเขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัทิัง้มขีอ้มลูผา่น E-mail 
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการที่ดีและประชาสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน คือ 
สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ 

 1.1 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
 1.2 สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
 1.3 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ 
 1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทน

อื่นๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการพิจารณา และในการนำเสนอเรื่องค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอถึงนโยบายในการ
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอถึงจำนวนเงิน 
ค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) 

 1.5 สิทธิเลือกตั้งกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่าน 
Website ของบริษัทฯ การจัดให้มีจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการอำนวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคน รวมทัง้ ผูถ้อืหุน้
ที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม คือ บริษัทฯ จะไม่จัดประชุมใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และจะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 -16.00 นาฬิกา รวมทั้งจะจัด
ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุสามญัประจำปภีายในสีเ่ดอืนนบัแตว่นั สิน้สดุ
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยจัดประชุมเพิ่มตามความ
จำเป็น 

 เลขานกุารบรษิทัมหีนา้ทีใ่นการนดัหมาย จดัเตรยีมหนงัสอืนดัประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุใหถ้กูตอ้ง
ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมให้มากกว่าวันที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ได้จาก Website ของบริษัทฯ คือ www.scasset.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม 
บริษัทฯ ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม  
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
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 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน  2555 - 31 
ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้
เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล เพือ่เปน็การเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการ 
ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

 บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถาม
ล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2555 - 31 
มีนาคม 2556 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด 

 นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น และยังอำนวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใด
อันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความ
คิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมหรือ
เรื่องที่เสนอ และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งก่อนเริ่ม
ประชุม โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุม 
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงจัดให้มีการแพร่ภาพสดการ
ประชุมบนเว็บไซด์บริษัทที่ www.scasset.com เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้  

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชมุอยา่งเพยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาลว่งหนา้
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจวา่จะเขา้รว่มประชมุหรอืไม ่ รวมทัง้ไดร้ะบวุตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลประกอบ พรอ้มแสดงความเหน็ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่า
ในแต่ละวาระการประชุมจะต้องได้รับมติรับรองจากผู้ถือหุ้นจำนวนเสียงเท่าใด ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้วาระใดต้องใช้
คะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่จำนวนเทา่ใด หรอืตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ออกเสยีงคดัคา้นมากกวา่จำนวนเทา่ใด วาระดงักลา่ว
จงึจะไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนงัสอืนดัประชมุดว้ยทกุครัง้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงของตนตามกฎหมาย โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น 

 หนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน จะ
ไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ ก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่อง
อื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

 นอกจากนี้ ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอ
แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ เชน่เดยีวกบัวาระแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาความเหมาะสมของ ผูส้อบบญัช ี
บรษิทัฯ ไดร้ะบชุือ่ผูส้อบบญัช ี บรษิทัทีส่งักดั ประสบการณค์วามสามารถ ความเปน็อสิระ และระยะเวลาทีเ่คยเปน็ผูส้อบบญัชี
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ของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะแจ้ง
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจา่ย พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบการพจิารณาใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 2 คน เพื่อให้   
ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการ
อิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น
จะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ได้ทั้งสิ้น  

4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกการชี้แจงวิธีการลงคะแนน นับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ กอ่น
เริ่มการประชุมตามวาระ การใช้บัตรลงคะแนน ประเด็นข้อสอบถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่สำคัญ รวมถึงคำตอบเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทุกครั้ง และในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียง  
ที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ 

 ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการ
ประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับ
บรษิทัฯ เปน็ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทำหนา้ทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุ เพือ่กอ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการตรวจนบั
คะแนนเสยีงในทีป่ระชมุ และดแูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายหลงัจากปดิการประชมุ หรอือยา่งชา้
ภายในชว่งเชา้ไมเ่กนิ 9.00 นาฬกิา ของวนัทำการถดัไปจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยแจง้เปน็จดหมายขา่วไปยงัตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วย และภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเทปบันทึกภาพการประชุมเป็น Clip File บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ 
www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและนักลงทุนรับทราบ 

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา  กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัท  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ทุกฝ่าย ผู้สอบบัญชี    
รับอนุญาตของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะกล่าวแนะนำตัว   
ผู้บริหารต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 กรรมการบริษัท
ทั้งหมด 9 คนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบถงึการมสีว่นรว่มของกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุน้
แต่ละครั้ง และในวันประชุมบริษัทฯไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันและไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการ 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ในการได้รับความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
เพื่อสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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 นอกจากนั้น เพื่อให้การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงิน 
ปันผลมีความชัดเจนและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ ในปี 2552 บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนกำหนดวันที่ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นคนละวันกันเป็นปีแรก 
และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ   
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปีดิสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 12  มนีาคม 
2556 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดภายหลังจาก   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยหลักเกณฑ์นี้บริษัทฯ จะใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ อาคาร 
ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 
2547 ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2547 – 2556 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2556 

1. นายรัฐ            กิตติเวชโอสถ (1) 

2. นางบุษบา        ดามาพงศ์ (2) 

3. นางเพ็ญโสม     ดามาพงศ์ 

4. นายณัฎฐ์พัฒน์   เอื้อใจ (3) 

5. นายคุโณดม      ธรรมาภรณ์พิลาศ (4) 

6. นายประเสริฐ     สัมนาวงศ์ (5) 

7. นายปรีชา         เศขรฤทธิ์(6) 

8. นางแน่งน้อย     ณ ระนอง(7) 

9. นายณัฐพงศ์      คุณากรวงศ์ (8) 

10/10 

2/2 

10/10 

8/8 

8/8 

7/7 

7/7 

6/6 

2/2 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 
หมายเหตุ (1)  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550  

 (2) นางบุษบา ดามาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  
 (3)  นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (4) นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (5) นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550 
 (6) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 
 (7)  นางแน่งน้อย ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 
 (8)  นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 



รายงานประจำปี 2556 78

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติ และตระหนักในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย 
ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจาก
การเอาเปรียบ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง 

 หุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดผู้ถือหุ้นมีประเภทเดียว คือ ผู้ถือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้น สิทธิในการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้น
สุดรอบปีบัญชี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว 
หรือ หลายราย นับรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน) เสนอเพิ่มเรื่องในวาระการ
ประชุม เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.scasset.com 
ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีค่วรจะไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการได้
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มี 
ผู้เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถาม
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุใหญใ่นแตล่ะวาระ หรอืขอ้มลูอืน่ทีส่ำคญัของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ บรษิทัฯไดแ้สดงรายละเอยีดขัน้ตอน
การเสนอคำถามล่วงหน้าไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทฯ โดยใช้แบบ
หนังสือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ค.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ ที่ 
www.scasset.com ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และส่งเป็นไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2949-2221 มาที่เลขานุการบริษัท 

 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 - 31 มีนาคม 2556 

4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และจะดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ลาํดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ และจะไมม่วีาระอืน่ๆ เพือ่การเพิม่เรือ่งพจิารณาวาระในทีป่ระชมุอกี โดย
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ไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ แตไ่มจ่ำกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

 ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีวาระอื่นๆ หรือนำเรื่องอื่นมาเพิ่มให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

5. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 

 บรษิทัฯ ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไมค่ำนงึวา่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 
หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระ  
การประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นคนไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.scasset.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับ
ข้อมูลที่  บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ฉบับภาษาอังกฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม  
บรษิทัฯ ไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและมขีอ้มลูในแตล่ะวาระการประชมุเพยีงพอ
ต่อการตัดสินใจ 

 ในปี 2556 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2556 และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

6. การชี้แจงขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยในทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะ
เข้าสู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จัก เพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย โดยบริษัทฯ จะชี้แจง อธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ     
การชี้แจงของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบขั้นตอนก่อนการประชุม 

7. การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากการแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการ
ประชุมทุกครั้ง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยได้นำระบบ 
barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้การลงและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที และเพื่อความโปร่งใส
ในการลงและนับคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 
ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 
รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 

8. การแสดงผลการลงมติ 

 บริษัทฯ จะแสดงผลการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ หลังจากการลงมติทันที และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ 
และบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตรวจสอบได้ 
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9. การเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จะเชิญผู้สอบบัญชีผู้รับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อตอบ      
ข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยตรงด้วย นอกจากนั้น ในระหว่างการประชุม   
ผูถ้อืหุน้ทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็ และตัง้คำถามใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุ หรอืขอ้มลูสำคญัของบรษิทัฯ ได้ 
โดยบริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม 

10. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัท www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม 

11. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 

 บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่เปน็แบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้ กลา่วคอื เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ 
www.scasset.com ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” มอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่งในสองคน ที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อ พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือบุคคล
อื่นใด เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ นอกจากนั้น เพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับ
มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์
อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอากรแสตมป์
ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลง
ทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น 

12. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูล
ระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน 
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.scasset.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 ในปี 2556 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

13. การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับบริษัท 

 บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุฝา่ยเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมทัง้จดัใหม้ชีอ่งทางสือ่สารกบับรษิทัฯ 
ที่ชัดเจน และหลากหลาย อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณยี ์
หรอืไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์โดยจดัใหม้หีนว่ยงาน “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ เปน็หนว่ยงานกลางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
หนว่ยงานกำกบัดแูล รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแกผู่ส้นใจ และผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ บรษิทั เอสซ ี
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร    
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร.  0-2949-2344 หรืออีเมล์ที่ ir@scasset.com หรือค้นหาข้อมูลที่ 
www.scasset.com 
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14. นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและยดึมัน่ในจรรยาบรรณ ความซือ่สตัย ์ สจุรติในการดำเนนิธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย 
และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยเฉพาะเรือ่งการเกบ็รกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน บรษิทัฯ จงึจดัเกบ็รกัษาขอ้มลู
ทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญและยงั 
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน     
เพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอืน่ หรอืทำธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง แมว้า่บรษิทัอาจไมเ่สยีประโยชน์ใด
ก็ตาม ดังนี้ 

 14.1 ในขณะที่มีการเตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาส และประจำปี หรือจ่าย
เงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยง หรือ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในชว่ง 1 เดอืนกอ่นการเปดิเผยขอ้มลูแกส่าธารณชนโดยฝา่ยเลขานกุารบรษิทั จะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบเพื่องดเว้นการซื้อ-ขายหุ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว 

  ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน หรือ ซื้อขายสินทรัพย์ ของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 14.2 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต้องรายงาน 

  - การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  - การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯภายหลังจากนั้นทุกครั้ง ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  - ใหจ้ดัทำและเปดิเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน
หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  - แจ้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กับเลขานุการบริษัททราบ ในทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้ง และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ในการรายงานการถอื
หลกัทรพัย ์ ตามประกาศของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง 

 14.3 งดและหลกีเลีย่งการซือ้ขายทีด่นิหรอืลงทนุในธรุกจิใกลบ้รเิวณทีบ่รษิทัฯ จะลงทนุ ทีเ่ปน็ไปในทาง ทีส่อ่วา่
จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

 14.4 จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยหรือมีการเข้าถึงแหลง่
ขอ้มลูโดยไมม่อีำนาจ กรณทีีม่กีารนำขอ้มลูบรษิทัฯ ไปเปดิเผยเพือ่ประโยชนต์นหรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกระทำการอนัอาจ
เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ใน
จรรยาบรรณบริษัท (Code of Ethics) ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ใน Website ของบริษัท 

15. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น
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สว่นนอ้ยใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนั เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย บรษิทัฯ มนีโยบายการทำรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังนี้ 

 15.1 ในกรณีบริษัทฯประสงค์จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ
ธรุกจิบรษิทัฯ เปน็สาระสำคญั และสามารถตรวจสอบไดว้า่เปน็รายการทีก่ระทำอยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาด และเปน็ไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจค้าโดยทั่วไป (Fair and at arm’s lengt) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยราคาและเงื่อนไขจะต้องเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และ หลีกเลี่ยง
ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่าย
จัดการจะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสำคัญในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
สมควรของการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนักอ่นการเขา้ทำรายการ เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามขนาดรายการต่อไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับ   
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ จะแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไว้ในรายงานประจำปีที่ผ่านการรับรองตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวไม่มี
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 15.2 หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ราคาและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม ไมเ่กนิกวา่คา่เฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระทัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ และ ผูถ้อืหุน้ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและ
ความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี 

 15.3 ทกุรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมาย และประกาศตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะ
กรรมการกำกบัตลาดทนุทกุประเภท รวมถงึเปดิเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทราบทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี 

16. รายการที่เกี่ยวโยงกันในปี พ.ศ.2556 

 บริษัทฯ มีการทำรายการ จำนวน 1 ครั้ง คือ การซื้อที่ดินเพิ่มเติมในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

 การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้อนุมัติซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 
189529 เลขที่ดิน 662 หน้าสำรวจ 92472 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน 36.10 ตารางวา    
(ซึง่ไดแ้บง่แยกออกมาจากทีด่นิโฉนดเลขที ่2023 เลขทีด่นิ 35 หนา้สำรวจ 377 ตำบลหนองปรอื อำเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิม์ากอ่นหนา้นี)้ ในราคาตารางวาละ 100,000 บาท จากบรษิทั เรนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จำกดั 
โดยราคาดงักลา่วเปน็ราคาทีต่ำ่กวา่ราคาตลาด ของทีด่นิบรเิวณพทัยาสาย 2 ณ ขณะนัน้ ซึง่มรีาคาระหวา่ง 175,000 - 345,000 บาท 
ตอ่ตารางวา และตำ่กวา่ราคาประเมนิเฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ไดร้บัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 บริษัท ใช้ประเมินราคา ที่ดินโฉนดเลขที่ 2023 ที่ได้ประเมินราคาเฉลี่ยไว้ที่ตารางวาละ 
104,500 บาท เพือ่นำมารวมกบัทีด่นิโฉนดเลขที ่ 2023 เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพฒันาจดัสรรเปน็อาคารชดุพกัอาศยั
ของบริษัทฯ 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือซื้อขาย
สินทรัพย์ ของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน ระดับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน 
หรอืระหวา่งกนัภายในกลุม่ธรุกจิ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบจากรายไดแ้ละรายจา่ยรวมของบรษิทัฯ ในแตล่ะปงีบประมาณแลว้ 
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ 
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17. นโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสียมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ 

 17.1 หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเปน็กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ในบรษิทัฯ  
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือ ด้านธุรกิจอื่นใดก็ตาม 
(โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้ “นโยบายแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)”) 

 17.2 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้
หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยกำหนด เชน่ เปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ และความสมัพนัธข์องบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั นโยบายการกำหนดราคา
และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกัน
ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
ของตนเอง โดยในป ี2556 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่กีารทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้ขายสนิทรพัย ์โดยฝา่ฝนื/ไมป่ฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

 17.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำ
ธรุกจิใดๆ กบับรษิทัฯ ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืนติบิคุคลใดๆ ทีต่นมสีว่นไดเ้สยี หรอืการประกอบกจิการใดอนัเปน็การ
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 17.4 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดอืนก่อน
การเปดิเผยงบการเงนิแกส่าธารณชน เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิกรณกีารซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูภายในโดยกรรมการ และ ผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ ซึง่ถอืเปน็การนำขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบจงึกำหนดเปน็ขอ้ปฏบิตัสิำหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ 
บริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น และถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไข
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล
หรอืความจำเปน็ไวใ้นรายงานประจำปแีลว้ รวมทัง้ไดก้ำหนดใหส้ำนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูด้แูล
และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับ การป้องกัน
การใชข้อ้มลูภายใน เพือ่เปน็มาตรการทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วเปน็ทีร่บัทราบและปฏบิตัติามอกีดว้ย (โปรดดู
ข้อมูลประกอบในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”) 

 17.5 ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องใด บริษัทฯ กำหนดให้
กรรมการ หรอืผูบ้รหิารทา่นนัน้ ตอ้งงดเวน้จากการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ๆ เพือ่ใหก้รรมการ หรอื ผูบ้รหิาร
ท่านอื่นผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีสารจากประธานกรรมการและคำมั่นจากประธานกรรมการบริหารในนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้
ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) และสานต่อนโยบาย “การ
ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจรักษาสังคม สิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 
“รายงานการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”) และเห็นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จรยิธรรม และบรรษทัภบิาล การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี ควบคูก่บัการใสใ่จรกัษาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่
แกธ่รุกจิไดต้ลอดไป เพราะถอืเปน็การพฒันาประโยชนอ์ยา่งเกือ้กลูกนัระหวา่งธรุกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่การปลกูฝงั
และสร้างจิตสำนึกจากภายในองค์กรไปสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยไม่มีนโยบายที่จะล่วงละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อ    
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้ลำดับความสำคัญแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคม
โดยรวมอย่างเหมาะสม โดยดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
สามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง 
โดยติดต่อไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือทาง E-mail address ของกรรมการแต่ละท่าน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ช่องทาง
และขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการ”) หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส”) เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบ
สนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการเปิดเผยบทบาทของ บริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง
ทางการค้า และสังคมส่วนรวม ดังนี้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ
จรยิธรรมอนัดงีาม ดว้ยความพยายามทีจ่ะพฒันากจิการใหม้คีวามเจรญิเตบิโต มัน่คง ปฏบิตัติามพนัธะกจิทีใ่หไ้วก้บัผูถ้อืหุน้ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 1.2 จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

 1.3 รายงานสถานภาพของบรษิทัโดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทราบอยา่งสมำ่เสมอ เทา่เทยีมกนั และครบถว้น ตาม
ความเปน็จรงิในปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคตของบรษิทัทัง้ทีเ่ปน็ดา้นบวกและดา้นลบ และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ มสีทิธเิสนอ
เพิม่วาระการประชมุหรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ รวมทัง้สามารถ
ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”) และบริษัทได้
มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นเวป็ไซดข์องบรษิทัอยา่งสมำ่เสมอเพือ่เรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถแสดงความจำนงเขา้เยีย่มชม
โครงการของบริษัทฯตามความเหมาะสม 

 1.4 บรหิาร จดัการ เพือ่ใหบ้รษิทัมขีดีความสามารถสงูในการดำเนนิการ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน 

 1.5 ดแูลไมใ่หก้รรมการผูบ้รหิาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั หรอื ของครอบครวั หรอื บคุคล
ใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/
หรือ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

 บรษิทัฯมนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรมและรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนเปน็รปูธรรมโดยคำนงึถงึ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และเปิดเผยให้เป็นที่ทราบกัน คือ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 2.1 ด้านสินค้าและบริการ 

  (1) ดำเนนิการกอ่สรา้งอสงัหารมิทรพัยโ์ดยใชคู้ค่า้ซึง่เปน็ผูร้บัเหมาทีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามรบัผดิชอบ 
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  (2) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือ สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่
เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าวต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้าและไว้วางใจได้ โดยบริษัทฯ  ได้
รับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2556” (Top 10 Developers Awards 2013) จาก
บรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิฟอรเ์มชัน่ จำกดั และ FutrureArc Journal (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “ผลคะแนน
การประเมินและรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ”) 

  (3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  (4) ตดิตอ่กบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มปีระสทิธภิาพ เปน็ทีไ่วว้างใจของลกูคา้ จดัใหม้รีะบบและกระบวนการ
ที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และจะ
ดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 2.2 ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า 

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของ
บริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย 

 2.3 ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย 
  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ยัง่ยนื บรษิทัยงัให้ความสำคญัและหว่งใยลกูคา้ โดยจดัใหม้รีะบบการบรหิารดแูลลกูคา้ภายหลงัการขายเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์
อันดี ดังนี้ 

  (1) จัดทำเอกสารแนะนำทีมงานบริการให้กับลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ 

  (2) ตดิตามและสอบถามความพงึพอใจของลกูคา้ และเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูบา้น โดยสนบัสนนุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดบริเวณจุดเข้า-ออก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย แม้จะเป็น
โครงการที่มีการโอนนิติบุคคลไปแล้ว 

  (3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกัน 

  (4) สอบถามความพึงพอใจของลูกบ้านภายหลังงานซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  (5) จัดกิจกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 

  (6) จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ หรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ 
ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรง หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.scasset.com หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารได้ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่อยู่และ E-mail address ของกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
อยู่ใน Website ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

  ปัจจุบันบริษัทมีระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุ และมกีจิกรรมรว่มกบัลกูคา้อยา่งสมำ่เสมอ ซึง่ทำใหล้กูบา้นไดม้กีารพบปะพดูคยุทัง้ในครอบครวั
และเพื่อสร้างชุมชนคุณภาพของตนเอง โดยไม่คิดมูลค่า เช่น 

  (1) จัดกิจกรรมสำหรับผู้เช่าอาคาร เช่น มีการจัดอบรมสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น จัดบู๊ทกิจกร
รมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ Recycle นำมาขายในโครงการ “รักษ์โลก.รวมใจ Recycle” เป็นต้น 

  (2) จัดกิจกรรมการกุศล โดยร่วมกับผู้เช่าอาคารและพนักงานบริษัทมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งในวันสงกรานต์และสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี 
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3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

 พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายใน
บริษัท โดยในปี 2556 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงาน เช่น เนื่องในวันสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรักษาประเพณีอันดีร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก     
ผู้บริหารระดับสูง และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกีย่วกบัความปลอดภยั สขุอนามยัในสถานทีท่ำงาน มกีารดแูลเรือ่งคา่ตอบแทน สวสัดกิารของพนกังาน และกองทนุสำรอง
เลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

 3.2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 

 3.3 ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทัง้ใน
ระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงนิเดอืนทีพ่นกังานไดร้บัเปน็ประจำทกุเดอืนแลว้ ในทกุตน้ป ีบรษิทัฯ จะกำหนดเปา้หมาย
การทำงานทีช่ดัเจนรว่มกบัพนกังานโดยมดีชันชีีว้ดัความสำเรจ็ (KPI) ในการคำนวณจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษประจำปี ทั้งยังจัด
ให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงาน
จำนวนมาก ส่วนครอบครัวพนักงาน เช่น มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

 3.4 การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระทำดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

 3.5 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 

 3.6 มรีะเบยีบในการรอ้งทกุขเ์พือ่เปน็ชอ่งทางไมใ่หพ้นกังานทกุลำดบัชัน้ถกูกลัน่แกลง้โดยไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม 

 3.7 มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีที่พนักงานกระทำผิดระเบียบ หรือ ถูกร้องเรียน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและทุกระดับ 

 3.8 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
โดยมกีารพฒันาฝกึอบรมพนกังานอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั เชน่ ใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั พนกังานในดา้น
วชิาชพี เทคโนโลย ี กฎหมาย หรอื สวสัดกิารตา่งๆ หรอื สง่พนกังานไปอบรมกบัหนว่ยงานตา่งๆภายนอก บริษัทฯ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียึ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ ทั้งจากการ
จัดฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัท โดยในปี 2556 พนักงานมีอัตราการฝึกอบรมถัวเฉลี่ย 20.96 ชั่วโมงทำการต่อคน 

 3.9 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
และ ให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยในคู่มือพนักงานจะกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล 
เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม เงินค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือ
สมรส เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงาน
ใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแล
เรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย” และ “นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน”) ซึ่งพนักงาน
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ Website ภายในของบริษัท และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมต่างๆ 
ตามความสนใจของพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ ชมรมกฬีาประเภทตา่งๆ ชมรมแบดมนิตนั ชมรมฟตุบอล ชมรมเยบ็ปกัถกัรอ้ย 
ชมรมถา่ยภาพ และชมรมโยคะ และในป ี2556 เพือ่สง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมแกพ่นกังาน บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารนัง่สมาธิ
ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นต้น 
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 3.10 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 
ในด้านอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งพัฒนาทักษะ ความคิด เพื่อปรับปรุงการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้กับบริษัทฯ 

 บริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา 
และพฒันาพนกังานอยา่งมรีะบบและตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่คณุคา่ในตวัพนกังาน สรา้งขวญัและกำลงัใจในการทำงานอยา่งทัว่ถงึ  

4. นโยบายการบริหารงานบุคคล 

 4.1  จะสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และ
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.2 จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแล
พนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต 

 4.3 จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ 

 4.4 จะใชร้ะบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน และการเลือ่นตำแหนง่ โดยพจิารณาความรู ้
ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน 

 4.5 จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อน
การสรรหาจากภายนอก 

 4.6 จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน 

 บรษิทัฯ ถอืวา่ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั มคีวามรบัผดิชอบทีส่ำคญัในการปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ขีวญั 
กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย 

 5.1 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

  พนกังานจะไดร้บับตัรประกนัสขุภาพจากบรษิทัประกนัสขุภาพทีบ่รษิทัฯ กำหนด และสามารถเขา้รบัการรกัษา
ได้ตามโรงพยาบาลในโครงการที่กำหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน รวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติม
ให้แก่พนักงานในเรื่องทันตกรรม นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลโดยทั่วไปอีกด้วย 

 5.2 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดย
เป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ รวมทั้งยังมีห้องพยาบาลซึ่งเปิดให้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และสำหรบั
พนกังานทีป่ฏบิตังิานประจำโครงการสามารถเบกิยาสามญัประจำพืน้ฐานไดท้ีส่ำนกังานของโครงการนัน้ๆ และบรษิทัฯ ยังจัด
ให้มีห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และผู้เช่าภายในอาคารด้วย 
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  ในป ี2556 ทีผ่า่นมา มสีถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุอตัราการหยดุงาน อตัราการเจบ็ปว่ยจากการทำงาน เปน็ดงันี้ 
  1. สถติกิารเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการปฏบิตังิาน ไมม่พีนกังานเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการปฏบิตังิาน 

  2. อัตราการหยุดงาน (อัตราเฉลี่ยพนักงาน / วัน) 
   2.1 ลาป่วย จำนวน 320 ราย จำนวนวันลา 989 วัน จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ย 3 วัน/คน 
   2.2 ลากิจ จำนวน 290 ราย จำนวนวันลา 870 วัน จำนวนวันลากิจเฉลี่ย 2.8 วัน/คน 
   2.3 ลาพักร้อน จำนวน 502 ราย จำนวนวันลา 3, 010 วัน จำนวนวันลาพักร้อนเฉลี่ย 5.9 วัน/คน 

  3. อตัราการเจบ็ปว่ยจากการทำงาน ไมม่พีนกังานเจบ็ปว่ยอนัมสีาเหตเุกดิจากการทำงานในขณะปฏบิตั ิ   
   หนา้ที่ 

6. นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

 6.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การออมทรพัยแ์ละสรา้งหลกัประกนัใหแ้กพ่นกังานและครอบครวั และพนกังาน
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตรา
เงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3% - 7% 

 6.2 สวัสดิการเงินกู้ 

  บรษิทัฯ จะตดิตอ่ประสานงานกบัสถาบนัการเงนิและมขีอ้ตกลงใหส้ถาบนัการเงนิใหบ้รกิารสวสัดกิารการ 
กู้เงินแก่พนักงานภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

  (1) สำหรับพนักงานประจำ และปฏิบัติงานกับบริษัทฯ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  (2) ผูกู้ต้อ้งมรีายไดต้ามระเบยีบการกูข้องธนาคาร และธนาคารจะใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 80-90 

ของราคาหลักทรัพย์ที่ธนาคารประเมิน 
  (3) ผูต้อ้งการผอ่นชำระเงนิกูใ้หธ้นาคาร บรษิทัฯ จะหกัผา่นบญัชเีงนิเดอืนของพนกังานตามทีไ่ดร้บัอนมุตัิ

จากธนาคาร 
  (4) การกำหนดวงเงนิใหกู้ใ้นขัน้สดุทา้ย ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งนิของธนาคาร ซึง่อาจเปลีย่นแปลง

ตามระเบียบการกู้เงิน 

 6.3 กองทุนประกันสังคม  

  กรณเีจบ็ปว่ย อบุตัเิหต ุทีม่ใิชจ่ากการทำงาน ซึง่ทีม่าของกองทนุมาจากเงนิสมทบจากสว่นของพนกังาน ส่วน
ของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล 

 6.4 ของเยี่ยม 

  กรณเีจบ็ปว่ยตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล หรอืกรณพีนกังาน หรอืภรรยาพนกังานใหก้ำเนดิบตุร 

 6.5 กองทุนเงินทดแทน 

  กรณเีจบ็ปว่ย/ไดร้บัอบุตัเิหตเุนือ่งจากการทำงาน โดยบรษิทัฯ เปน็ผูอ้อกเงนิสมทบเขา้กองทนุทัง้หมด 

 6.6 เงินช่วยเหลือ 

  เช่น กรณีสมรส ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และ
เงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 89

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือ 
เจา้หนีส้ถาบนัการเงนิในการชำระหนีท้ีต่ดิคา้งคนืใหต้รงกำหนดเวลาทีต่กลง หรอื ทีท่ำสญัญาไว ้โดยไมใ่หม้กีารผดินดัชำระหนี้
เพือ่รกัษาความนา่เชือ่ถอืของบรษิทัฯ ตอ่เจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงนิ ในการจดัลำดบัใหบ้รษิทัฯ เปน็ลกุคา้ชัน้ดเียีย่มตลอดเวลา
ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

 7.1 ใหข้อ้มลูของบรษิทัทีถ่กูตอ้ง และจำเปน็เพยีงพอแกเ่จา้หนีเ้พือ่การวเิคราะหก์ารใหส้นิเชือ่โดยถกูตอ้ง 

 7.2 นำสนิเชือ่ทีเ่จา้หนีห้รอืสถาบนัการเงนิอนมุตัใิหกู้ม้าใชต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษิทัตามทีไ่ดแ้สดงเจตนาไว้
ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน 

 7.3 ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้ีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 7.4 รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ไม่ให้เกินอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด 

 7.5 เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ 
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 7.6 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า  

 บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
คำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา
กับคู่ค้า โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนี้ 

 8.1 ในการคัดเลือกคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมา บริษัทจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากคู่ค้าผู้เสนอผลงานภายใต้
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย 

 8.2 เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 8.3 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง 

 8.4 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า 

 8.5 สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ให้
สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี 

 8.6 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

 8.7 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลูกค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบน
พื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 8.8 มีการประชุมกับคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมาทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 8.9 กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้างโดยชัดเจนและตรงต่อเวลา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ 
Supply Chain เพื่อให้คู่ค้าสามารถทำเอกสารการค้าระหว่างกันผ่านระบบและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้คู่ค้าได้รับชำระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็วและเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคู่ค้า 
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 8.10 ดแูลและชว่ยเหลอืคูค่า้ใหส้ามารถดำเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยไมเ่อาเปรยีบทางการคา้ 

 8.11 มชีอ่งทางใหคู้ค่า้สามารถรอ้งเรยีนจากการถกูกลัน่แกลง้ หรอืไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมโดยสามารถรอ้งเรยีน
ต่อสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการบริหารได้ 

 8.12 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกปี (โปรด
ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”) 

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

 การแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ
และพึงปฏิบัติเสมอมา โดยบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขัน
ตามหลกัเกณฑแ์หง่กฎหมาย จารตีทางการคา้ และแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่อดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแหง่กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 9.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 9.2 สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร ีเปน็ธรรม ไมผ่กูขาด หรอืกำหนดใหคู้ค่า้ตอ้งทำการคา้กบับรษิทัฯ เทา่นัน้ 

 9.3 ไมล่ะเมดิความลบัหรอืแสวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ หรอืผดิกฎหมาย
หรือขัดต่อจริยธรรม 

 9.4 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย 

 9.5 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ
การผูกขาดทางการค้า 

 9.6 ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง 

10. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

 การประกอบธรุกจิดว้ยความเปน็ธรรม โดยไมเ่หน็แกป่ระโยชนอ์ืน่ทีอ่าจไดม้าโดยไมถ่กูตอ้งตามครรลองคลองธรรม 
ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันแสดงถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ต่อสังคม ยังจะนำมาซึ่งผลดีต่อ
การประกอบธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและยึดมั่นเป็นหลักการของบริษัทฯ อยู่เสมอว่า บริษัทฯ จะ
ก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

 10.1 หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน 

 10.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด 
(ฮั้ว) กัน 

 10.3 ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 
“นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”) 

 10.4 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบพบได้
โดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 

 10.5 รณรงคใ์หพ้นกังานเหน็ความสำคญัของการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้การกรรโชก และการใหส้นิบน
ในทุกรูปแบบ 
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 10.6 ในทุกครั้งก่อนดำเนินการธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ 

 10.7 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (โปรดดูรายละเอียดใน “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม”) 

 10.8 บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติามนโยบายของรฐั และเขา้รว่มเปน็ภาคเีครอืขา่ยในการดแูลรบัผดิชอบ
ต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ การอนุญาตให้ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอาคารชินวัตร 3 เพื่อตรวสอบสภาพ
การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต และทางยกระดับอุตราภิมุข เป็นต้น 

 10.9 หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการสื่อสารชี้แจงข้อ
เท็จจริงและสถานะของบริษัทฯ โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูล ต่อสังคม และชุมชน ในโอกาสแรกทันที เพื่อให้
สังคมเข้าใจทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที 

 10.10 บริษัทฯ มุ่งมั่นและยึดแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัย โดยยึดแนวคิดอาคารสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาเลือกและคัดสรรการออกแบบ วัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัยของโครงการอยู่เสมอ รวมทั้งได้ดำเนินการศึกษา
วิจัยทั้งจากภายใน และร่วมมือกับภายนอกสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัยสีเขียวอย่างต่อเนื่องจริงจัง นอกจากนั้น ในการ
ออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน และการกำจัด
ของเสยีในโครงการ โดยจะตดิตัง้อปุกรณบ์ำบดันำ้เสยีใหส้ะอาดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกอ่นปลอ่ยลงคคูลองสาธารณะ (โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”) 

11. นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้
เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และหลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะใน
ทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียงให้ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วย
พฒันาชมุชนทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปพฒันาทางธรุกจิใหส้ามารถอยูร่ว่มโดยกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมรว่มกนั (โปรดดรูายละเอยีด 
ในหัวข้อ “รายงานการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 11.1 สำรวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบทีต่ัง้ของธรุกจิทัง้ใกลแ้ละไกลวา่ไดร้บัผลกระทบในทางลบ
จากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง 
การดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 11.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 11.3 ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจน
การสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 11.4 สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา สถาน
พยาบาล ถนน เป็นต้น 

 11.5 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี 
ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
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 โดยบริษัทฯ ยังมีมาตรการและวิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม เปิดโอกาสได้พบปะและเข้าศึกษาดูงานให้เห็นถึงภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Management Technology 
และ Product Concept ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์      
นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการเงิน คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น และให้ความ
สำคญักบัการดแูล สาธารณประโยชนแ์ละคณุภาพชวีติทีด่ตีอ่สงัคมไทย ดว้ยการมสีว่นรว่มพฒันาชมุชนและตอบแทนกลบัคนื
สู่สังคม (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”)  

12. นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักดีว่าการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็น
สาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ 
สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้น 
บรษิทัจงึสนบัสนนุและสง่เสรมิในการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ และปรบัปรงุคณุภาพชวีติมนษุยด์ว้ยการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน (โปรดดูรายละเอียดใน “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม”) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 12.1 จดัใหม้รีะบบการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ควบคูก่บัการบรหิารโครงการกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
และติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

 12.2 ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยคำนงึถงึการลดปรมิาณและการบำบดั
มลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

 12.3 ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 12.4 ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยคำนงึถงึมาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนนุใหม้กีารนำทรพัยากร
กลับมาใช้ใหม่ 

 12.5 พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 12.6 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสขุแกพ่นกังานและสาธารณชน 

 12.7 ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัท 

 12.8 ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 

 12.9 จดัเตรยีมแผนฉกุเฉนิเพือ่จดัการกบัปญัหาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการรายงาน
ต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

 12.10 สนบัสนนุและกระตุน้ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ทัง้ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน และสงัคมชมุชนรอบโครงการ 
และที่ตั้งของบริษัท คำนึงและมีความรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน 

 โดยบรษิทัฯยงัมมีาตรการและวธิปีฏบิตัภิายในองคก์รทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยทีจ่ะดำเนนิ
ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการ
ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”)  
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13. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

 บรษิทัฯมนีโยบายสนบัสนนุตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
โดยได้รับอนุมัติแนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนวปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยนำแนวทาง
การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น 
ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ซึ่ง 1 ในแนวปฏิบัติข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่า
จะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทุกประเภท ในการ
ปฏิบัติอันแสดงถึงความเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 13.1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม รูปแบบของบ้าน การออกแบบคอนโดมิเนียม 
บริษัทฯสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเมิดงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

 13.2 สำรวจ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ หากใช่บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของสิ่งนั้น และ
ปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยความเคารพ 

 13.3 บรษิทัฯจะไมใ่ชข้อ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สือ่ สิง่พมิพ ์ความลบัทางการคา้ทีม่ไิดร้บัอนญุาตใหใ้ชโ้ดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง 

 13.4 หากบริษัทฯได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทฯ จะอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล 

 13.5 บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของข้อมูลนั้น หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันเนื่องมาจากข้อกำหนดแห่งกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ ศาล 

14. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 นอกจากการกำหนดแนวปฏบิตัติอ่ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่แลว้ บรษิทัฯ ไดก้ำหนดนโยบายแนวปฏบิตัใินการ
ดแูลขอ้มลูและระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชนแ์ละความปลอดภยัตอ่การใชง้าน โดยเฉพาะการใชซ้อฟตแ์วรต์า่งๆ 
บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ดังนี้ 

 14.1 บริษัทฯ ห้ามและไม่สนับสนุนผู้บริหารและพนักงานใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

 14.2 คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 14.3 ซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งการใชง้านเฉพาะบางเครือ่ง ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหห้นว่ยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้ทุกครั้ง และติดตั้งให้เพิ่มเติมเป็นรายๆ 

 14.4 ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในข้อ (1) และ (2) เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯได้จัดซื้อ ซึ่งหน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ 

 14.5 ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้งานพิเศษเฉพาะหน่วยงาน ให้ทางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ขออนุมัติ
จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งให้ต่อไป 

 14.6 พนักงานคนใดต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมด (Format Hard Disk) ให้ติดต่อหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำการติดตั้ง และมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมด หรืออัพเกรดซอฟต์แวร์บางส่วน
ด้วยตัวเองเพราะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น 
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 14.7 ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Hacking Tools หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสข้อมูลและ
ตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

15. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหัวใจของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้นใน 2 ลักษณะ คือ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย ครอบคลุม
ทั้งในส่วนของบริษัทฯ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ 

 สำหรบัในระดบัของพนกังานนัน้ บรษิทัฯ คาดหวงัและมุง่เนน้สรา้งจติสำนกึใหด้แูลรกัษาธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม 
ดังนั้น เพื่อให้นโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้
มีการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ควบคู่กับการ
สร้างความตระหนักและปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผ่านการดำเนินการและกิจกรรม (โปรดดูรายละเอียด 
ในหัวข้อ “รายงานการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”) ดังต่อไปนี้ 

 15.1 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
และการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

 15.2 ส่งเสริม วางมาตรการ และจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมุ่งมั่นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร และ
พลังงาน โดยยึดหลัง 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Re-use) และ การนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น ริเริ่ม
นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม การนำหลอด
ประหยัดไฟฟ้ามาใช้ในอาคารสำนักงาน ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำด้านหลังกลับมาใช้อีกครั้งและการสั่งการให้
มีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง จัดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินวัตร ในการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมการสร้างบ้านประหยัด
พลังงาน เริ่มตั้งแต่การจัดผังหมู่บ้าน การออกแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุ โดยส่งพนักงานเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
จริงกับทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 15.3 Birthday Activity ทุกๆ 2 เดือนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ SC Love to Share ของบริษัทฯ กับ
กิจกรรมปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการ
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับพนักงาน 

 15.4 การนำเสนอความรู้ด้านวิชาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ให้พนักงานและสมาชิกผู้ซื้อบ้านใน
โครงการทราบทางวารสารสมัพนัธ ์เชน่ การใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดั และวธิกีารประหยดัแบตเตอรีบ่นโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน 
และแท็บเล็ต 

 15.5 การจดัใหม้เีจา้หนา้ทีเ่ฉพาะเพือ่ความปลอดภยัในทีท่ำงาน เพือ่ดแูลใหท้ีท่ำงานมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

16. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ จงึไดจ้ดัใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่กบัทกุกจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัฯ 
ทั้งการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร และ การต่อต้านการทุจริตภายนอกองค์กร 

 16.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร 

  บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือ ครอบครัว หรือ บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือ   
ผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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  (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ 
เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ 

  (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ กู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ
บรษิทัฯ เวน้แตเ่ปน็การกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลกูคา้ของธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิดงักลา่ว 

  (3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่
บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน 

  (4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูล และใชท้รพัยส์นิ
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 

  (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า 

  (6) หากธรุกรรมหรอืกจิการใดของบรษิทัฯ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานมสีว่นไดเ้สยี หรอืเกีย่วขอ้ง
โดยส่วนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น ให้แจ้งต่อบริษัทรับทราบ และขอถอนตัวจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกับบริษัท 

  (7) จัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่  

 16.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร  

  นอกจากการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยัง
ไดก้ำหนดแนวปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิทัฯ เกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
ภายนอกองค์กรด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะไมใ่หส้นิบนในทกุรปูแบบ หรอืกระทำการใดทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมายเพยีงตอ้งการใหเ้ปา้หมายของบรษิทัฯบรรลผุล ดงันี้ 

  (1) ห้ามใช้ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สิน หรือ เวลางานของบริษัทฯไปในทางสนับสนุนกิจกรรมเพื่อหา     
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

  (2) การขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐตามที่ใช้ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนตอบแทน
ทุกรูปแบบ 

  (3) การสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลภายนอกดว้ยการสงัสรรค ์ การเลีย้งอาหาร หรอื การมอบผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ ใหก้บับคุคลภายนอก จะตอ้งดำเนนิการอยา่งมเีหตผุลภายใตเ้ทศกาลและประเพณปีฏบิตัทิีด่งีามโดยไมฟุ่ม่เฟอืย
เกินไป และสามารถตรวจสอบได้ 

 16.3 นโยบายต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ  

  การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่บั่นทอนทำลายเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหยุดยั้ง 
การคอรร์ปัชัน่ใหล้ดนอ้ยลงและหมดไปจากสงัคม ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มกีารตดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขอใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยไม่
สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ โดย
สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯยึดมั่นในหลักการค้าที่เป็นธรรม ความซื่อตรง และมีจริยธรรม บริษัทฯ 
สนบัสนนุการดำเนนิการหรอืกจิกรรมในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่กบัทกุภาคสว่น เพือ่ใหก้ารคอรร์ปัชัน่หมดสิน้ไป โดยมแีนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ไมส่นบัสนนุการใหส้นิบนทกุรปูแบบแกเ่จา้หนา้ทีร่ฐั เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่งานในธรุกจิของบรษิทัฯ ไมว่า่จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม 
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  (2) สนบัสนนุใหคู้ค่า้ของบรษิทัใหค้วามรว่มมอืในการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยไมใ่ห้
สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี 

  (3) จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง  
การเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

  (4) หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจะแก้ไขความผิดพลาด หรือ 
บกพร่องนั้น ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของกฎหมาย โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

  (5) บริษัทฯพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขององค์กรภาครัฐเพื่อร่วมในการปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น หากบริษัทฯเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ จะแสดงบัญชี
รับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากรเพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและ
การคำนวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด 

  (6) บรษิทัฯ กำหนดนโยบายการใหข้องขวญั หรอื การจดัเลีย้งใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรฐั จะตอ้งไมฟุ่ม่เฟอืย
เกินไป ไม่ผิดศีลธรรม หรือ ประเพณีอันดีงาม และเป็นไปในโอกาสที่เหมาะสม เช่น การอวยพรปีใหม่และอยู่ภายใต้กรอบ
แห่งกฎหมายที่อนุญาตให้กระทำได้ 

  (7) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อ
ให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและกระทำให้สังคมเสียหายโดยรวม ทั้งไม่ใช่แนวทาง
การดำเนินธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน 

  (8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

  (9) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และ กฎหมาย 

 16.4 นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต  

  บริษัทฯตระหนักและรำลึกเสมอว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กร และสังคมโดยรวม ดังนั้น 
เพือ่สรา้งจติสำนกึของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทจุรติในการปฏบิตังิานโดยมุง่เนน้ทีผ่ลงาน เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
การปฏบิตัหินา้ที ่ ความมคีณุภาพ ความซือ่สตัยส์จุรติ และการมจีติสำนกึในการทำงานทีด่ ี บรษิทัฯจงึมนีโยบายและสนบัสนนุ
ให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) จดัฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานเกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่
และปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรู้สึกร่วมเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ 

  (2) เผยแพร่ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่มีผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

  (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี ขยันขันแข็ง และซื่อตรงไม่
ทุจริตเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่อง 

  (4) จดักจิกรรมใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัชัน้รว่มนัง่สมาธปิฏบิตัธิรรม พรอ้มการรบัฟงัการเทศนา
จากพระนักเทศน์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเพื่ออบรมให้ความรู้ทางธรรมต่อผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม โดยหลีกเลี่ยงละเว้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 97

 16.5 ผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ในปี 2556 สำนักตรวจสอบภายในได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยง
ทจุรติใดอนัจะเปน็ความเสีย่งทีม่สีาระสำคญัตอ่ธรุกจิของกจิการ และบรษิทัเองไดม้กีารกำหนดแนวปฏบิตัใินระบบการควบคมุ
ภายในต่างๆ ทั้งในระบบสารสนเทศและกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันแล้ว และ
สำนักตรวจสอบภายในได้มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริตหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มของการทุจริตและ 
มีการประเมินผลแล้วว่ามีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

  ในปี 2556 ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรและนอกองค์กร 

17. นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์และสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคล เปน็รากฐานหลกัการแนวคดิที่
บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนี้ 
จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้เกิดจิตสำนึกและพลังในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็น
ปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขใน
การทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูน
ทักษะในการทำงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 17.1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิสทิธมินษุยชน เชน่ ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงานหรอืแรงงานตา่งดา้วทีผ่ดิกฎหมาย ตอ่ตา้น
การใช้แรงงานเด็ก และป้องกันการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 

 17.2 สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัชัน้สามารถและมคีวามกลา้ในการแสดงความคดิเหน็ตอ่กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยอิสระ 

 17.3 จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น 
การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย 

 17.4 พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และ 
เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

 17.5 จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

 17.6 จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ
การจะลงโทษทางวินัยได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการตั้งคณะกรรมการ สอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของ 
บริษัทฯ ก่อนเสมอ 

 17.7 จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีวันลา
พักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น 

 17.8 ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการพิจารณาใช้
หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้ง
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
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 17.9 จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่าง
สจุรติตอ่ผูบ้รหิารหรอืหนว่ยงานของรฐัเกีย่วกบัการกระทำทีไ่มถ่กูตอ้งทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รธรุกจิ (whistleblower protection) 

 17.10 ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงของ
องค์กรธุรกิจ 

 17.11 สนบัสนนุการหารอื/ความรว่มมอืระหวา่งนายจา้งกบัพนกังาน และตวัแทนพนกังาน เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

 17.12 ปฏบิตัติอ่ขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานอยา่งเปน็ความลบั โดยจะไมเ่ปดิเผย เผยแพร ่หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของพนักงาน ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย คำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือศาล หรือการเปิดเผยนั้น 
กระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 17.13 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ นำปัจจัยอื่น เช่น เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ สีผิว สัญชาติ ความพิการ มาตัดสินใจในการจ้างงาน หรือการพิจารณาการทำงานของพนักงานดังกล่าว 

 17.14 บริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอว่า การสั่งงาน การปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์งานจะต้องไม่ใช้
คำพูด หรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะคุกคาม ส่อเสียด ต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น 

 17.15 สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนยดึถอืปฏบิตัใินการใหเ้คารพในสทิธขิองผูอ้ืน่เชน่เดยีวกนั โดยเริม่จากการไมใ่ช้
คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ขมขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 

18. แนวปฏิบัติในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

 บรษิทัฯ มกีารกำหนดนโยบายในการใหข้อ้มลูใดๆ ของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆ 
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

 18.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อในด้านนโยบาย ภาพรวม
ของธุรกิจ วิสัยทัศน์ การบริหาร Branding และการประชาสัมพันธ์องค์กร 

 18.2 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อในด้านสินทรัพย์เพื่อขาย โครงการใหม่ๆ แนวคิด
ของแต่ละโครงการที่นำเสนอ การเคลื่อนไหวทางการตลาด อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management : CRM) และ การรบัผดิชอบของธรุกจิตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 18.3 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อด้านสินทรัพย์ให้เช่า การเงิน การลงทุน การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และ การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

 ในทุกไตรมาส บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงินจะมีการแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชน ใน 2 รูปแบบ คือ การจัดแถลงข่าว หรือ จัดทำเป็น
จดหมายข่าวแจ้งให้สื่อมวลชนทราบ โดยในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะนี้บริษัทฯ จะให้ความระมัดระวังต่อข้อมูล ที่อาจก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดพลาดหรือส่อไปในทางจงใจสร้างราคาหุ้นของบริษัทฯ ต่อสาธารณะเป็นสาระสำคัญ 

 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทาง Website บริษัทฯ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยสาร
สนเทศและความโปร่งใส”) 
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้
อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง เท่าเทียมกันและทัน
เวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใด เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ
แถงข่าวต่อสื่อมวลชน การพบปะนักวิเคราะห์ การออก Road Show ยังต่างประเทศ รายงานประจำปี ตลอดจนผ่านทาง 
Website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทฯ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร 
ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ต่อหน่วยงานกำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องล่าช้า แต่อย่างใด 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ 

 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและจำนวนครั้งการประชุมของแต่ละคณะ 
ตลอดจนจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 2547 ให้รับทราบ ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการ 
บริหาร 
ปี 2556 

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ 
ปี 2556 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กำหนดค่า
ตอบแทน 
ปี 2556 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบ         

ต่อสังคม        
สิ่งแวดล้อม                  

ปี 2556 

ปี 2547-2556 ปี 2556 ปี 2556 
(ร้อยละ) 

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ (1)  

2. นางบุษบา ดามาพงศ์ (2)  

3. นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์  

4. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ (3) 

5. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ (4) 

6. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ (5) 

7. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ (6) 

8. นางแน่งน้อย ณ ระนอง (7) 

9. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (8) 

66/66 

14/14 

66/66 

51/51 

51/51 

45/45 

43/43 

38/39 

10/10 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

13/13 

13/13 

13/13 

 

 

 

 

13/13 

 

 

 

 

8/8 

8/8 

8/8 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

2/2 

2/2 

 

 

1/1 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

1/1 

หมายเหตุ (1)  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550  
  (2) นางบุษบา ดามาพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554           

ให้เป็นกรรมการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง  
 (3)  นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (4) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 
 (5) นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550 
 (6) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 
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 (7) นางแน่งน้อย ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 
 (8)  นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555       

ให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง   
 *   นางแน่งน้อย ณ ระนอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากป่วย 

2. การรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท (SC) ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรก 

 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ
กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการได้มาและจำหน่าย หุ้นบริษัท (SC) 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง พร้อมนำส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

 รายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นบริษัท (SC) ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ในรอบปี 2556 

ชื่อ ตำแหน่ง 

ในรอบปี 2554 ในรอบปี 2555 

จำนวนหุ้นคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2555 

ได้มา 
ระหว่างปี 
จำนวน 

จำหน่าย 
ไประหว่างปี

จำนวน 

จำนวนหุ้นคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2556** 

 1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ  

 2. นางบุษบา ดามาพงศ์ 

 3. นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์  

 4. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ  

 5. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ  

 6. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์  

 7. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 

 

 8. นางแน่งน้อย ณ ระนอง 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 

- 

31,800,002 

2 (2) 

- 

- 

- 

6,000 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

178,875,011 (1) 
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- 

- 

- 

33,750 

 

- 

9. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์* 

10. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 

11. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน 

12. นางปรารถนา แพทย์สมาน 

13. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส* 

 

14. นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข* 

 

15. นายสุริยา เปลี่ยนสี* 

 

16. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์* 

 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี 

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน  

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย / 

เลขานุการบริษัท 

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากร

บุคคลและธุรการ 

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบริหาร 

ทรัพย์สิน 

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ

ภายใน 

185,981,708 

1,010,000 

380,000 

691,200 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

416,800 (4) 

185,900 (4) 

66,800 (4) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1,046,147,107 (3) 

7,368,750 

2,662,875 

4,263,750 

1,375,761 

 

816,812 

 

2,110,500 

 

371,900 

หมายเหตุ  

หุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกทุกคน ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้ว  
(1) หุ้นจำนวน 178,875,000 หุ้น เป็นของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ สามี ซึ่งถืออยู่ก่อนที่ นางบุษบา ดามาพงศ์ จะได้รับการ

เลอืกตัง้เปน็กรรมการเมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2554 สว่นอกี 11 หุน้ เปน็หุน้เดมิของนางบษุบา ดามาพงศ ์กอ่นเขา้เปน็กรรมการ 
(2) หุ้นที่ถืออยู่ก่อนปี 2553 
(3) หุ้นจำนวน 1,046,147,107 หุ้น เป็นของนางสาวพินทองทา ชินวัตร ภรรยา ซึ่งถืออยู่ก่อนที่นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จะได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 
(4) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

* ผูบ้รหิาร 4 รายแรก ลำดบัที ่13 ถงึ 16 มผีลตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2556 เนือ่งจาก เรอือากาศเอกกร ีเดชชยั ลาออกจาก
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีผลให้โครงสร้างรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ 
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เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คือ มีผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข นางสาว
พรรณี ธาราพัฒน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส และนายสุริยา เปลี่ยนสี 

**  จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 

3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของแบบแจ้ง
รายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีส่มาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยจดัทำขึน้ และปรบัแกบ้างสว่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธรุกจิ
บริษัทฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 และในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูในแบบแจง้รายงานมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร คณะกรรมการ
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วัน
ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทรายภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น 

 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

 - เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากเรอือากาศเอกกร ี เดชชยั ไดล้าออกจากตำแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นปฏบิตักิาร มผีล
ให้โครงสร้างรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อ
ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ มีผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร    
4 รายแรกของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส 
และนายสุริยา เปลี่ยนสี 

4. การเปิดเผยเรื่องผู้สอบบัญชี และการรับรองงบโดยผู้สอบบัญชี 

 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน  
มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อที่จะมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

 ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีทัง้ในสว่นคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ ไดแ้สดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “คา่ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี” และ ที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด 

5. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ 
ได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท การจัด Info Meeting เพื่อพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้ง จัดให้มีการแถลงข่าวหรือจัดทำ
จดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า 
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6. การจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ขึน้ ทัง้ภาษาไทย และองักฤษ เพือ่เผยแพร ่และนำเสนอขอ้มลูตา่งๆ ของ 
บรษิทัฯ ใหก้บัผูถ้อื หรอืนกัลงทนุ ไดท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ ทีท่นัตอ่เหตกุารณ ์อาท ิลกัษณะการดำเนนิธรุกจิ งบการเงนิ 
เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ และหนังสือนัดเชิญประชุมที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ 

7. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ซึ่งมี
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์
ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่
นักวิเคราะห์  นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส  แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผย
ข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

 ผูส้นใจสามารถตดิตอ่ขอขอ้มลูตา่งๆจากหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี ่บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั 
(มหาชน) ชั้น 10 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร. 0-2949-2344 และ 0-2949-2325 หรืออีเมล์ที่ ir@scasset.com หรือค้นหาข้อมูลที่ 
www.scasset.com 

8. นโยบายการการเปิดเผยเรื่องส่วนแบ่งตลาดที่ไม่ใช่การเงิน 

 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารสำรวจการรบัรูแ้บรนด ์(Brand Awareness) สนิคา้ของบรษิทัฯ ในสายตามมุมองของคนทัว่ไป
เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์สินค้า และสโลแกน เพื่อให้เกิดความรับรู้เป็นภาพ
จำในใจของผู้บริโภค และจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา เพื่อช่วยสร้างให้แบรนด์ เอสซี 
แอสเสท มีเอกลักษณ์แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ เพื่อเพิ่มระดับการรับรู้แบรนด์ของ SC 

9. การเปิดเผยเรื่องอื่นๆ 

 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ อาทิ 

 9.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น (โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้น”) 

 9.2 การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โปรดดูหัวข้อ 
“รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ”) 

 9.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท”) 

 9.4 วัตถุประสงค์/เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”) 

 9.5 ฐานะทางการเงนิและผลดำเนนิการ (โปรดดหูวัขอ้ “การวเิคราะหผ์ลทางการเงนิและผลการดำเนนิการ”) 

 9.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน (โปรดดูหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”) 

 9.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ”) 

 9.8 ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”) 

 9.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 
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 9.10 นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำความผดิ (Whistle Blowing) (โปรดดหูวัขอ้ “ขัน้ตอนสำหรบัผูม้สีว่น
ได้เสีย และพนักงานติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนกับคณะกรรมการ” และ “กระบวนการในการจัดการ และแนวทาง
ในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ”) 

 9.11 ประวตัคิณะกรรมการ (โปรดดหูวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา และผูม้อีำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ”) 

 9.12 การระบกุรรมการรายใดเปน็กรรมการอสิระ (โปรดดหูวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” และ “กรรมการอสิระ”) 

 9.13 การเปดิเผยหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคล (โปรดดหูวัขอ้ 
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) 

 9.14 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (โปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร”) 

 9.15 การเปดิเผยจำนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะคน (โปรดดู
หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ”) 

 9.16 การเปดิเผยขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝกึอบรมของกรรมการ ระดบัสงู (โปรดดหูวัขอ้ “การเขา้อบรม
หลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ”) 

 9.17 นโยบายใหก้รรมการตอ้งเปดิเผยการซือ้-ขายหุน้/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้รายทกุครัง้ (โปรดดหูวัขอ้ 
“นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” “การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” และ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”) 

 9.18 การเปดิเผยนโยบายการทำรายการระหวา่งกนั โดยการทำรายการระหวา่งกนัตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนมุตัิ
จากคณะกรรมการ (โปรดดหูวัขอ้ “รายการระหว่างกัน”) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ เนน้การใหข้อ้มลูแกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ปน็ไปโดยเสมอภาค รวดเรว็ เปน็ธรรม และโปรง่ใส 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 
เพือ่กำกบัดแูลใหก้ารดำเนนิงานของฝา่ยบรหิารเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน (โปรดดูราย
ละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนิธุรกิจ 

 1.1 คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการ
กำกบัดแูลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทัจงึเขา้มสีว่นรว่มในการจดัทำนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Corporate 
Governance Principles) ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ริเริ่ม กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบ รวมทั้งอนุมัติ
นโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Corporate Governance Principles) โดยทำเปน็ลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มเผยแพร่
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บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวด “เกี่ยวกับเอสซี” และจะทบทวนหลักการดังกล่าวเสมอโดยไม่ชักช้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทีม่นียัสำคญั โดยเนือ้หาจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยใน 5 เรือ่งหลกั คอื สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1.2 นอกจากการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดย
เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะ
กรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ให้ซึมซับอยู่ในนิสัยการทำงานในแต่ละวันจนเป็นนิสัย และกลายเป็น
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร อันจะช่วยสะท้อนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เคารพในบริษัท และรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เผยแพร่ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.scasset.comหมวด เกี่ยวกับเอสซี และในรายงาน
ประจำปี ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตาม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการ
ติดตามการปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิประกอบในหวัขอ้ “บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี” “จรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ” 
และ “การดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม”) 

2. นโยบายด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทางเดยีวกนั และเผยแพรใ่หท้ราบบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยจะมกีารทบทวนวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ อยา่งนอ้ย ทกุ 5 ป ี
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีทุกปี 
เพื่อสร้างความมั่นใจและให้แน่ใจว่า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีเป็นไปอย่างรอบคอบ และจะสร้างมูลค่า
สูงสุดแก่กิจการ และผู้ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัจะกำหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator: KPI) เพือ่ตดิตามผลการดำเนนิการ
ในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา 

3. นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18. ที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทฯ มี
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินกว่าสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และจะตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกำหนด อยา่งไรกต็าม เพือ่ให ้ 
การบรหิารจดัการเปน็ไปโดยมปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั และเปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัฯ จงึไดก้ำหนดนโยบายดา้นโครงสรา้งไวด้งันี้ 

 3.1 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรือ
คุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น 

 3.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายควบคุมมิให้จำนวนกรรมการเกินกว่า 12 คน 

 3.3 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
โดยปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ที่มีคุณสมบัตินี้ คือ นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 

 3.4 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการอิสระเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงของบริษัทฯ คือ นางแน่งน้อย ณ ระนอง 
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 3.5 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า
ร้อยละ 50 ซึ่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”) 

4. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ
กำหนดนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่
เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมดูแลให้มีการจัดทำรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้อง และคอยกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้
กำหนดอำนาจ หน้าที่ และการติดตามกำกับดูแล ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้น ในการทำธุรกรรมใดที่มี
ความเกี่ยวข้องระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้ผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ โดยจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนอื่นทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัท ใน
ธุรกรรมนั้น (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร” และ “การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร”) 

5. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการบริษัท 
รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะของกรรมการที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix โดยไม่
จำกดัเพศ เชือ้ชาต ิ ศาสนา ซึง่ในบางกรณบีรษิทัฯ ไดใ้ชฐ้านขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) เพือ่ชว่ยประกอบการตดัสนิใจ 
ในการสรรหา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การสรรหากรรมการบริษัท”) 

6. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษทัทีก่รรมการจะดำรงตำแหนง่และการดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัอืน่ของ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

 สบืเนือ่งจากการดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัในจำนวนทีม่ากเกนิไป อาจมผีลตอ่ประสทิธภิาพ และเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 จึงกำหนด
นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ดังนี้ คือ 

 6.1 กรรมการบรษิทัสามารถดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 2 บรษิทั และดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่นเมื่อนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้ 

  (1) บริษัทย่อย 

  (2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้ประกอบธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 

  (3) องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา 

 ในป ี2556 ถงึปจัจบุนันีไ้มม่กีรรมการ (กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ) คนใด ดำรงตำแหนง่กรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 บริษัท 
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 6.2 กรรมการทีด่ำรงตำแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) 
บรษิทัจำกดัการดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ไว ้ คอื ควรดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนเพยีง 1 บรษิทั 
คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และ
องค์กรอื่นเมื่อนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้ 

  (1) บริษัทย่อย 

  (2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ และไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 

  (3) องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา 

 ในป ี2556 ถงึปจัจบุนันี ้ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) ของ 
บริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 

7. นโยบายในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 

 บรษิทัฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการใหเ้ปน็ไปตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่ง 
ในทุกครั้งของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ีโดยใหก้รรมการซึง่อยูใ่นตำแหนง่นานทีส่ดุเปน็ผูอ้อกจากตำแหนง่ ในกรณทีี่
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม     
โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็น   
ผูพ้จิารณาสรรหา ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมใหด้ำรงตำแหนง่ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ที ่ เสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงวันเริ่มต้นการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งกรรมการอิสระ 
และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดบ้างเป็นกรรมการอิสระไว้ในส่วนรายละเอียดคณะกรรมการแล้ว ในกรณีที่มีการเสนอให้
คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผล
ความจำเป็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “คณะกรรมการ” และ “รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา 
และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ”) และในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทคนใดลาออกเนื่องด้วยสาเหตุจากประเด็น
เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

8. นโยบายด้านคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 8.1 ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ตอ้งเปน็กรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน และไม่ให้ผู้ใดมีอำนาจ
ผูกขาด รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร
อย่างชัดเจน 

 8.2 กรรมการและผูบ้รหิาระดบัสงู วา่จะตอ้งไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืเปน็หุน้สว่นของสำนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
สังกัดอยู่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ 
ผู้จัดการ) 
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 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร” และ “การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร”) 

9. การไม่กระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ตั้งปณิธาน และยึดม่ันเป็นหลักการในการประกอบธุรกิจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สอดคลอ้งตามบรรทดัฐานทางจรยิธรรมทีย่อมรบัของสงัคมโดยรวม 
โดยมคีณะกรรมการบรษิทัทำหนา้ในการกำกบัดแูล และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ ฝา่ยบรหิารจะตอ้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องท่ีมีสาระสำคัญอื่น รวมตลอดถึง กรณีมีหนังสือตักเตือน กล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ถา้ม)ี ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ เพือ่ใหก้ารทำงานเกดิประสทิธผิล 
สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิด หรือ ฝ่าฝืน กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10. หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบรษิทั ในการกำกบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของหนว่ยงานตา่งของบรษิทัฯ เปน็ไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ประสานงานกบั ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณา
กำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแล ติดตามดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงาน 
ณ ปัจจุบัน นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

11. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งกำหนดกำหนดนโยบาย และทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไป
ปฏิบัติ พร้อมกำกับดูแลฝ่ายบริหาร โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และเกดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร”) 

12. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 ในกรณทีีม่กีรรมการเขา้ใหม ่ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการเขา้ใหม ่ โดยกำหนดใหก้รรมการเขา้ใหม่
ทกุคนตอ้งไดร้บัการปฐมนเิทศ ในหวัขอ้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ไดแ้ก ่ธรุกจิของบรษิทัฯ แผนการดำเนนิงาน เปา้หมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ปรัชญา จรรยาบรรณ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
โครงการต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบัน และที่ผ่านมา ผลการดำเนินการในปัจจุบัน พร้อมพากรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการ 

13. การส่งเสริมพัฒนาความรู้กรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
โดยกำหนดให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภายนอก และ
ภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่จัดโดย
หนว่ยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ และนำความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝกึอบรมมาใชป้รบัปรงุการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 
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 ในปี 2556 ที่ผ่าน นางแน่งน้อย ณ ระนอง ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
รุ่นที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ จัดโดยกระทรวงพลังงาน 

 รายละเอยีดการเขา้อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหนา้ทีก่รรมการไดแ้สดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การเขา้อบรม
หลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ” 

 (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ” และ 
“รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ”) 

14. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 

 เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท สามารถติดตาม
ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล บริษัทฯ มีนโยบายการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 

 14.1 ในป ี 2557 กำหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ตอ่ปเีปน็อยา่งนอ้ย (อยา่งนอ้ยไตรมาสละ  
1 ครั้ง) 

 14.2 กำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบลว่งหนา้ตัง้แตป่ลายปกีอ่นการประชมุในปถีดัไป เพือ่ใหก้รรมการทกุคนสามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุไดพ้รอ้มกนั และ
จะเผยแพร่กำหนดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดการและวาระดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม และอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น (โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซด์บริษัท www.scasset.com 
หมวด Corporate เรื่อง กำหนดการประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี) 

 14.3 กำหนดนโยบายโดยขอความรว่มมอืใหก้รรมการทกุคนใหค้วามสำคญักบัการเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ เวน้แต่
มีเหตุจำเป็นและสำคัญยิ่ง ซึ่งในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้ง โดยไม่มีผู้ใดขาดประชุม ทำให้สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนในการ
เข้าร่วประชุมคณะกรรมการ มีอัตราส่วนร้อยละ 100 เต็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้ง 
การประชุมของคณะกรรมการ”) 

 14.4 เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 14.5 กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ให้แก่กรรมการทุกคน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปเอกสารปกติ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอ
ศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
เพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทฯ ต่อไป 

 14.6 ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอ
เอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ 
โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยฝ่าย
เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการทุกครั้ง 

 14.7 กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด กรรมการคนนั้นจะออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว 
และงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างอิสระ 
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 14.8 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
เพือ่ใหข้อ้มลู และตอบขอ้ซกัถาม หรอืใหฝ้า่ยเลขานกุารบรษิทัตดิตามสอบถามขอ้มลู หรอืขอ้สงสยัจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อแจ้งแก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือในการประชุมครั้งถัดไป 

15. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่อ
อภิปรายปัญหา หรือข้อเสนอ หรือข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะประชุม รวมถึง
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เช่น แผนกลยุทธ์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
เปน็ตน้ พรอ้มทำรายงาน สรปุขอ้พจิารณาและขอ้เสนอแนะเสนอคณะกรรมการบรษิทั หรอืฝา่ยจดัการใหร้บัทราบ แลว้แตก่รณ ี
เพื่อนำไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ 
โดยประธานกรรมการในฐานะกรรมการอสิระจะดำเนนิการเปน็ประธานทีป่ระชมุกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 
ในหัวข้อ “การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)” ในส่วนของ “คณะกรรมการ”) 

16. นโยบายการประเมินผลคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง และ
ประเมินกรรมการคนอื่น) การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และการประเมินผลของประธานกรรมการบริหารซึ่ง
เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมได้กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
และนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิาร” สำหรบัการประเมนิ
ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ”) 

17. นโยบายเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด 

 เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ ให้มีความพร้อมทดแทน
ผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู ในกรณทีีล่าออก เกษยีณอาย ุ ครบวาระ หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดไ้มว่า่ในกรณใีด เพือ่ให ้ 
การปฏบิตังิานในตำแหนง่นัน้ตอ่เนือ่งเปน็ไปอยา่งราบรืน่ มปีระสทิธภิาพ และลดความเสีย่งจากการไมม่ผีูส้บืทอดตำแหนง่แทน 
คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ 

 17.1 กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ 

 17.2 กำหนดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ที่ต้องจัดทำแผนสืบทอดงาน 

 17.3 กำหนดใหฝ้า่ยทรพัยากรบคุคล จดัหลกัสตูรเพือ่อบรม และเตรยีมความพรอ้มพนกังาน ผูบ้รหิารระดบัตน้ 
และผู้บริหารระดับกลาง ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป 

 17.4 กำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษา
บุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทในระยะยาว 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด”) 

18. นโยบายการให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ โดยปัจจุบันมี
นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การ
ทำงานของสำนกัตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระจากฝา่ยบรหิาร คณะกรรมการบรษิทัจงึกำหนดใหส้ำนกัตรวจสอบภายใน
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถตดิตามการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลการปฏิบัติหรือความเห็นในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การเปิดเผย
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการ
ระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ และนโยบาย และขอ้สรปุ/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การดำเนนิการในดา้นตา่งๆ (โปรดดรูายละเอยีด
ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”) 

19. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบรษิทักำหนดนโยบายการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ใหม้มีาตรการในการ
สอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผู้อนุมัติแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน และเน้นให้ฝ่ายบริหารควร
ตระหนกัถงึความสำคญัของการควบคมุภายใน การตดิตามผล การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพียงพอ เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงาน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง”) 

20. นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและดำเนินนโยบายโดยตลอดว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะกระทำด้วย
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตาม อันอาจก่อให้บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรได้ หรือแบ่งผลประโยชน์
จากบรษิทั หรอืทำใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน ์จงึไดก้ำหนดนโยบายภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

 20.1 นโยบายการไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ควร 

  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า
และบริษัทฯ พึงปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งไมร่บัเงนิหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เปน็การสว่นตวั
จากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ 

  (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่กู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ
บรษิทัฯ เวน้แตเ่ปน็การกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลกูคา้ของธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิดงักลา่ว 

  (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่
บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน 

 20.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ 

  การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
เวลาทำงานของบริษัทฯ การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้
เสีย จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจ
หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

  บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติห้ามมิให้กรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
เปน็กรรมการของบรษิทัฯ ดงักลา่ว เปน็คูค่า้กบับรษิทัฯ เวน้แตก่ารทำธรุกรรมดงักลา่วจะไดเ้ปดิเผยและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 111

 20.3 รายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  เพื่อป้องกัน และสร้างความโปร่งใสในการอนุมัติรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ 
กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขจะต้องเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตาม
เงื่อนการค้าทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้น 
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด 

 20.4 การตรวจสอบรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ในการทำรายการที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยกำหนดให้ในทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   
วา่รายการดงักลา่วเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อนำเสนออำนาจ
อนุมัติต่อไป 

21. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 21.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ 
อาทิเช่น เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียง
พอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคา่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิารณาและนำเสนอจำนวนคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 
ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ 
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) 

` 21.2 นโยบายค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

  การจา่ยเงนิคา่ตอบแทนสำหรบัประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
(CEO) บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาจ่ายอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ   
ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
และจะนำเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงินเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัติอ่ไป (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการ
บริหาร” และ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) 
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 21.3 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ 
โครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงาน ระยะเวลาต่อเนื่อง
กัน 5 ปี (ESOP) จำนวน 5 โครงการ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคล
ดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้
ถือหุ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 มีโครงการ ESOP ที่ดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการที่ 5 ซึ่งจะสิ้นสุดอายุโครงการในวันที่ 
14 มิถุนายน 2557 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) ทั้งนี้รายการดังกล่าว คณะ
กรรมการบริษัท ได้กำหนดราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ  

22. นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท โดยการแต่งตั้งจะคำนึงถึง และปฏิบัติให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และได้
ผา่นการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุารบรษิทั เพือ่ทำหนา้ทีใ่หค้ำแนะนำดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ข้อมูล
และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้มีการเปิดเผยไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”) 

23. การไม่กระทำผิดด้านทุจริต การกำกับดูแลกิจการ และชื่อเสียงในทางลบ 

 ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกรรมการทุกคน รวมถึงผู้บริหาร ไม่มีกรณีการกระทำผิดหรือกระทำการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือจริยธรรม และไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจน
บริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องจากมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าประชุม
กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร เช่น การประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น 

ผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ 

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ควบคู่กับการ
เอาใจใส่ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การมีระบบ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ คำนงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
ซึง่ชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จงึสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลคะแนน
การประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (“โครงการ AGM”) ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 ป ี2556 บรษิทัฯ เปน็ 1 ใน 96 บรษิทั ทีไ่ดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน หรอืระดบั “ดเียีย่ม” จากบรษิทัฯ จดทะเบยีน
ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 475 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 
2551-2556 
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2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ป ี2556 บรษิทัฯ เปน็ 1 ใน 87 บรษิทั ทีไ่ดค้ะแนนในระดบั “ดเีลศิ” จากบรษิทัจดทะเบยีนทีท่ำการสำรวจทัง้สิน้ 
จำนวน 526 บริษัท คือได้คะแนน 95% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2551-2556 

 สรุปผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548-2556 

 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการกำกบัดแูลกจิการครัง้แรกในป ี2548 โดยในป ี2550 งดเวน้การสำรวจเพือ่ใหบ้รษิทั
จดทะเบียนเตรียมความพร้อมในปีต่อไป ซึ่งมีพัฒนาการ ดังนี้ 

การประเมิน 
(ปี) 

ผลคะแนนสำรวจ 
การกำกับดูแลกิจการบริษัท SC  

2548 83%    (ดีมาก) 

2549 85%    (ดีมาก) 

2551 91%    (ดีเลิศ) 

2552 94%    (ดีเลิศ) 

2553 94%    (ดีเลิศ) 

2554 95%    (ดีเลิศ) 

2555 95%    (ดีเลิศ) 

2556 95%    (ดีเลิศ) 

3. บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “SET Awards 2013” ประเภทบรษิทัจดทะเบยีนดา้นการรายงานบรรษทัภบิาลดเียีย่ม
ประจำปี 2556 (Top Corporate Governance Reports Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
วารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัท ที่ได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล
ดังกล่าว 

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2556 (Top 10 Developers 
Awards 2013) จากงาน BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น 
อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal ซึ่งมอบให้กับบริษัทสถาปนิก บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลในแวดวงการ
ออกแบบ โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

2.คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย

ในการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ โดยศกึษารายละเอยีดและกลัน่กรองงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของคณะกรรมการ เนือ่งจาก
สามารถพิจารณาและอภิปรายได้เข้าถึงประเด็นกว่า คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2557 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ซึง่ไมไ่ดด้ำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ประกอบด้วย 

1. นางบุษบา  ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบริหาร 
3. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ  กรรมการบริหาร 
4. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนด
ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ 

2. กำหนดแผนธรุกจิ งบประมาณ และอำนาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษิทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ 

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด 

6. ดำเนนิการจดัทำธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปดิบญัช ีกูย้มื จำนำ จำนอง คำ้ประกนัและการอืน่ 
รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถปุระสงค ์ เพือ่ประโยชนใ์นการดำเนนิกจิการของบรษิทั ภายใต้
อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ 

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และทีมบริหารออกจากกัน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการ
ถว่งดลุอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำในการกำหนดนโยบายบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น 

บทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการบรหิาร
และกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ  (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)  ประกอบด้วย
กรรมการจำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงิน ประกอบด้วย 

1. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการตรวจสอบเปน็กรรมการอสิระ มคีวามรูด้า้นวศิวกรรม
โครงสรา้งและบญัชกีารเงนิ และมปีระสบการณเ์พยีงพอในการสอบทาน
งบการเงิน 

2. นายประเสริฐ  สัมนาวงศ์ กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 
และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

3. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบเปน็กรรมการอสิระ มคีวามรูด้า้นวศิวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
ภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 โดยกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งฉบับ
ปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยใช้หลักเกณฑ์อย่างน้อยที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่มเีนือ้หาโดยสรปุ คอื กำหนดอำนาจหนา้ที ่ ความรบัผดิชอบ 
คุณสมบัติ และองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และองค์ประชุมไว้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็ม
ของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่ Website ของบริษัทฯ ที่ www.scasset.com หมวดเกี่ยวกับเอสซี (Corporate)/การกำกับ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance)  

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรและมกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  ตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และการพจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความดคีวามชอบของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอ
เลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
นอกจากนี้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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8. จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด 
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

 (8) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา 

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนัก คณะกรรมการกำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรอืขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษัท 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง 

11. มอีำนาจเชญิฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ รว่มประชมุ หรอืสง่เอกสาร
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. มอีำนาจวา่จา้งทีป่รกึษา หรอืบคุคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิทัมาใหค้วามเหน็หรอืคำปรกึษาในกรณจีำเปน็ 

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดำเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งคนมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วย    
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นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท – คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ”)  

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุอยา่งสมำ่เสมออยา่งนอ้ยปลีะ 8 ครัง้ โดยในป ี 2556 มกีารประชมุจำนวนทัง้สิน้  
8 ครั้ง ซึ่งมีจำนวน 4 ครั้งประชุมเรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) โดยมีการประชุม 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง  
มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและสำนักบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และบริษัทฯได้จัดให้มี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 7 หัวข้อ ได้แก่  

1) บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน  
2) บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง  
3) บทบาทหน้าที่ในการควบคุมภายใน 
4) บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
5) บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ  
6) ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน 
7) ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี 

ซึ่งผลการประเมินตนเองสรุปการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี) 
ประกอบด้วย 

1.  นางแน่งน้อย ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการ
อิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร 

2.  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และ 
ไม่เป็นผู้บริหาร 

3.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และ 
ไม่เป็นผู้บริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการ
อาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 ซึ่งในขณะนั้นแยกออกเป็นคณะ
อนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ วาระการ
ดำรงตำแหน่ง และการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่
เนื่องจากองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ เป็นคณะบุคคลชุดเดียวกัน และงานของอนุกรรมการทั้งสองชุด  
มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้รวมคณะกรรมการทั้งสองคณะ
เขา้ดว้ยกนั เปน็คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน เพือ่ใหค้ณะกรรมการสรรหาพจิารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสม 
ได้แล้ว ก็สามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในคราวเดียวกัน และได้มีการปรับปรุงกฎบัตรใหม่เป็นกฎบัตรของคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป คือ กำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและ
องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมไว้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่ 
Website ของบริษัทที่ www.scasset.com ในหมวด “เกี่ยวกับเอสซี” ในส่วนหัวข้อ “กฎบัตร” 
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ดังนี้ 

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

2. พจิารณาสรรหากรรมการโดยพจิารณาบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาดำรงตำแหนง่กรรมการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงรวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

4. กำหนดคา่ตอบแทนทีจ่ำเปน็และเหมาะสม  ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิเพือ่จงูใจและรกัษาคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี 

5. จดัทำหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกำหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู  เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี 

6. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

1.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร 

2.  นางบุษบา ดามาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

3.  นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
(กรรมการบริหาร) 

4.  นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
(กรรมการบริหาร) 

เลขานกุารคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่นายสมบรูณ ์คปุตมินสั ตำแหนง่
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

1. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2. สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ มคีวามรูเ้พิม่เตมิตลอดเวลาเพือ่ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง
กับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไปใช้พัฒนาองค์กร
และโครงการเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัหลกับรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม อยา่งสมำ่เสมอ 
เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลัก
บรรษัทภิบาล 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1.  นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.  นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.  นายสมบูรณ์ คุปติมนัส กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.  นายสุริยา เปลี่ยนสี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.  นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.  นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.  นายปภาณเดช พชรชานันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8.  ดร.ต่อวงศ์  เจนวิทย์การ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายประเสริฐ ตันประวัติตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน กลุ่ม 2 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท  

2. ประเมนิ วเิคราะหค์วามเสีย่ง จดัลำดบัความเสีย่ง และกำหนดแนวทางและกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปี 2550 – 2556 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปี 2556 

1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (1) 

2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 
3. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส (2) 

4.  นายสุริยา เปลี่ยนสี 
5.  นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน  
6.  นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ 
7.  นายปภาณเดช พชรชานันท์ (3) 

8.  ดร.ต่อวงศ์  เจนวิทย์การ (4) 

1/1 
29/31 
1/1 

27/31 
17/23 
31/31 
1/1 
0/0 

1/1 
5/5 
1/1 
4/5 
3/5 
5/5 
1/1 
0/0 

หมายเหตุ 
(1) นายณฐัพงศ ์คณุากรวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เขา้ดำรงตำแหนง่เปน็ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
(2) นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
(3) นายปภาณเดช พชรชานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
(4) ดร.ต่อวงศ์ เจนวิทย์การ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระว่าหมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน 
ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเสรตีามภารกจิทีไ่ดม้อบหมาย เชน่ การทำหนา้ทีเ่ปน็ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยต้องไมค่ำนงึถงึ
ผลประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืตำแหนง่หนา้ที ่และมคีวามเปน็อสิระจากฝา่ยบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ 
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดง
ความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุประกาศกำหนดไว ้ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดก้ำหนดนยิามและคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่เขม้กวา่ขอ้กำหนด
ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้ 

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาท
และหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

ตัง้แตป่ ี 2552 เปน็ตน้มาบรษิทัฯ สนบัสนนุใหก้รรมการอสิระทกุคน มกีารประชมุระหวา่งกนัเอง เพือ่หาขอ้สรปุในการ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 5 คน ได้จัด
ประชมุเปน็การเฉพาะระหวา่งกรรมการอสิระดว้ยกนั โดยไมม่ผีูบ้รหิาร หรอืบคุคลอืน่ทีเ่ขา้ขา่ยอาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
หรอือาจมคีวามไมเ่ปน็กลางเขา้รว่มประชมุ โดยมนีายรฐั กติตเิวชโอสถ ประธานกรรมการซึง่เปน็กรรมการอสิระ เปน็ประธาน
การประชุม ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ
ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัทฯ และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ทั้งห้าคน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจำ หรอืผูม้ี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคมุของบรษิทั และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสำนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น โดยให้กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ โดยประธานกรรมการในฐานะกรรมการอิสระจะดำเนินการประชุมกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1.  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

2.  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

3.  นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

4.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

5.  นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นายประเสริฐ สัมนาวงศ์  

รายชื่อ 
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ปี 2552 – 2556 

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     
ปี 2556 

1.  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
2.  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 
3.  นายประเสริฐ สัมมนาวงศ์ 
4.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 
5.  นางแน่งน้อย ณ ระนอง 

28/28 
28/28 
28/28 
28/28 

- 

6/6 
6/6 
6/6 
6/6 
- 
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ 

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ 
(และกรรมการบริษัท) กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มี
ระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระ คือ 

1. การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน ก่อนวันที่มีการทำ
รายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

2. เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ 
โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ ได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี 

การสรรหากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 

1. มีคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 

2. ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะสรรหาจากบุคคล
ที่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้  

 2.1 บริษัทย่อย 

 2.2 บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้ประกอบธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 

 2.3 องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมการบรษิทัจะรบัผดิชอบในการสรรหากรรมการใหมท่ีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่หมาะสม โดยกรรมการ 
ผู้นั้นต้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้  ความสามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บรษิทัอนมุตั ิและ/หรอืเสนอขออนมุตัแิตง่ตัง้ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
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1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวน
กรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเปน็ 3 สว่นไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจำนวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

2. ในกรณทีีต่ำแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระใหค้ณะกรรมการมมีตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 

 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

การสรรหาผู้บริหาร 

สำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้น ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหา
บุคคลภายในที่เหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน และ/หรือ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาว่า กิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

จะต้องสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการลงทุนนั้น ในการกำกับดูแล
การดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ 

1. บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ ่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัจะแตง่ตัง้กรรมการบรหิารของ บรษิทัฯ 
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือ
ครองหุ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน ตามกรอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนิน
การทั้งรายไตรมาส และรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อยได้ หรือในกรณีเรื่องสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุน 
หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นต้น เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้แทนบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามสมควร เพื่อป้องกันเหตุนั้น แต่ต้องแจ้งและรายงาน
เหตุดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัททราบ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการดำเนินการ
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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2. การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
ในวาระตา่งๆ โดยเฉพาะวาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบแลว้ เชน่ การกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การให้ความเห็นชอบ   
งบประมาณและบัญชีงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น 

3. ในกรณีที่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรพิเศษที่บริษัทฯ มี
บุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเข้าช่วยให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ชั่วคราวเท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ อยู่ โดยไม่มีการขาดจากการเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม และให้การประกอบการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น     
ผู้ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

5. เพือ่ใหก้ารดำเนนิการของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม เปน็ไปโดยโปรง่ใส และมกีารกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอ
ย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ของทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. กรรมการบรหิารผูเ้ปน็กรรมการในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม จะไดร้บัคา่ตอบแทนจากเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการ
บริหารของบริษัทเท่านั้น บริษัทย่อย และบริษัทร่วมไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด บริษัท อัพคันทรี่ 
แลนด์ จำกัด และบริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยไม่มีบริษัทร่วม 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัฯ มนีโยบายและยดึมัน่ในจรรยาบรรณ ความซือ่สตัย ์สจุรติในการดำเนนิธรุกจิตอ่ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ 

เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึงผู้ลงทุน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเรื่อง
เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน และหา้มกรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ทีเ่ปน็สาระสำคญั
และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น    
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่เตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือจ่ายปันผล  ให้หลีกเลี่ยงหรือ
งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน  หรือการซื้อขายที่ดินหรือ
ลงทุนในธุรกิจใกล้บริเวณที่บริษัทฯ จะลงทุนที่เป็นไปในทางที่ส่อว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ
และนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยหรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ กรณีที่
นำขอ้มลูบรษิทัฯ ไปเปดิเผยเพือ่ประโยชนต์นหรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกระทำการอนัอาจเปน็การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณบริษัท (Code of Ethics) 
ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) 
ของบุคคลดังกล่าว ให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาท ภาระ หน้าที่   
ในการรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ ตามประกาศของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 - บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2556 จำนวนเงิน 1,100,000 บาท   
 - บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2556 จำนวนเงินรวม  525,000 บาท     

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
 -  ไม่มี  - 

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหมวด 5 ของนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการอย่างชัดเจน ให้เป็นข้อปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคมให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทฯจะดำเนินการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ถ้ากรณีถ้ามิได้ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางวินัยกำหนดไว้ด้วย  ทั้งนี้ 
ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ Website ของบริษัทที่ www.scasset.com เพื่อผู้ที่สนใจและให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
อย่างทั่วถึงต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

แนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

นอกเหนอืจากการเผยแพรจ่รยิธรรมธรุกจิเพือ่เปน็การสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามแลว้นัน้ 
บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางอื่นๆ เพื่อสนับสนุนจริยธรรมธุรกิจแก่บุคลากรในองค์กร โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
หลักคิดว่า “Create the Best Care the Most” หมายถึง ที่สุดของการสร้างสรรค์และการใส่ใจ โดยเสริมสร้างคุณลักษณะ
เฉพาะให้ผู้บริหาร และพนักงานมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันอันประกอบด้วย 

1. Create หมายถึง มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
- ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับข้อมูล หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
- มุ่งมั่นนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้า และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
- กลา้เสนอแนะขอ้ปรบัปรงุ หรอืพฒันาสิง่ทีม่อียูเ่ดมิใหด้ขีึน้อยูเ่สมอ เพือ่สรา้งประสบการณแ์ละการจดจำทีด่ี

ของลูกค้า 
- สนับสนุนร่วมสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
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2. Active หมายถึง มุ่งไปข้างหน้า กระตือรือร้น เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้แก่ 
- มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ พรอ้มแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้อยา่งเตม็กำลงั

ความสามารถ 
- มุ่งไปข้างหน้า ทำงานเชิงรุก ติดตามงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอก 
- จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด 
- แสวงหาและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้หรือสร้างสิ่งใหม่ในการ

ทำงาน 

3. Ability หมายถงึ สรา้งความเชีย่วชาญ ทำงานอยา่งมอือาชพี สรรหาทางเลอืกทีด่ ีมคีณุภาพใหก้บัลกูคา้ ไดแ้ก่ 
- พฒันาความรูแ้ละทกัษะในงานทีร่บัผดิชอบเปน็อยา่งดี 
- มีความสามารรถ ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ 
- สามารถแกไ้ขปญัหา กำหนดแนวทางปอ้งกนัและใหค้ำปรกึษา แนะนำวธิกีารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- สรรหาทางเลอืกและสง่มอบงานทีด่ใีหก้บัลกูคา้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจในคณุภาพสนิคา้และบรกิาร 

4. Care หมายถึง ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ และเชื่อมั่นในพลังของทีมงาน ได้แก่ 
- มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เกิน

ความคาดหมายเสมอ เสมือนหนึ่งเราเป็นลูกค้า 
- รับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองของลูกค้าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ติดตามผลการให้บริการและการแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจอย่างแท้จริง 
- มุ่งมั่นผนึกกำลัง ประสาน ร่วมมือกันในทุกระดับเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว 
- แบง่ปนั แลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่ง โดยใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั เชือ่มัน่ในพลงัของทมีงาน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(CorporateSocialResponsibilities:CSR)

1.การดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามหลกับรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสิง่แวดลอ้ม
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยไดก้ำหนดวสิยัทศันใ์นการดำเนนิ

ธุรกิจ กลยุทธการดำเนินธุรกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (โปรดดูรายละเอียด     
ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใส
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ และให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ”) ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 (โปรดดูรายละเอียด     
ในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม”) ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ 
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ใหม่ โดยเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมของ
องค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล     
วา่ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility Standard-ISO 26000) และแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการประกอบธรุกจิ
เพื่อสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยไดผ้า่นความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2555 
เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2555 แลว้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ จงึมหีลกัในการดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามบรรษทัภบิาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเพื่อธำรงความเป็นบรรษัทภิบาล โดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน คือ  

 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) โดยจัดให้มีการคุ้มครองสิทธิและการอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ 

 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) โดยให้ความ
สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 

 1.3 คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์และความ
รว่มมอืทีด่รีะหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในบรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกบรษิทั ไดแ้ก่ 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ สังคม และ ชุมชน อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ 
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ 
ต้องได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

 1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
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2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) 

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ ไดน้ำแนวทางการประกอบธรุกจิเพือ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) 
ตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้ รวมถึงแนวทางตามมาตรฐานสากลว่า
ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility Standard : ISO 26000) และ แนวปฏบิตัทิีด่ดีา้น CSR (CSR Best 
Practices) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังนี้ 

 2.1 จริยธรรมขององค์กร ถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนทั่วไปพึงประพฤติปฏิบัติ อันจะ
นำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ และ
มีแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

  (1) แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
  (2) แนวปฏิบัติต่อลูกค้า  
  (3) แนวปฏิบัติต่อพนักงาน  
  (4) แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
  (5) แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า  
  (6) แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า  
  (7) แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
  (8) แนวปฏิบัติการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  (9) แนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
  (10) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  (11) แนวปฏิบัติในการดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  (12) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม 
  (13) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ 
  (14) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกบริษัทฯ 
  (15) แนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
  (16) แนวปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต 
  (17) แนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  (18) แนวปฏิบัติในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

 แนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียในข้อ (1) - (18) (โปรดดูรายละเอียดในหมวด การกำกับดูแลกิจการ 
หัวข้อ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”) 

 2.2 ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาโดยไม่ถูกต้องตามครรลอง
คลองธรรม ย่อมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว  

  แนวปฏิบัต ิ

  1. หลกีเลีย่งการดำเนนิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืหากพบวา่มคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน 

  2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก 
หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 
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  3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

  4. ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้บริโภค 

 2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและสอดคล้อง
กบัหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และมนีโยบายปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่กบัทกุกจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้การตอ่ตา้น
การทุจริตภายในองค์กร และ การต่อต้านการทุจริตภายนอกองค์กร (โปรดดูรายละเอียดในหมวด การกำกับดูแลกิจการ 
หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น”) 

 2.4 การเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัติอ่แรงงานและ/หรอืพนกังานอยา่งเปน็ธรรม โดยใหค้วามสำคญั
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทั้งสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจน
สิทธิในการทำงาน สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ และสิทธิด้านสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานยังเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการ
เพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และ
สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน 

  แนวปฎิบัต ิ

  1. สนบัสนนุและเคารพในการปกปอ้งสทิธมินษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธ้รุกจิของบรษิทัฯ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

  2. จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม 
เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัย
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

  3. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และ
เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

  4. จดัใหม้เีงือ่นไขการจา้งงานทีเ่ปน็ธรรมสำหรบัพนกังาน และใหพ้นกังานไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม
ตามศักยภาพ 

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจา และจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

  6. จดัใหม้กีารดแูลในเรือ่งสวสัดกิาร และแผนรองรบัการใชช้วีติหลงัเกษยีณใหแ้กพ่นกังานตามสมควร 
เชน่ จดัใหม้วีนัลาพกัผอ่นประจำป ีการทำงานลว่งเวลาทีส่มเหตสุมผล การรกัษาพยาบาลตามความจำเปน็และสมควร รวมถงึ
การให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพและการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เป็นต้น 

  7. ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีการพิจารณา
ใช้หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้ง
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

  8. จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงาน
อย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ (whistleblower 
protection)  

  9. ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริง
ขององค์กรธุรกิจ 

  10. สนบัสนนุการหารอื/ความรว่มมอืระหวา่งนายจา้งกบัพนกังาน และตวัแทนพนกังาน เพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาคุณภาพชีวิตการทำงาน 
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 2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัฯจงึดำเนนิการปรบัปรงุมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามเปน็สากลโดยคำนงึถงึความปลอดภยั
ต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 

  แนวปฎิบัติ 

  1. ดำเนนิโครงการสรา้งบา้นทีอ่ยูอ่าศยัและบรกิารทีป่ลอดภยัและไวว้างใจได ้ โดยไมส่รา้งบา้นโดยใชว้สัดุ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย 

  2. จดัเกบ็ขอ้มลูผูบ้รโิภคอยา่งปลอดภยั ไมส่ง่ตอ่ขอ้มลูผูบ้รโิภคใหก้บัผูอ้ืน่นอกจากจะไดร้บัความยนิยอม
จากผู้บริโภคก่อน 

  3. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ อันตราย และการบริโภคที่เหมาะสม อย่างถูกต้อง และเพียงพอ
แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงมีแนวทางการตลาดที่รับผิดชอบและ
เปน็ธรรม เชน่ ไมโ่ฆษณาเกนิจรงิ และควรมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น ใชภ้าษาเรยีบงา่ยตอ่การทำความเขา้ใจ บอกวธิกีารใช้
สนิคา้อย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะให้เรียบร้อยปลอดภัย 

  4. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

  5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจที่ทันสมัยและปลอดภัยสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ควบคู่ไปกับการนำพาสังคม
ผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน 

  6. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น 

  7. มชีอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูทีส่ำคญั เชน่ ทดสอบคณุภาพของผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มาตรฐาน โดยไมถ่อืเปน็
ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า 

  8. มีการปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ และหุ้นส่วน 

  9. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

 2.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่
ยัง่ยนืนัน้ มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ในฐานะเปน็ปจัจยัเอือ้ตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ และการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่
ได้รบัผลกระทบจากกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ โดยการแสดงตวัเปน็พลเมอืงทีด่ขีองชมุชน พรอ้มกบัคดิคน้ 
วธิกีารทีจ่ะลดและหยดุผลกระทบในทางลบตอ่ชมุชนและสงัคม ทีเ่กดิจากกระบวนการดำเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถงึรว่มพฒันา
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งตลอดไป 

  แนวปฎิบัต ิ

  1. สำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบใน
ทางลบจากการดำเนนิการของธรุกจิหรอืโครงการทีจ่ะดำเนนิการในอนาคตมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่นำมาพจิารณาแกไ้ข/ปรบัปรงุ
การดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  

  2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

  3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ 

  4. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา 
สถานพยาบาล  ถนน เป็นต้น 

  5. สนบัสนนุและมสีว่นรว่มในการบำเพญ็ประโยชนส์าธารณะ เชน่ การจดักจิกรรมสง่เสรมิการทำความด ี
ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
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 2.7 การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก บวกกบัปจัจยัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ 
อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์
ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน 

  แนวปฎิบัต ิ

  1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้าง       
ทีอ่ยูอ่าศยั และตดิตามประเมนิผลการดำเนนิการดงักลา่วอยา่งสมำ่เสมอ รวมทัง้ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัประเดน็สิง่แวดลอ้ม
เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ 

  2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและ
การบำบัดมลพิษก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

  3. ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยคำนงึถงึมาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนนุใหม้กีารนำ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

  4. พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

  5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงาน
สาธารณชน และชุมชน 

  6. สง่เสรมิใหล้กูคา้ตระหนกัถงึขอ้พงึระวงัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ 

  7. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 

  8. จดัเตรยีมแผนฉกุเฉนิเพือ่จดัการกบัปญัหาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้จดัใหม้ ี ระบบการ  
รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว   

  9. ศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคม 

  10. ส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 2.8 การเผยแพรน่วตักรรมจากการดำเนนิความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  ในการดำเนนิธรุกจิสามารถนำแนวคดิ 
CSR มาประยกุตผ์สมผสานกบัการวางแผนกลยทุธท์างธรุกจิไดอ้ยา่งกลมกลนื โดยการพฒันาความรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์
การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและ
สังคมไปพร้อม ๆ กัน (innovative business) 

  แนวปฎิบัติ 

  1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยในระหว่าง  
การดำเนินการอาจนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้ 
และไม่ควรหยุดนิ่งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว  

  2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ
การรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม   

  3. สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

  4. สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ต้องการเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสให้กับองค์กร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
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2.รายงานการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านธุรกิจและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อ

การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
ของรายงานการดำเนินงานใน 6 หมวด ดังต่อไปนี้ 

1. การดำเนินงานด้านธุรกิจ 

 1.1 ผลประกอบการธุรกิจ 

  1.1.1 รายได้รวม 
  1.1.2 กำไรสุทธิ 

 1.2 ด้านพนักงาน 

  1.2.1 จำนวนพนักงาน 
  1.2.2 คุณวุฒิการศึกษา 
  1.2.3 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 
  1.2.4 การดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
  1.2.5 การช่วยเหลือพนักงาน 

 1.3 ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

  1.3.1 การใช้ฉนวนกันความร้อน Stay Cool 
  1.3.2 การจัดทำบัตรชำระเงิน (Customer Card) 

2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.1 ด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  2.1.1 โครงการห้องสมุดสีส้ม 
  2.1.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน 

 2.2 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  2.2.1 โครงการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น 
  2.2.2 โครงการสนับสนุนมูลนิธิดวงตะวัน 
  2.2.3 โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 2.3 ด้านศาสนา 

  2.3.1 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 
  2.3.2 จัดงานทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ 
  2.3.3 จัดงานทำบุญตักบาตร 
  2.3.4 จัดงานทำบุญตักบาตร 108 บาตร 

 2.4 ด้านประโยชน์สาธารณะ 

  2.4.1 นำเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  2.4.2 โครงการสอนถ่ายภาพเบื้องต้น 
  2.4.3 ติดตั้งกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูภาพ / เสียงและรายงานสภาพจราจร (ระบบ Traffy) 
  2.4.4  เปน็หวัหนา้คณะทำงานการแกไ้ขปญัหานำ้เนา่เสยีในครูะบายนำ้ “ชมรมหนว่ยงานยา่นวภิาวดรีงัสติ 
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3. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 3.1 การออกแบบบ้านที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและไม่ทำลายธรรมชาติ 

  3.1.1 การใช้ผนังมวลเบา Q-CON 
  3.1.2 การใช้หลอดประหยัดไฟ (Compact) 
  3.1.3 การใช้สีสะท้อนความร้อน 
  3.1.4 การใช้ระบบ Light Motion Sensor 
  3.1.5 ฝ้าชายคามีช่องระบายอากาศ 
  3.1.6 กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มิลลิเมตร 
  3.1.7 ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ 

 3.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 

  3.2.1 ติดตั้งกังหันน้ำเติมอากาศ 
  3.2.2 ติดตั้งเครื่องกรองบำบัดน้ำเสีย 

 3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 3.4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

  3.4.1 เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน 
  3.4.2 เปลี่ยนระบบของเครื่องเป่ามือแบบลมร้อนเป็นลมเย็น 
  3.4.3 ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตก๊าซ Ozone 
  3.4.4 การเปลี่ยน Variable Speed Drive (VSD) 
  3.4.5 การเปลี่ยนแผงกรองฝุ่น (Filter) 

 3.5 การลดการใช้สารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  3.5.1 ติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Grander) 
  3.5.2 ติดตั้งระบบ Synergy 
  3.5.3 นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (Effective Microorganisms หรือ EM) มาผลิตน้ำยาชีวภาพ 

 3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.6.1 โครงการปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า 
  3.6.2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 

4. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย 

 4.1 ติดตั้งกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูภาพและเสียง (CCTV) 
 4.2 ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Your Helper) 

5. การดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

6. ข้อพิพาทด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
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1. การดำเนินงานด้านธุรกิจ 

1.1 ผลประกอบการธุรกิจ 

 1.1.1 รายได้รวม : ปี 2546 - 2556 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.2 กำไรสุทธิ : ปี 2546 - 2556  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ด้านพนักงาน 

 ด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนธุรกิจ (CSR in Process) โดย
การสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคมลงในทุกกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญแก่พนักงานซึ่ง
เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำคญัของบรษิทัฯ ผา่นโครงการฝกึอบรมและพฒันา การดแูลดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยัของพนกังาน 
ตลอดจนการจดักจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและการใหค้วามชว่ยเหลอืพนกังานในดา้นตา่งๆ โดยบรษิทัฯ จะสรรหา และคดัเลอืก
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดย
คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 1.2.1 จำนวนพนักงาน 

  ในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 753 คน เป็นพนักงานเข้าใหม่ จำนวน 227 คน ซึ่ง
สามารถจำแนกเพศและอายุได้ดังนี้  
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 1.2.2 คุณวุฒิการศึกษา 

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และหลากหลายคุณวุฒิ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

 

ระดับการศึกษา 
พนักงาน 

จำนวน % : 753 คน 

ปริญญาเอก - - 

ปริญญาโท 83 11.02 

ปริญญาตรี 604 80.21 

อนุปริญญา 53 7.04 

ต่ำกว่าอนุปริญญา 13 1.73 

รวม 753 100 

 1.2.3 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

  บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุคลกรโดยมุง่หมายใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูใ้นดา้นวชิาชพี 
เทคโนโลยี กฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และ ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม โดยในปี 2556 บริษัทฯ 
ได้ดำเนินการให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ จำนวน 1,485 ชั่วโมง มีอัตราการฝึกอบรม      
ถัวเฉลี่ย 20.96 ชั่วโมงทำการต่อคน 

 • การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

  บริษัทฯ ตระหนักและแสดงอยู่เสมอว่าการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทฯ อย่างมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมดีที่สุด นอกจากการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ให้ถือปฏิบัติแล้ว ผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก ที่ทำให้เป้าหมายของบริษัทฯ 
ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาและปลูกฝังจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างให้เป็นอุปนิสัย     
การทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนำแนววิถีพุทธศาสนามาประกอบใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้าง โดยเชิญ
พระคณาจารย์มาเทศนา และบรรยายธรรมร่วมกับกิจกรรม การสวดมนต์นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกสัปดาห์     
ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 นาฬิกา รวมทั้งกิจกรรมทำบุญ และนั่งสมาธินอกสถานที่ 
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  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ปลุกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในหลักปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลีกเลี่ยง ละเว้นจากการทำบาป และการกระทำทุจริตทุกประเภท เช่น การสอนให้ยินดีกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ หรือการสอน
เรือ่งการหาทรพัยส์นิมาโดยชอบธรรม หรอืไมพ่ดูเทจ็ ไมข่ม่เหงรงัแกใคร อนัจะชว่ยลดปญัหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ ไมท่ำ
ผดิกฏหมาย ผดิประเพณ ี ผดิศลีธรรม ลดปญัหาการขม่เหงหรอืคกุคามทางเพศในองคก์ร พรอ้มเสรมิสรา้งและปลกุจติสำนกึ
ของพนักงานให้มีความกล้าหาญที่จะเปิดโปงการกระทำผิด ประพฤติมิชอบ 

  (2) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักทำทาน 
เอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่แบง่ปนั เสยีสละ ใชเ้งนิลงทนุอยา่งถกูตอ้ง ถกูวธิ ีเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สว่นรวม อนัจะชว่ยใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรขององคก์รอยา่งมคีณุคา่ และรูจ้กัใหค้วามชว่ยเหลอืบคุคลอืน่โดยความเปน็ธรรมไมว่า่จะเปน็บคุคลภายในองคก์ร 
บรษิทัฯ หรือบุคคลภายนอกอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่จะสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 1.2.4 การดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำคญัและความจำเปน็ของการดแูลความปลอดภยัและชวีอนามยัของพนกังาน
ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้รับความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจาก
การทำงาน ซึง่ในป ี 2556 ไมม่พีนกังานของบรษิทัฯ ประสบอบุตัเิหตหุรอืเสยีชวีติจากการทำงาน นอกจากนี ้ เพือ่ใหพ้นกังาน  
มีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 

 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนกังานปลีะ 1 ครัง้ โดยในป ี2556 บรษิทัฯ ใหพ้นกังานเขา้รบัการตรวจสขุภาพตามแผนการตรวจทีจ่ดัแบง่ไวอ้ยา่งเหมาะสม 
ตามช่วงอายุ และมีพนักงานเข้าร่วมตรวจสุขภาพ จำนวน 685 คน 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ทำให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงปัญหาสุขภาพ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที 

  (2) พนักงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้งานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 
  •  อัตราการหยุดงานของพนักงานปี 2556 

ประเภท จำนวน (คน) จำนวน (วัน) อัตราเฉลี่ย (วัน : คน) 

ลาป่วย 320 989 3 

ลากิจ 290 870 2.8 

ลาพักผ่อนประจำปี* 519 3037 5.8 

หมายเหตุ  * ลาพักผ่อนประจำปี ข้อมูลพนักงาน จำนวน 519 คน เป็นพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ไม่รวม
พนักงานเข้าใหม่ 
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 1.2.5 การช่วยเหลือพนักงาน 

  นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานผ่านโครงการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมต่างๆเพื่อ
โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและแนว
ปฏิบัติต่อพนักงาน”) บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการช่วยเหลือพนักงานผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

  • โครงการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบที่พนักงานได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2556 โดยบริษัทฯ มีระเบียบช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่
ครอบครัวพ่อแม่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวพนักงาน จำนวน 7 ราย รายละ 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท) 

   ประโยชน์ที่ได้รับ 

   (1) ช่วยบรรเทาผลกระทบที่พนักงานและครอบครัวได้รับจากกรณีที่ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน 

   (2) เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน 

  • โครงการการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานที่มี
รายได้น้อย ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ทุนละ 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาท) โดยในปี 
2556 บริษัทฯ ได้มอบทุนรวมจำนวน 22 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 123,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาท)  

   ประโยชน์ที่ได้รับ 

   (1) ช่วยทำให้บุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อยได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน    
การศึกษา ทำให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น สร้างโอกาสให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในอนาคต 

   (2) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และบุตรของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

  • โครงการ SC Kids Club จำลองฝนั ปัน้อนาคต โดยสง่เสรมิใหบ้ตุร-หลานพนกังานใชเ้วลาใหเ้กดิ
ประโยชน์และได้รับความรู้โดยร่วมทำกิจกรรม ณ คิดส์ซาเนีย อุทยานการเรียนรู้และความบันเทิงระดับโลก ห้างสรรพสินค้า
สยามพารากอน ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ที่ไม่สามารถได้รับจากในห้องเรียน และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งที่ 10 ในการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีบุตร-หลานพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมรวม 47 คน  

   ประโยชน์ที่ได้รับ 

   (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ พนักงาน และครอบครัวพนักงาน 

   (2) บุตร-หลานของพนักงานได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และ
ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ 
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1.3 ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค บรษิทัฯไดด้ำเนนิโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยั
และไว้วางใจได้ โดยไม่ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนภายใน
โครงการ อันจะนำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดีแก่ลูกค้า 

 1.3.1 การใชฉ้นวนกนัความรอ้น Stay Cool หนา 3” (วางบนฝา้) เปน็ฉนวนเขยีวใยแกว้ผลติจากวสัดรุไีชเคลิ 
และปลอดภัยต่อสุขภาพ จากการรับรองขององค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ใยแก้วไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์  และ
เพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำด้วยสาร HydroProtec พร้อมหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง ทนทาน 
สามารถประหยัดพลังงานรวมได้มากถึง 47 % 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า 

  (2) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

  (3) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.2 การจัดทำบัตรชำระเงิน (Customer Card) ให้กับลูกค้าผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดของบริษัทฯ 
เพื่อใช้แทนเอกสารการออกใบเรียกเก็บเงิน ให้สามารถนำเงินไปชำระเงินค่าผ่อนดาวน์ตามงวดกับสถาบันการเงินที่กำหนด
ในบัตรได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและช่วยลดการใช้กระดาษ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิตกระดาษ 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการชำระเงิน 

  (2) ลดการใช้กระดาษ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ 

2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

เนือ่งดว้ยบรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาสงัคมควบคูไ่ปกบัการดำเนนิธรุกจิ ดว้ยหลกัความเชือ่ทีว่า่ หากสงัคม
อยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ซึ่งสอดรับกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามสโลแกน “FOR GOOD MORNINGS”  
ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การทำนุบำรุงศาสนา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนี้  
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2.1 ด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 บริษัทฯ ตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ และจะมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดังนี้ 

 2.1.1 โครงการห้องสมุดสีส้ม ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเพิ่มพูนความรู้ จึงจัด
โครงการสร้างห้องสมุดขนาดมาตรฐานต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท คือ ผู้บริหาร และ พนักงาน กับ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท ได้แก่ ลูกค้า (ผู้อยู่อาศัย
ในโครงการ) และ คู่ค้า ร่วมกันสนับสนุน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 200 คน และใช้งบลงทุนประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) 

  ประโยชน์ที่ได้รับ  

  (1) ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนหรือโครงการของ 
บริษัทฯ เพื่อให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

  (2) พฒันาและเสรมิสรา้งนสิยัรกัการอา่น เพือ่เสรมิสรา้งภมูปิญัญาใหแ้กเ่ดก็และเยาวชน เพือ่จะไดเ้ตบิโต
เป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต 

  (3) เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ในการ
พัฒนางานของตนเอง 

     

 

 

 

 

 

 2.1.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและ
เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน 
โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

  ประโยชน์ที่ได้รับ  

  เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาย
ภาคหน้า 
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2.2 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้เกิด
โครงการต่างๆ ดังนี้ 

 2.2.1 โครงการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน 
มลูคา่ 1,400,000 บาท (หนึง่ลา้นสีแ่สนบาท) มอบใหแ้กเ่ทศบาลนครรงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ี ซึง่ขาดแคลนรถเกบ็ขยะเพือ่ใช้ 
ในการรกัษาความสะอาดและสรา้งสขุอนามยัทีด่ตีอ่ชมุชนในเขตพืน้ทีต่ัง้โครงการไลฟ ์บางกอก บเูลอวารด์ รงัสติ ของบรษิทัฯ 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมีรถเก็บขยะเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้เกิด
ความสะอาดน่าอยู่อาศัย 

  (2) สนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมสุข
อนามัยที่ดีแก่ลูกค้าที่อาศัยในเขตพื้นที่ตั้งโครงการของบริษัทฯ 

  (3) ช่วยป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยแก่ชุมชนใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 
 2.2.2 โครงการสนบัสนนุมลูนธิดิวงตะวนั บรษิทัฯ สง่เสรมิการมสีขุภาพอนามยัทีด่แีละใหค้วามสำคญักบัการ

มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จึงนำรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลระหว่างบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า พร้อมเงินสมทบ
รวมจำนวน 1,750,000 บาท (หนึง่ลา้นเจด็แสนหา้หมืน่บาท) มอบใหแ้กม่ลูนธิดิวงตะวนั เพือ่นำไปใชป้ระโยชนด์า้นพฒันาวจิยั
เกี่ยวกับโรคหัวใจ และสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้แก่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ช่วยให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางการแพทย์ และ
ดูแลรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยได้ทันท่วงที 

  (2) ทำใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รจิาค และปลกุจติสำนกึในการใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ผูย้ากไร ้และสงัคม 

  (3) เป็นแหล่งพยาบาลรักษาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
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 2.2.3 โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 

  ประโยชน์ที่ได้รับ  

  (1) ช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ประสบอุทกภัย 

  (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริจาค และปลุกจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนและสังคม 

 

 

 

  

 

 

 นอกจากโครงการพัฒนาเยาวชน สังคม และชุมชนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการจิตอาสา
และสนับสนุน เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 • การรับบริจาคโลหิต โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้บริการแก่ผู้มีจิตอาสาเป็น
ประจำทุกไตรมาส ณ  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 3 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่บาดเจ็บและขาดแคลนโลหิตในการรักษา  

  (2) ปลุกจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคม 

  (3) พนักงานมีส่วนช่วยสังคม และดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 • สนบัสนนุกจิกรรมวิง่เพือ่มรดกโลก ภายใตช้ือ่ “ยนูคิ รนันิง่ สโุขทยั มาราธอน” ณ อทุยานประวตัศิาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกโลก 

       ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) สนบัสนนุอปุกรณส์ำหรบัดแูลรกัษาพืน้ทีอ่ทุยานประวตัศิาสตร ์ เพือ่สานตอ่อารยธรรมประวตัศิาสตร์
ให้อยู่คู่คนไทยสืบไป 

  (2) ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 
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2.3 ด้านศาสนา 

 2.3.1 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด โดยบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานจิตอาสาที่มีวันคล้ายวันเกิดใน
เดอืนเดยีวกนัมาเขา้รว่มกจิกรรม เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูถ้งึคณุคา่ของโบราณสถานทีส่ำคญั รวมถงึรว่มกนัเกบ็ขยะ
และกวาดลานวัดทั้ง 9 แห่ง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 34 คน 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ปลุกจิตสำนึกพนักงานให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

  (2) ปลูกฝังจิตสำนึกการทำความดีเพื่อสังคม 

  (3) ทำนุบำรุงศาสนสถานให้สะอาดและสวยงาม เพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 2.3.2 จัดงานทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ และสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ 
อาคาร ชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพือ่ชว่ยสบืสานประเพณแีละวฒันธรรมไทย โดยเชญิผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร พนกังาน 
คู่ค้า ผู้เช่าอาคารทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ บริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ บริเวณใกล้เคียง 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ปลุกจิตสำนึกพนักงานให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

  (2) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เช่าอาคาร คู่ค้า พนักงาน ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ บริเวณ
ใกล้เคียงบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 2.3.3 จดังานทำบญุตกับาตร รว่มกบักลุม่บรษิทั ชนิคอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) (ผูเ้ชา่อาคาร) ณ อาคารชนิวตัร 
ทาวเวอร์ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 และ 5 ธันวาคม 2556  

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ปลุกจิตสำนึกพนักงานให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 2.3.4 จดังานทำบญุตกับาตร 108 บาตร ตกับาตรพระประจำวนัเกดิ นมินตพ์ระสงฆม์าประพรมนำ้มนตใ์หก้บั
พนกังานและรา้นคา้พลาซา่ เนือ่งในเทศกาลสงกรานต ์ณ อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์2 และนำรายไดถ้วายวดั จำนวน 35,000 บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาท)  

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ปลุกจิตสำนึกพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

2.4 ด้านประโยชน์สาธารณะ 

 2.4.1 พนักงานจิตอาสานำเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จำนวน 30 คน ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ที่ดีในระหว่างปิด
ภาคการศึกษา 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับ พนักงาน และระหว่างพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ให้เกิดความสามัคคีและความผูกพัน 

  (2) ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับประสบการณ์ใหม่ เสริมสร้าง
พัฒนาการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  

 2.4.2 โครงการสอนถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อให้พนักงาน และผู้เช่า ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 สามารถนำ
ความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพีสำรองภายหลงัเกษยีณอายกุารทำงาน โดยบรษิทัฯ จดัหาผูเ้ชีย่วชาญมาเปน็วทิยากรทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพสำรองในชีวิตจริงหลังเกษียณอายุการทำงานได้ 

  (2) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ (ผู้ให้เช่า) และผู้เช่าอาคาร 

 

  

 

 

 

 

 2.4.3 ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยติดตั้งกล้อง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูภาพและเสียง (CCTV) บนอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อประเมิน และรายงานสภาพจราจร 
(Traffy) ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ซึ่งสามารถช่วยวางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและขณะ
เดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระบบ Traffy สามารถดูผ่าน Web 
Browser และ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยปัจจุบันยังสามารถชมภาพจากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย 

  ประโยชน์ที่ได้รับ                        

  ลดการใช้พลังงานน้ำมันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
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 2.4.4 เป็นหัวหน้าคณะทำงานการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูระบายน้ำ “ชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต 
เพื่อรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต ระหว่างห้าแยกลาดพร้าวจนถึงด้านหน้าสำนักงานเขตจตุจักร 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำในคูระบายน้ำ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ  

3. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับมากและน้อย 
ดังนั้น ในฐานะพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่บนระบบนิเวศเดียวกัน การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องส่งเสริม ดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เชื่อมโยง
กับการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด และควบคุมระมัดระวังให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดมลภาวะในกระบวนการผลิต พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม และ 
ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

3.1 การออกแบบบ้านที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและไม่ทำลายธรรมชาต ิ

 โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ทุกโครงการจะมีการวางแผน จัดการ โดยการออกแบบบ้านให้เข้ากับธรรมชาติ 
และเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งวิธีการก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ และลดภาวะโลกร้อน และควบคุม
ทุกกระบวนการผลิตเพื่อมิให้เกิดผลกระทบหรือมลภาวะต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสำรวจ
พื้นที่ดิน และจัดวางแปลนบ้านให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 3.1.1 การใช้ผนังมวลเบา Q-CON ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้างได้ 30-40 % เพราะน้ำหนักของผนังเบากว่า 
วัสดุอื่นๆโดยมีน้ำหนักเพียง 60 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ประหยัดค่าใช้จ่ายจากวัสดุปูนก่อและฉาบใช้ปูนฉาบหนาเพียง 
5-10 มิลลิเมตรใช้ปูนก่อบางเพียง 3 มิลลิเมตร ประหยัดแรงงานและเวลา เนื่องจากก้อนใหญ่กว่าก่อสร้างได้เร็วกว่า ใช้คน
และเวลาน้อยกว่า 4-5 เท่า ตัดปัญหาเรื่องการแตกร้าวของผนัง Q-CON มีคุณภาพพิเศษในการรับน้ำหนักและปูนฉาบที่ใช้
มีสารเคมีพิเศษช่วยยึดเกาะผนังไม่หดตัวง่าย ผนังมวลเบา Q-CON ไม่ต้องมีเสามีคานโดยใช้ผนังเป็นคานและคานทับหลัง
สำเร็จ และผนังมวลเบา Q-CON  เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันไฟ ที่ดี และช่วยประหยัดลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 30% 
เมื่อเทียบกับผนังอิฐมอญ โดยยังคงมีคุณภาพและความแข็งแรงดังเดิม 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในที่อยู่อาศัย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

  (2) ลดทอนความดังของเสียงจากภายนอกอาคาร และภายในระหว่างห้องได้เป็นอย่างดี  
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 3.1.2 การใช้หลอดประหยัดไฟ (Compact) หรือ หลอดตะเกียบในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ  ซึ่ง
เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากใชก้ระแสไฟฟา้นอ้ยกวา่ แตใ่หค้วามสวา่งมากกวา่หลอดไสร้อ้นแบบธรรมดา (Incandescent 
Light Bulb) ทีม่กัจะใหร้งัสคีวามรอ้น (90%) มากกวา่แสงสวา่ง ซึง่สามารถประหยดัไฟฟา้ไดม้ากกวา่ เพราะใชพ้ลงังานเพยีง 
25% เมื่อเทียบกับหลอดไส้และอายุการใช้งานนานกว่าถึง 10 เท่า 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 3.1.3 การใช้สีสะท้อนความร้อน บริษัทฯ เลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนเพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใน
อาคาร โดยสีประเภทนี้สามารถช่วยสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนจากภายนอก นอกเหนือจากความสวยงามที่เป็น 
Functional Benefit อยู่แล้ว คุณสมบัติของสี ยังโดดเด่นกว่าสีทาอาคารในระดับเดียวกันตรงการสะท้อนความร้อนช่วยลด
การทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้บ้านเย็นขึ้น และสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 28% 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ช่วยสะท้อนความร้อนและ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัย 

 

   

 

 

 

 3.1.4 การใช้ระบบ Light Motion Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ด้วยการจับความเคลื่อนไหว  เปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดพลังงานความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

      ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
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 3.1.5 ฝ้าชายคามีช่องระบายอากาศ โดยการเจาะช่องระบายอากาศรอบบ้าน ซึ่งหลักการทำงานของระบบนี้ 
คือ ต้องอาศัยลมธรรมชาติที่พัดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านทิศเหนือและทิศใต้ก็ตาม และเมื่อลมปะทะผนังอาคารใต้ชายคา 
ความเร็วของลมจะเปลี่ยนเป็นแรงกดดันอากาศสูงทางด้านที่ลมปะทะ ส่วนด้านที่ลมไม่ปะทะฝั่งตรงข้ามอากาศด้านนั้นจะ
เปลี่ยนเป็นอากาศความกดดันต่ำ ด้วยแรงกดดันอากาศที่แตกต่างกันนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศระหว่างผนัง
บ้านทั้งสองฝั่ง ทำให้อากาศไหลเข้าไปใต้หลังคา ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง อากาศเย็นด้านนอกจะเข้าไปแทนที่
อากาศร้อนใต้หลังคา ผลคือ เกิดการลดความร้อนใต้หลังคาโดยการแลกเปลี่ยนอากาศ    

  ประโยชน์ที่ได้รับ  

   ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 3.1.6 กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มิลลิเมตร ช่วยลดความเข้มและความร้อนของแสงที่จะเข้ามาภายใน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระจกใส และกรองรังสีอัลตร้าไวโอเลตและสะท้อนความร้อนได้ 35%-50% ทำให้ลดความร้อนภายในบ้าน
และช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 
 3.1.7 ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ จะมีแรงดันอากาศที่จะทำงานร่วมกับสวิทแรงดันคงที่ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับ

อากาศในถังที่จะต้องไล่น้ำไล่อากาศ ปั๊มน้ำแรงดันคงที่จึงเหมาะเป็นพิเศษกับปั๊มที่ต้องสูบน้ำที่มีแรงดัน ซึ่งจะช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้าถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำรุ่นธรรมดา 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

  (2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้อาศัย 

  (3) ลดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

  (4) นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับโครงการของบริษัทฯ และสามารถสร้างเป็นจุดขาย 
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3.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 

 3.2.1 ตดิตัง้กงัหนันำ้เตมิอากาศ บรษิทัฯ ไดด้ำเนนิการตดิตัง้กงัหนันำ้เตมิอากาศในคลองบรเิวณหนา้อาคาร
ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ซึ่งจะช่วยเพิ่มและเติมอ๊อกซิเจนให้แก่น้ำในลำคลอง เพื่อลดปริมาณน้ำเสียก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ทำให้น้ำเสียที่มีอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะได้รับการบำบัดโดยเพิ่มออกซิเจนทำให้น้ำได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้
เกิดมลภาวะทางน้ำ และไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่การอยู่อาศัยของบุคคลอื่น 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2 ติดตั้งเครื่องกรองบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำที่บำบัดได้มาใช้ (Water Reuse) เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ 
โดยนำน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ภายในอาคารทั้งหมดเข้ากระบวนการแยกกากและผ่านเข้าเครื่องกรองและบำบัดน้ำเสียให้
สะอาด โดยตรวจวัดคุณภาพของน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปา ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนนำมาใช้กับระบบปรับอากาศ (Cooling Tower) ภายในอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 
ดังนี้ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบาดาลและน้ำประปา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
ก่อนนำมาใช้กับระบบปรับอากาศ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 – 8.5 มก./ล. 7.5 มก./ล. 

ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 300 มก./ล. 150 มก./ล. 

เหล็ก (Iron) 0.3 มก./ล. 0.05 มก./ล. 

คลอไรด์ (Chloride) 250  มก./ล. 120 มก./ล. 
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  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ลดปริมาณการใช้น้ำ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ เพื่อทราบและควบคุมค่า
มาตรฐานนำ้ทิง้ของโครงการตา่งๆ ทัง้แนวราบและแนวสงู เพือ่มใิหน้ำ้ทิง้กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สขุอนามยัและเปน็มลภาวะ
ตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัภายในโครงการ ตลอดจนชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ซึง่ในป ี2556 บรษิทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้บริษัท ที เอส กรีน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในโครงการที่ดินจัดสรรและอาคารอยู่อาศัย จำนวน 
10 โครงการ ให้มีความสะอาดอยู่ในระดับมาตรฐาน  

 ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งในโครงการที่ดินจัดสรรและอาคารอยู่อาศัย ทั้ง 10 โครงการ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร (ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายเกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง) และ
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (แบ่งเป็น ประเภท ก หมายถึง 
อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
ประเภท ข หมายถึง อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน และประเภท ค หมายถึง อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกัน
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 ห้องนอน) ดังนี้  
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโครงการที่อยู่อาศัย 

โครงการ รายละเอียด ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในมาตรฐาน 

บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม5-2 บ้านเดี่ยว จำนวน 161 หลัง 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน 9.0 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์ บ้านเดี่ยว จำนวน 190 หลัง 2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม บ้านเดี่ยว จำนวน 173 หลัง 3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน 40 มก./ล. 

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 3 บ้านเดี่ยว จำนวน 162 หลัง 4. ตะกอนหนัก มีค่าไม่เกิน 0.5 มล./ล. 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช บ้านเดี่ยว จำนวน 152 หลัง 5. ซัลไฟด์ มีค่าไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

บางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ์-วงแหวน บ้านแถว จำนวน 99 หลัง 6. ทีเคเอ็น มีค่าไม่เกิน 35 มก./ล. 

7. น้ำมันและไขมัน มีค่าไม่เกิน 20 มก./ล. 

เซ็นทริค สุขุมวิท 64 อาคารชุด จำนวน 245 ห้อง 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน 9.0 

2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. 

3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน 40 มก./ล. 

4. ตะกอนหนัก มีค่าไม่เกิน 0.5 มล./ล. 

5. ซัลไฟด์ มีค่าไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

6. ทีเคเอ็น มีค่าไม่เกิน 35 มก./ล. 

7. น้ำมันและไขมัน มีค่าไม่เกิน 20 มก./ล. 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ บ้านเดี่ยว จำนวน 87 หลัง 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน 9.0 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร- ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยว จำนวน 51 หลัง 2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน 40 มก./ล. 

วิสต้า วัน เอท โอ เทพารักษ์-วงแหวน บ้านแถว จำนวน 99 หลัง 3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน 50 มก./ล. 

4. ตะกอนหนัก มีค่าไม่เกิน 0.5 มล./ล. 

5. ซัลไฟด์ มีค่าไม่เกิน 3.0 มก./ล. 

6. ทีเคเอ็น มีค่าไม่เกิน 40 มก./ล. 

7. น้ำมันและไขมัน มีค่าไม่เกิน 20 มก./ล. 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ทำให้น้ำทิ้งมีค่าความสะอาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้  

  (2) ช่วยป้องกันและลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และมลพิษทางน้ำ  

  (3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำภายนอก 

3.4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 3.4.1 เปลีย่นหลอดไฟประหยดัพลงังาน บรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 แทนหลอด T8 เดมิ 
เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหลอดไฟ และประหยดัพลงังานเทยีบเทา่หลอด LED (เทยีบกบัหลอดเดมิประหยดัได ้54% ตอ่หลอด 
ประหยัดค่าใช้จ่าย 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี 
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  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

  (2) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เพราะมีสารปรอทน้อย 

  (3) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.2 เปลีย่นระบบของเครือ่งเปา่มอืแบบลมรอ้นเปน็ลมเยน็ จำนวน 38 เครือ่ง ณ สำนกังานใหญข่องบรษิทัฯ 
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยไม่ใช้ลมร้อนที่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า และสามารถลดการใช้
กระดาษเชด็มอือยา่งนอ้ย 5,000 แผน่ตอ่เดอืนตอ่เครือ่ง เนือ่งจากเมือ่มพีดัลมเปา่มอืจงึไมต่อ้งใชก้ระดาษเพือ่เชด็มอืใหแ้หง้ 
ซึง่หากใชก้ระดาษเชด็มอืปกต ิ จะมปีรมิาณการใชต้อ่จดุตอ่ชัน้ประมาณ 5,000 แผน่ตอ่เดอืน รวมทัง้ทำใหส้ภาพแวดลอ้มดขีึน้ 
เนื่องจากลดปริมาณขยะกระดาษ และยังทำให้ค่าใช้จ่ายของกระดาษเช็ดมือลดลงประมาณเดือนละ 34,200 บาท (สามหมื่น
สี่พันสองร้อยบาท) 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

  (2) ลดงบประมาณของประเทศในการกำจัดขยะ และสามารถลดการตัดต้นไม้มาทำกระดาษ ประหยัด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ 

 3.4.3 ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตก๊าซ Ozone ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อกำจัดเชื้อโรค ลด
กลิ่นอับ และเพิ่มความสดชื่น โดยติดตั้งอุปกรณ์ผลิตก๊าซโอโซนให้ทำงานไปพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะเดินเครื่องใน
เวลากลางคืนเพื่อกำจัดเชื้อราในพื้นที่ทดแทนการเปิดแอร์ ซึ่งสามารถลดความชื้นและประหยัดพลังงานได้ 36,000 หน่วย 
ต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปี 

 

 

 

 

 

 3.4.4 การเปลี่ยน Variable Speed Drive (VSD) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า เพื่อสั่งงานให้
มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานตามสภาวะความจำเป็น โดยติดตั้งควบคู่กับตู้ไฟฟ้าควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ อาคารชินวัตร
ทาวเวอร์ 3 ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 40,000 หน่วย ต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่าย 120,000 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นบาท) ต่อปี 
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 3.4.5 การเปลีย่นแผงกรองฝุน่ (Filter) ของเครือ่งปรบัอากาศอาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 ใหม ่ซึง่มปีระสทิธภิาพ 
ดกีวา่แผงกรองทัว่ไป 3 เทา่ และสามารถกกัเกบ็ฝุน่ได ้400 กโิลกรมั ตอ่ป ีประหยดัคา่ใชจ้า่ย 100,000 บาท (หนึง่แสนบาท) 
ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อ 3.4.3 - 3.4.5 

  (1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

  (2) ลดภาวะโลกร้อน 

 นอกจากการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ดงักลา่วขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดส้นบัสนนุกจิกรรมเพือ่ประหยดั
พลังงาน ดังนี้ 

 • ส่งเสริมให้ลูกค้าภายในอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ติดตั้งสวิทซ์ไฟกระตุกตามโต๊ะทำงาน โดยจัดทำ   
สวิทซ์ไฟกระตุกเชื่อมต่อกับหลอดไฟฟ้าเหนือโต๊ะทำงานของพนักงาน โดยให้มีสายเชือกห้อยลงมาเพื่อพนักงานสามารถ
กระตุกเชือกเพื่อเปิด-ปิด ไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ ซึ่งได้ติดตั้งตามชั้นต่างๆ จำนวน 4 ชั้น เพื่อรณรงค์ให้ช่วยประหยัด
พลังงาน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 41,800 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 • สนบัสนนุใหป้ดิไฟรอบอาคารชนิวตัรทาวเวอร ์2 ในบรเิวณทีไ่มจ่ำเปน็ เปน็เวลา 1 ชัว่โมงตอ่วนั เพือ่ชว่ย
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  

3.5 การลดการใช้สารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 3.5.1 ติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Grander) ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 

  ประโยชน์ที่ได้รับ  

  (1) ลดการใช้สารเคมี และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

  (2) ช่วยปรับปรุงน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 3.5.2 ติดตั้งระบบ Synergy สำหรับการทำงานของหอผึ่ง ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 โดยยกเลิกการใช้งาน
ระบบบำบัดน้ำเติมที่หอผึ่ง และยกเลิกการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำและดำเนินการดูแลตรวจสอบระบบทุกเดือน 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ลดการใช้สารเคมี 1,000 กิโลกรัมต่อปี  

  (2) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้ 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาท) ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 3.5.3 นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (Effective Microorganisms หรือ EM) มาผลิตน้ำยาชีวภาพมาหมักเพื่อผลิต
น้ำยาชีวภาพใช้ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ซึ่งสามารถทดแทนการใช้จุลินทรีย์ผงได้ นอกจากนี้ ยังได้นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ มา
ใช้กับห้องน้ำในอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 3 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ทำใหน้ำ้เสยีทีป่ลอ่ยสูส่าธารณะไดม้าตรฐาน ไมก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะทางนำ้ และไมส่ง่กลิน่เหมน็ รบกวน
พื้นที่การอยู่อาศัยของบุคคลอื่น 

  (2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้จุลินทรีย์ผง ประมาณ 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาท) ต่อปี และ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญภายใน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และระหว่างพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสามัคคี 
ความผูกพัน และก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงจัดให้พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดใน  
เดือนเดียวกัน มาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 นี้ถือเป็นปีที่ 6 ในการจัดกิจกรรม และ
ถือเป็นการนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาขยายผล สร้างจิตอาสาในนามของพนักงานบริษัทฯ เพื่อปลุกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
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 3.6.1 โครงการปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ณ อุทยานเขาหล่น จังหวัดนครนายก โดยให้พนักงานร่วมกันปลูก
กล้วยไม้กลับคืนสู่ผืนป่า เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่ป่าอุทยานเขาหล่น 
และสนับสนุนให้พนักงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าและเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์และหวงแหน     
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานและระหว่างพนักงาน  
ในแต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมประมาณ 19 คน 
และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 24,715 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาท) 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลเอาใจใส่ และอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

  (2) ปลุกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (3) พนกังานรูส้กึผกูพนั มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัองคก์ร และสง่เสรมิภาพลกัษณใ์หแ้ก ่บรษิทัฯ โดยทางออ้ม 

 

 

 

 

 

 

 3.6.2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 10,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ 
ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมประมาณ 47 คน และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 59,351 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อย
ห้าสิบเอ็ดบาท) 

  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  (1) อนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

  (2) เพิ่มแหล่งอาหารจากธรรมชาติและส่งเสริมรักษาอาชีพประมงน้ำจืดให้ประชาชนคงอยู่ตลอดไป 

 

 

 

 

 

4. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย 

บรษิทัฯ คำนงึถงึความปลอดภยัในรา่งกาย ชวีติ และทรพัยส์นิ ของผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เชน่ พนกังาน ลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร
ภายในอาคาร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
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4.1 ตดิตัง้กลอ้งระบบโทรทศันว์งจรปดิเพือ่ดภูาพและเสยีง (CCTV) บรเิวณทางเดนิสาธารณดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 และอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ป้องกันมิให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรมภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะทำให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้เช่าอาคาร และผู้มาติดต่อ 

4.2 ตดิตัง้อปุกรณช์ว่ยเหลอืฉกุเฉนิ (Your Helper) สำหรบัไวเ้รยีกเจา้หนา้ทีเ่พือ่ชว่ยเหลอื หรอื การใหบ้รกิารตา่งๆ 
บริเวณที่จอดรถอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3   

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 เพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้เช่าอาคาร และผู้มาติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

5. การดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

สำนักตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยง
ทจุรติใดอนัจะเปน็ความเสีย่งทีม่สีาระสำคญัตอ่ธรุกจิของกจิการ และบรษิทัเองไดม้กีารกำหนดแนวปฏบิตัใินระบบการควบคมุ
ภายในต่างๆ ทั้งในระบบสารสนเทศและกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันแล้ว และ
สำนักตรวจสอบภายในได้มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริตเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มของการทุจริตและมีการประเมินผลแล้วว่าบริษัทมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

ในปี 2556 ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรและนอกองค์กร 

6. ข้อพิพาทด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และไม่มีคดีข้อพิพาทที่กระทบต่อการ
ดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำคญั แตไ่มส่ามารถประเมนิผลกระทบเปน็ตวัเลขได ้ และไมม่คีดขีอ้พพิาททางกฎหมาย  
ทีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุที ่ทจ.44/2556 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใด 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 

 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านและ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดย 
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information 
& Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเปิดเผยผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในบนเว็บไซด์บริษัทที่ www.scasset.com  

บรษิทัไดม้กีารจดัทำงบประมาณประจำป ี โดยจดัใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีงพอเหมาะสมทีจ่ะสอดคลอ้งกบัการดำเนนิงาน
ตามระบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหเ้กดิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยกำหนด
เป็นงบประมาณจัดหาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
วา่สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำไปใชง้านโดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำนาจ 
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ 
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2556 ไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ (โปรดดูในหัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน”) 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดตั้ง
สำนักตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมีนางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ เป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในในธุรกิจ    
มาเปน็ระยะเวลา 32 ป ี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก ่ การพฒันา  
การตรวจสอบภายใน รายการตรวจสอบและการติดตามผล และเทคนิคการตรวจสอบ เป็นต้น และมีความเข้าใจใน
กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibilities) ซึ่งกำหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูในเว็บไซด์บริษัทที่ www.scasset.com หัวข้อ “เกี่ยวกับเอสซี/กำกับ
ดูแลกิจการ/กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ”) ในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ
การพจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความดคีวามชอบของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และหนว่ยงานกำกบัการปฏบิตังิาน 
บริษัทมอบหมายให้ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance 
Unit) ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธรุกจิของ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน 
เลขานกุารบรษิทั และหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ) และมนีายวทิติ วศิาลพฒันะสนิ ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการ
อาวโุสสำนกับญัช ี เปน็ผูท้ำบญัชขีองบรษิทั (โปรดดรูายละเอยีดคณุสมบตัขิองผูด้ำรงตำแหนง่ไดใ้นหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบั
กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ) 
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การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ประเมินผลและให้   
คำปรกึษาแนะนำ เพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุ และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมทีจ่ะใหเ้กดิความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผล
ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีอย่างเป็นระบบในการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และระบบการกำกับดูแลกิจการ ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Audit) 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
จึงได้กำหนดภาระ หน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee Of Sponsoring Organizations Of the 
Treadway Commission (COSO) ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
โดยได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการปฏิบัติงานตามแล้วจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ดำเนินการบรรลุตามที่กำหนดไว้ 
2. ข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง 
3. การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ 

รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
4. การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ารวมทั้งมี

การดูแลป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
5. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกิจกรรมควบคุม 

สำนกัตรวจสอบภายใน ทำหนา้ทีต่รวจสอบความเหมาะสม ถกูตอ้ง ครบถว้นของระบบการควบคมุภายในและนำเสนอ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏบิตัติามระบบ เพือ่ใหเ้กดิการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุๆ ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ด้าน Management Control โดยสำนักตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตามพันธกิจ ควบคุมให้ฝ่ายบริหาร
มีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
ทุกเดือน  

2) ด้าน Operation Control มีการตรวจสอบการควบคุมการดำเนินงานในการปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น  ระบบ
ตน้ทนุ ระบบจดัซือ้ ระบบขาย เปน็ตน้ โดยใชร้ะบบ SC System และระบบ SAP (Systems Applications and Products) 
ระบบ Housing ระบบ E-Expense ระบบ CRM ระบบ Call Center และระบบ Inventory เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบ
ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

3)  ดา้น Financial Control สำนกัตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบใหบ้รษิทัซึง่ใชร้ะบบ SAP และระบบ SC System 
ในการควบคุมด้านงบประมาณ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อบอกสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน และด้านบัญชีและ
การเงินส่วนอื่นๆ  ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหัความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment) 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในโดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติงานโดย
ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุม
ภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลตามที่บริษัทมุ่งหวัง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ชัดเจนและวัดผลได้ มีการให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดย
พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การจัดโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบรหิารทัว่ไปทีร่ดักมุ และพฒันาระบบใหมข่ึน้ใชเ้องใหเ้กดิการควบคมุทีด่ยีิง่ขึน้ใหค้รบทกุ Module ของระบบ SC System 
ซึง่เปน็ระบบทีค่วบคมุการใชง้บประมาณ การควบคมุตน้ทนุ การจา่ยชำระคา่ใชจ้า่ย ฯลฯ และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู
ได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการและบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการกำหนดจริยธรรมและข้อห้ามอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานปฏบิตัเิพือ่ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  ซึง่เผยแพรผ่า่นคูม่อื, Website ของบรษิทัฯ และสง่ E-mail 
ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนสม่ำเสมอ 

(2) มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment) 

 คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่าง
สม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 
เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน สามารถเข้าดูได้ที่ Website ภายในองค์กร โดยประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรและหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ โอกาสจะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ กำหนดมาตรการเพื่อจัดการ
ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม (Management of Risk) ลดลงใหอ้ยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัไดน้ำเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้มีการติดตามและประเมินทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในปี 2556 
จำนวน 5  ครัง้ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการกำหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง
และนำไปปฏิบัติ ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยกำหนดใหส้ำนกัตรวจสอบทำหนา้ทีต่ดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนการบรหิารความเสีย่งและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีสาระสำคัญของแต่ละระบบงาน และจัดให้มีการรายงานผล
การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้ และแยกออก
จากกันโดยเด็ดขาดระหว่างหน้าที่อนุมัติ บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ และอำนาจดำเนินการของ
แต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นขั้นตอนและแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูล
ได้ที่ Website ภายในของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม กรณีที่
บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนและติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัททุกกรณี ไม่มีข้อ
ยกเว้น และกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น บริษัทฯมอบหมายให้สำนักบัญชีและสำนักกฎหมายเป็นผู้พิจารณา
เสนออนุมัติธุรกรรมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีการอนุมัติทุกรายการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
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โดยคำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯมาตรการดงักลา่วครอบคลมุผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่ามารถนำไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวัได ้
มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication) 

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และสอดคล้องกับ
ลกัษณะธรุกจิของบรษิทั มแีผนกระบบฐานขอ้มลูดแูลการจดัทำขอ้มลูทีส่ำคญัตา่งๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ มีรูปแบบเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  
ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัเกบ็ไวเ้ปน็หมวดหมู ่ กรรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ
ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันและรายงานการประชุมมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อสังเกตที่สำคัญ 
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามที่กำหนดไว้
ในจรรยาบรรณของบรษิทัฯ และมนีโยบายการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและสารสนเทศโดยใหท้กุคนปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั  
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารพฒันาและปรบัปรงุระบบรว่มกบัสำนกัตรวจสอบภายในและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมแผน
ฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยอยู่ภายใต้นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัทฯ ส่วนการบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

(5) มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation) 

 บรษิทัฯ มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัป ี 2556 จำนวน 6 ครัง้ และมกีารประชมุกรรมการบรหิารเปน็ประจำ
ทุกเดือน และมีการประชุมย่อยระหว่างฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของ
ฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรและ
ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและจากหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขต
และคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัทฯและประเมินความเสี่ยง
พรอ้มทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ รวมถงึตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 
โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยผลักดันให้
บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมาย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน – องค์ประกอบ COSO” และในหัวข้อ 
“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”) 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

(1) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
และต้องสอดคล้อง Direction ของบริษัท รวมถึงการกำหนดงบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 

(2) ในการนำเสนอโครงการต่างๆ ให้มีการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้วย 

(3) เมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากหรือสูงให้จัดทำมาตรการจัดการเป็นการเร่งด่วนหรือ
กำหนดใหฝ้า่ยบรหิารระดบัสงูมหีนา้ทีต่ดิตามอยา่งใกลช้ดิ สำหรบัความเสีย่งปานกลาง หรอืความเสีย่งตำ่ใหผู้บ้รหิารระดบัฝา่ย
เป็นผู้ดูแล 

(4) กำหนดใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานหลักในบริษัท 
ดำเนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยในปี 2556 มีการทบทวนความเสี่ยงจำนวน 3 ครั้ง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารที่ปรึกษา
ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ

(วันที่28กุมภาพันธ์2557)


นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 
 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 

62 ปี 
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
 
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547,  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548,  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2549 และ 
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน 
2546 - 28 ก.พ.2550 
 
 
2547 - 2548 
2548 - 2551 
 

:  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

 

นางบุษบา ดามาพงศ์  
อายุ 
ตำแหน่ง 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
 
 
: 
: 
 
: 
: 
 
 

60 ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท) 
178,875,011หุ้น (4.818%)******* 
สามีเป็นญาติเกี่ยวดองกับนางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ 
 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 และ 
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 12/2547,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ประสบการณ์ทำงาน 
13 ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - 2554 
2549 - 2554 
2546 - 2549 

 
 
 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
กรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ / เหรัญญิก 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     
 
 
 
 
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
 
มูลนิธิไทยคม 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
 

ไม่มี 
 

   

นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
 
: 
: 
 
: 
: 
 

63 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 
11 หุ้น******* 
สามีเป็นญาติเกี่ยวดองกับนางบุษบา ดามาพงศ์ และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ 
 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
29 ส.ค. 2546 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2545 - 2547 

:  
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2555 - ปัจจุบัน  
2555 - ปัจจุบัน 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
 
 
: 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
ไม่มี 

 

มูลนิธิไทยคม 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
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นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 
 
 
: 
 

56 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 
- 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
การจัดการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA รุ่นที่ 21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549, หลักสูตรการสัมมนา
เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies และ  
Director Certification Program (DCP) รุ่น 91/2550,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
20 มี.ค. 2549 - ปัจจุบัน 
2546 - 2548 
 
 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2548 - ปัจจุบัน 

: 
 
 
 
 
 
: 

 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
ผู้จัดการงานโครงการ 
 
 
 
 
กรรมการผู้จัดการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โพธิภูมิ จำกัด 
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
กองทุนรวมพร็อพเพอร์ตี้วรรณ 
บรษิทัในกลุม่บรษิทั ไทยรุง่ ยเูนีย่นคาร ์จำกดั (มหาชน) 
 
บริษัท แบ็ค ออล บิลบอร์ด จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 

   

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
 
: 
: 
 
: 
: 
 
 

69 ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549,  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549,  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549,  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550,  
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้ และหลักสูตรการสัมมนาเพื่อ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 163

ประสบการณ์ทำงาน 
20 มี.ค. 2549 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2544 - 2548 

:  
กรรมการ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำหนด     
ค่าตอบแทน 
รองอธิบดี (นักบริหาร 9) 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

   
นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 

62 ปี 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551,  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/2550,  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2550 และ 
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
31 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน 
 
2534 - 2543 

:  
กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

   

นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
 

67  ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
33,750 หุ้น (0.0009%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547 และ 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ประสบการณ์ทำงาน 
26 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2550 - ปัจจุบัน 
2538 - ปัจจุบัน 
2532 - ปัจจุบัน 
2517 - ปัจจุบัน 

: 
 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 
กรรมการ / 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม    
สิ่งแวดล้อม / 
กรรมการสรรหาและกำหนด     
ค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท คริเอทิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 
 

   

นางแน่งน้อย ณ ระนอง 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 

69 ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
 
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบั์ณฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
วุฒิบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 30 สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 
วฒุบิตัรหลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย รุน่ที ่9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
14 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน 
 
7 พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน  
7 พ.ย. 2550 - 28 ก.พ. 2555 
 
 
2547 - 2548 
 
1 ก.ย. 2551 - 11 ม.ิย. 2554 

: 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
ฝ่ายบริหาร (นักบริหาร 10) 
ผู้พิพากษาสมทบ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 
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การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2550 - ปัจจุบัน 
6 ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน 

 
: 

 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 
Shenington Investments Pte. Ltd. 
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 

: ไม่มี 
 

   

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์  

อายุ 
ตำแหน่ง 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
 
 
: 
: 
 
: 
: 
 

34 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 
1,046,147,107 หุ้น (28.18%)******* 
เป็นสามีของนางสาวพินทองทา ชินวัตร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นญาติเกี่ยวดอง
กับสามีนางบุษบา ดามาพงศ์ และนางเพ็ญโสม ดามาพงศ์  
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Depaul University, Chicago, IL, USA 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2555  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
1 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
13 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน 
 
15 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน 
1 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - 2555 
 
2551 - 2553 
2550 - 2551 
2544 - 2546 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการบริหาร 
ผู้จัดการอาวุโส 
เจ้าหน้าที่การตลาด 
สถาปนิก 
ไม่มี 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     
 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท คูณ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  
บริษัท พิชแมน จำกัด 
บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท นิพัทธ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 
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นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 

อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

49 ปี 
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
7,368,750 หุ้น (0.198%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24  
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน 
9 ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน 
9 มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน 
2546 - 2552 
 
2545 - 2546 
 
2543 - 2545 

:  
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 
สายงานสนับสนุน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ        
สายงานสนับสนุน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           
สายงานสนับสนุน 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์                
ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2555 - ปัจจุบัน 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
 
: 

 
กรรมการ 
ไม่มี 

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 

   

นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

57 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี 
2,662,875หุ้น (0.071%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์ทำงาน 
2546 - ปัจจุบัน 
9 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน 
2545 - 2546 
2537 - 2545 

:  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ผู้อำนวยการสำนักบัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 
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นางปรารถนา แพทย์สมาน 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

52 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน 
4,263,750 หุ้น (0.114%)****** 
ไม่มี 
 
ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน 
2546 – ปัจจุบัน 
2545 - 2546 
2540 - 2545 

:  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน 
ผู้อำนวยการสำนักการเงิน 
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  
ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

   

นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

60 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
816,812 หุ้น (0.022%)******* 
ไม่มี 
 
ปรญิญาโท สาขานโยบายสาธารณะและบรหิารโครงการ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน 
2546 – ปัจจุบัน 
 
2545 - 2546 
 
2542 - 2545  
 
2539 - 2542 

:  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก 
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร 
บุคคลและธุรการ 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
และธุรการ 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
และธุรการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 
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นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

54 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน 
371,900 หุ้น (0.010%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Certified  Professional Internal Auditor  (CPIA) 

ประสบการณ์ทำงาน 
2551 - ปัจจุบัน 
 
7 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน 
2549 - 2551 
 
1 ก.พ.2549 - 30 ก.ย.2549 
2548 - 2549 

:  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก      
ตรวจสอบภายใน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ผูอ้ำนวยการสำนกัตรวจสอบ 
ภายใน 
ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบทัว่ไป 
Comptroller 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

   

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 
: 

54 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย / เลขานุการบริษัท   
1,375,761 หุ้น (0.037%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24  
MINI MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
Company Secretary Program (CSP) ปี 2549 

ประสบการณ์ทำงาน 
2546 - ปัจจุบัน 
15 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2545 - 2546 
2542 - 2545 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2549 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2541 - ปัจจุบัน 

: 
 

 

 
 
 
: 

 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เลขานุการบริษัท 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
 
บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 
บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 
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นายสุริยา เปลี่ยนสี 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

58 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบริหารทรัพย์สิน 
2,110,500 หุ้น (0.056%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน 
2550 - ปัจจุบัน 
 
9 มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน 
2549 - 2550 
2547 - 2549 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 

: 
 

 

 
 
 
: 

 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก 
บริหารทรัพย์สิน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  
ไม่มี 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 

   

นายพรชัย ศรีประเสริฐ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

65 ปี 
ที่ปรึกษา *** 
295,625 หุ้น (0.0079%)******* 
ไม่มี 
 
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง Mapua Institute of Technology 

ประสบการณ์ทำงาน 
ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน 
ม.ค. - ธ.ค. 2552 
2546 – 2552 

 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 

: 
 

 

 

 
: 

 
ที่ปรึกษา 
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 
สายงานพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง 
ไม่มี 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 
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คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 

58 ปี 
- 
104,097,678 หุ้น (2.80%)*******  
Associate of Arts Degree, Eastern Kentucky University 

ประสบการณ์ทำงาน 
2541 - ก.ย. 2546 
2540 - มี.ค. 2546 
2538 - มี.ค. 2546 
2537 - ก.ย. 2546 
2537 - ก.ย. 2546 
2537 - ก.ย. 2546 
2537 - ก.ค. 2546 
2537 - ก.ค. 2546 
2534 - ส.ค. 2546 

:  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด 
บริษัท เอสซีเค เอสเทต จำกัด 
บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
บริษัท เอสซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด 
บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2551-ปัจจุบัน        

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
 
: 

 
รองประธานกรรมการ                
ไม่มี 
 

 
มูลนิธิไทยคม 

   

นางสาวพินทองทา ชินวัตร 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

: 
: 
: 
: 
 
 

32 ปี 
- 
1,046,147,107 หุ้น (28.18%)*******  
ปริญญาโท MSc Management, Cass Business School, City University UK. 
ปริญญาโท MA Enterprise Management for the Creative Arts,  
London College of Communication, University of the Arts, London UK. 

ประสบการณ์ทำงาน 
20 เม.ย. 2554 - 
28 ก.พ. 2555  

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  
29 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน 
5 ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน 
18 ต.ค. 2556-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน               
2551 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 

: 
 

 

 
: 

 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอำนวยการ 
กรรมการ  
กรรมการ / เลขานุการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด****** 
บริษัท เทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่ โฮเต็ล จำกัด 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
บริษัท เดอะ ซิสเตอร์ส เนลส์ จำกัด**** 
มูลนิธิไทยคม 
บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด 
บริษัท โอคานิท จำกัด 
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด***** 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 

 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 171

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 

อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 

28 ปี 
- 
1,081,022,107 หุ้น (29.12%)******* 
ปริญญาโท MSc International Hotel Management, University of Surrey 

ประสบการณ์ทำงานและ 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 

29 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน 
18 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 

: 
 
 

 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Executive Event Hall Director  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
บริษัท เทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่ โฮเต็ล จำกัด 
บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด****** 
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด***** 
บริษัท เดอะ ซิสเตอร์ส เนลส์ จำกัด**** 
มูลนิธิไทยคม 
บริษัท โอคานิท จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 

 

ไม่มี 

   
หมายเหตุ

*      นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        

**     บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อสิงหาคม 2546 

*** ที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม  

หรือบริหารงานในบริษัท 

**** บริษัท แมนซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อธันวาคม 2552 และครั้งสุดท้าย

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เดอะ ซิสเตอร์สเนลส์ จำกัดเมื่อมิถุนายน 2555 

*****  บริษัท ฮาวคัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วอยซ์ สเตชั่น จำกัด เมื่อธันวาคม 2551 และครั้งสุดท้าย

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เมื่อมิถุนายน 2552 

******   บริษัท เพลินจิต อาเขต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

******* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
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สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร / 
ที่ปรึกษา / ผู้มีอำนาจควบคุม 

SC 
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
OA UL VL 

นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ A, B, J     

นางบุษบา ดามาพงศ์ B, C, D, E, N A, B, C A, B, C A, B, C BBD, OM, BBP, NEWOAK, VOICE (L) 

นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ B, C, G, N B, C B, C B, C  

นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ B, C, G    BAB (B,C) 

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ B, H, I, J     

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ B, H, J     

นายปรีชา เศขรฤทธิ์ B, H, I, J, N    CREATIS (A), GMS (B), 
MDX (B,C), SAT (A) 

นางแน่งน้อย ณ ระนอง B, I, J    SI  (B), FMS (B,H) 

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ B, C, F, G, N B, C B, C B, C PT, SOP, RENDE, SOPZ, SCK, OE, RPH, 
Thames (L) 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ K    PHARAM 9 (B) 

นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน K     

นางปรารถนา แพทย์สมาน K     

นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข K     

นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ K     

นายสุริยา เปลี่ยนสี K     

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส K    BBP (B,C) PHARAM 9 (B) 
BTE (B,C) 

นายพรชัย ศรีประเสริฐ M     

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ L     

นางสาวพินทองทา ชินวัตร L    PT, SOP, RENDE, SOPZ SCK, OE, RPH, 
Thames (L) 

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร L    AGD, BTET, RPH, Thames (L)    

หมายเหตุ   รายชื่อบริษัท  

A =  ประธานกรรมการ             
B = กรรมการ  
C = กรรมการที่มีอำนาจลงนาม          
D = ประธานกรรมการบริหาร 
E = รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
F =  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       
G = กรรมการบริหาร                          
H = กรรมการตรวจสอบ 
I  = กรรมการสรรหาและกำหนดค่า 
      ตอบแทน                      
J = กรรมการอิสระ           
K = ผู้บริหาร         
L = ผู้มีอำนาจควบคุม 
M = ที่ปรึกษา  
N = กรรมการบรรษัทภิบาลและความ 
      รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

SC = บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
OA = บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 
UL = บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด  
VL = บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
BBD = บริษัท บี. บี. ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
OM = บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
BBP = บริษัท บี. บี. ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
NEWOAK = บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด 
VOICE = บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 
PT = บริษัท พี. ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
SOP = บริษัท เอสซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด 
RENDE = บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
SOPZ = บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด 
 

SCK = บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด 
OE = บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
AGD = บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด 
BTE = บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
PHARAM 9 = บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด  
RPH =  บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด 
Thames = บริษัท เทมส์ วัลลี่ เขาใหญ่ โฮเต็ล จำกัด 
BAB = บริษัท แบ็ค ออล บิลบอร์ด จำกัด 
CREATIS = บริษัท คริเอทิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
GMS = บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
MDX = บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
SAT = บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด 
SI = Shenington Investments Pte. Ltd. 
FMS = บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
และหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ (ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2557 ) 


นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

: 
: 
: 
: 
 
: 

54 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน 
371,900 หุ้น (0.010%)*** 
ไม่มี 
 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Certified  Professional Internal Auditor  (CPIA) 

ประสบการณ์ทำงาน 
2551 - ปัจจุบัน 
 
7 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน 
2549 - 2551 
 
1 ก.พ.2549 - 30 ก.ย.2549 
2548 - 2549 

:  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก      
ตรวจสอบภายใน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ผูอ้ำนวยการสำนกัตรวจสอบ 
ภายใน 
ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบทัว่ไป 
Comptroller 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: 
: 

ไม่มี 
ไม่มี 

   
นายสมบูรณ์ คุปติมนัส 
อายุ 
ตำแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 
การอบรมหลักสูตร IOD 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 
: 

54 ปี 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย / เลขานุการบริษัท   
1,375,761 หุ้น (0.037%)*** 
ไม่มี 
 
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24  
MINI MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
Company Secretary Program (CSP) ปี 2549 

ประสบการณ์ทำงาน 
2546 - ปัจจุบัน 
15 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2545 - 2546 
2542 - 2545 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2549 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2541 - ปัจจุบัน 

: 
 
 
 
 
 
: 

 
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เลขานุการบริษัท 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด** 
 
บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 
บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไม่มี 

หมายเหตุ * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ** บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อสิงหาคม 2546 
 ***  ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   

รายชื่อกรรมการ บจ.โอเอไอ แอสเสท บจ.อัพคันทรี่ แลนด์ บจ.วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 

นางบุษบา ดามาพงศ์ A , C A , C A , C 

นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ B , C B , C B , C 

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ B , C B , C B , C 
 
หมายเหตุ  A  =  ประธานกรรมการ 
  B  =  กรรมการ 
  C  =  กรรมการที่มีอำนาจลงนาม 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
 

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญ และหุ้นกู้ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556  

รายชื่อ ตำแหน่ง 

บมจ.เอสซี           
แอสเสท              

คอร์ปอเรชั่น 

บจ.โอเอไอ      
แอสเสท 

บจ.อัพคันทรี่ 
แลนด์ 

บจ.วี.แลนด์    
พร็อพเพอร์ตี้ 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ 

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) - - - - - - - - 

2. นางบุษบา ดามาพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

178,875,011 - - - - - - - 

3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / 
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

11 - 1 - 1 - 1 - 

4. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

- - - - - - - - 

5. นายคุโณดม  
   ธรรมาภรณ์พิลาศ 

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - - - - - 

6. นายประเสริฐ  สัมนาวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ)  

- - - - - - - - 

7. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัท   
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม    
สิ่งแวดล้อม / กรรมการสรรหาและ
กำหนดคา่ตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

33,750 - - - - - - - 

8. นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)  

- - - - - - - - 

9. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม / รองประธาน     
เจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท) 

1,046,147,107 - - - - - - - 

 หมายเหตุ    1)  รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
    2)  ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556   
  3)  สถานะกรรมการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
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รายการระหว่างกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยรายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็น
ไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล  โดยค่าตอบแทนได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคา
ตลาดหรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการจากการทำงบประมาณของ 
บรษิทัฯบวกดว้ยอตัรากำไรทีไ่ดก้ำหนดซึง่เปน็อตัรากำไรทีเ่หมาะสม ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะทำการพจิารณาทบทวนตน้ทนุและอัตรา
กำไรดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยบริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม
ของราคาและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยกบับรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
มีรายละเอียดดังนี้  

1. รายการรายได้จากการขาย – เป็นรายการขายที่อยู่อาศัยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ์ 1 45.51 
  นางสาวแพทองธาร    ชินวัตร 2 26.85 
  นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ 3  16.60 
  นางปรารถนา  แพทย์สมาน 8 14.20 
  นายสุริยา    เปลี่ยนสี 5  8.18 

รวม 111.34 

2. รายการรายได้ค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการให้เช่าพื้นที่และให้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 23 2.53 

  บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 11 2.40 
  มูลนิธิไทยคม 9 2.22 
  บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 15 0.03 
  บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 0.01 

รวม 7.19 
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3. รายการต้นทุนค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการค่าบริการในการบริหารอาคารสำนักงานและต้นทุนทางการเงินให้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด 16 22.68 

  บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 6.21 

  บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด 17 3.84 

  บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด 19 0.33 

  คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ์ 1 0.07 

รวม 33.13 

4. รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร – เป็นรายการค่าบริการต่างๆ ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด 19 6.07 

  บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 22 2.02 

  บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 15 1.50 

  บรษิทั พ.ีท.ี คอรป์อเรชัน่ จำกดั 18 1.26 

  บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด 12 1.14 

  บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด 13 1.04 

  บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด 17 0.61 

  บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด 14 0.50 

  โรงพยาบาลพระราม 9 10 0.45 

  บริษัท เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด 20 0.25 

  บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จำกัด 24 0.11 

  บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 23 0.06 

  บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด 21 0.05 

  บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด 16 0.01 

รวม 15.07 
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5. รายการลูกหนี้การค้า  – เกิดจากการขายที่อยู่อาศัยให้ผู้บริหารตามเกณท์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการระหว่างกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์  3 16.12 

  นางปรารถนา  แพทย์สมาน 8 13.01 

  นายสมบูรณ์  คุปติมนัส 4  8.09 

  นายสุริยา    เปลี่ยนสี  5  7.94 

  นางสาวจรัญญา  ตั้งบรรเจิดสุข 6   7.53 

  นางสาวพรรณี  ธาราพัฒน์ 7   7.49 

รวม 60.18 

 

ความสัมพันธ์ของบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะธุรกิจ 

 1. คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ์ บุพการีผู้ถือหุ้นใหญ่ - 

 2. นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร ผู้ถือหุ้นใหญ่ - 

 3. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ ผู้บริหาร - 

 4. นายสมบูรณ์  คุปติมนัส ผู้บริหาร - 

 5. นายสุริยา    เปลี่ยนสี ผู้บริหาร - 

 6. นางสาวจรัญญา   ตั้งบรรเจิดสุข ผู้บริหาร - 

 7. นางสาวพรรณี   ธาราพัฒน์ ผู้บริหาร - 

 8. นางปรารถนา  แพทย์สมาน ผู้บริหาร - 

 9. มูลนิธิไทยคม ครอบครัว ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ก่อต้ัง - 

10. โรงพยาบาลพระราม 9    คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไป 

11. บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

12. บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต
คลับ จำกัด 

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์  นางสาวพินทองทา  
ชนิวตัร นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

13. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง  จำกัด นางสาวพินทองทา ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจรถเช่า 

14. บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด ญาติสนิทผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและบริการ
ในงานทางด้านบันเทิง 
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะธุรกิจ 

15. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์   
นางสาวพินทองทา  ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด และให้บริการงาน
ด้านบันเทิง 

16. บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด นางสาวพินทองทา  ชินวัตร  
นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจให้เช่าที่ดินเเละบริหาร
อาคารสำนักงาน   

17. บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด นางสาวพินทองทา  ชินวัตร  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจให้เช่าที่ดิน 

18. บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด* นางสาวพินทองทา  ชินวัตร  
นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

19. บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร   
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและ 
จัดตกแต่งภูมิทัศน์สวน 

20. บริษัท เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี    
     คลับ จำกัด 

บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด              
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

21. บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด   บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจโรงแรม 

22. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ์  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจโรงแรม 

23. บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด** นางสาวพินทองทา  ชินวัตร  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

24. บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ 
จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  

ธุรกิจกาแฟ 

หมายเหตุ  

* บริษัทนี้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดย่อมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว  บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้มีอาคารสำนักงาน

อื่นให้เช่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ได้อยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าและบริการของบริษัทดังกล่าวเรียกเก็บสูงสุดใน

อัตรา 318 บาท/ ตรม. ในขณะที่อัตราค่าเช่าและบริการของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 350- 600 บาท/ ตรม. 

** บริษัทนี้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดย่อมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว  บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้มีอาคารสำนักงาน

อื่นให้เช่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ได้อยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัทฯ หรือมีทำเลอยู่ในต่างจังหวัด 
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ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน  

 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การให้เช่า
พื้นที่ เป็นต้น บริษัทฯจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป 
หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม ในส่วนของรายการอื่น บริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขตาม
ลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้อ้างอิงตามราคาตลาดทั่วไป ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ บริษัทฯ
จะดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ  ต้องดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุ
สมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนมุตัริายการระหวา่งกนันัน้ กอ่นนำเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ คำสัง่ หรอืขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดจนถงึมาตรฐานการบญัชทีีก่ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

สำหรบัแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนัในอนาคต จะยงัประกอบดว้ยรายการธรุกจิปกต ิเชน่ การใหเ้ชา่พืน้ที ่เปน็ตน้ 
นอกจากนี ้ยงัอาจมรีายการซือ้ขายทีด่นิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรายการอืน่ๆ ทัง้นี ้การทำรายการระหวา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่รษิทัฯ  และเปน็ไปตามมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตัทิีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
(หน่วย : ล้านบาท) 

ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555* 2554* 

ผลการดำเนินงาน    

รายได้รวม 10,087 8,427 7,375 

รายได้จากการดำเนินงาน 10,031 8,358 7,354 

กำไรขั้นต้น 3,566 3,020 2,801 

กำไรจากการดำเนินงาน 1,311 1,385 1,513 

กำไรสำหรับปี 1,082 1,218 1,058 

สถานะทางการเงิน    

สินทรัพย์รวม 26,993 22,783 18,461 

หนี้สินรวม 16,466 13,239 9,712 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,527 9,544 8,749 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.14 1.94 1.95 

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.55 36.14 38.09 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 13.07 16.57 20.58 

อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.72 14.46 14.34 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.78 13.32 12.55 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.35 5.91 6.48 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.56 1.39 1.11 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.29 0.33 0.29 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.12   0.787** 0.65** 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.84 14.50*** 13.32*** 

*  ปรบัปรงุใหมเ่นือ่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีละการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิประจำป ี2556 
**   เปน็อตัราทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจำป ี2555 และ 2556 ซึง่ราคามลูคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 5 บาท ทัง้นีใ้นระหวา่งป ี2556 ไดเ้ปลีย่นแปลง

มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 
***  เปน็อตัราทีค่ำนวณจากราคามลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท ทัง้นีใ้นระหวา่งป ี2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวเ้ปน็หุน้ละ 1 บาท ตามมตทิีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 

รายได�จากการดำเนินงาน
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

สินทรัพย�รวม ส�วนของผู�ถือหุ�น ราคาตามบัญช�ต�อหุ�น

หน�วย: ล�านบาท หน�วย: ล�านบาท หน�วย: ล�านบาท หน�วย: บาท
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมการดำเนินงาน

ปี 2556 เป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปีของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บรษิทัฯ เปดิตวัโครงการใหมจ่ำนวน 12 โครงการมลูคา่รวม 20,640 ลา้นบาท แบง่เปน็โครงการแนวราบจำนวน 8 โครงการ
และโครงการในแนวสูงจำนวน 4 โครงการ โดยมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่ในทำเลเมืองท่องเที่ยวสำคัญ คือ คอนโดมิเนียม
เซ็นทริค ซี พัทยา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการที่ขายต่อเนื่องมาจากปี 2555 อีก 25 โครงการ ส่งผลให้มียอดขายรวม
ทั้งปี เท่ากับ 13,532 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 7,599 ล้านบาทและโครงการแนวสูง 5,933 ล้านบาท สูงกว่า
ยอดขายป ี2555 รอ้ยละ 10 โดยยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้ เนือ่งมาจากการพฒันาโครงการทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดในแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ในด้านรายได้ 
ซึง่ตัง้เปา้ไว ้ 10,000 ลา้นบาท บรษิทัฯ สามารถทำผลงานทีไ่ดส้งูกวา่เปา้หมายเชน่เดยีวกนั โดยมรีายไดจ้ากการดำเนนิงาน
รวม 10,031 ลา้นบาท เตบิโตจากป ี2555 รอ้ยละ 20 และมกีำไรสำหรบัปเีทา่กบั 1,082 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 11 ของรายได้
จากการดำเนินงานรวมและมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.29 บาท 

สำหรับปี 2557 เป็นปีที่ปัจจัยเรื่องการเมือง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ลูกค้าชะลอการซื้อและ/หรือการลงทุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะมีการกลั่นกรองลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติ   

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเน้นการผสมผสานของธุรกิจ
อาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว และการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้   
ทีช่ว่ยสรา้งการเตบิโต ทัง้นีเ้พือ่เปน็การสรา้งสมดลุของรายได ้ ดว้ยวสิยัทศันข์องบรษิทัฯ ทีต่อ้งการสรา้งผลการดำเนนิงานทีด่ี
และมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและมเีสถยีรภาพ โดยมธีรุกจิพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัเปน็ตวัขบัเคลือ่นหลกั ในแผนพฒันา
โครงการระหว่างปี 2557-2558 บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบมากกว่าแนวสูง โดยอยู่ในสัดส่วน 70 : 30 
โดยประมาณ ทัง้นีเ้พือ่บรหิารความเสีย่งในดา้นรายไดจ้ากโครงการแนวสงูในภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวนซึง่อาจกระทบตอ่อตัรา
การหมุนเวียนของกระแสเงินสด เงินลงทุนและการบริหารจัดการงานก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯจะนำระบบพรีแคสต์มาใช้
ในงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างและทำให้สามารถส่งมอบบ้านได้เร็วขึ้นประมาณ 2-3 เดือนและ 
ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องการขยายธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า
ใหย้งัคงรกัษาสดัสว่นของรายไดร้ะยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และเปน็การปอ้งกนัความเสีย่งจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ 
ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,170 ล้านบาท 

หมายเหตุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดน้ำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัติัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 
ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนด ซึง่ผลกระทบดงักลา่วคำนวณดว้ยอตัราภาษตีามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่530 พ.ศ. 2554 ประกาศ
เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 การเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปรับ
ย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่มีต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ารายการปรับปรุงมีความ
เหมาะสมและได้นำไปปรับปรุงโดยถูกต้องตามควรแล้ว 
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สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายห้องชุดในอาคารชุด
โดยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ภายใต้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาการขายห้องชุดในอาคารชุดเป็นสัญญาการขายสินค้ามิใช่สัญญาก่อสร้าง และอยู่ภายใต้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 18 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากการรับรู้ตามวิธีอัตราส่วน
ของงานที่ทำเสร็จเป็นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้รับรู้โดยวิธีปรับย้อนหลังในงบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
เปน็ครัง้แรกซึง่กลุม่บรษิทัเลอืกทีจ่ะบนัทกึสำรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานทัง้หมดเปน็รายการปรบัปรงุลดกำไรสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลงจำนวน 43.12 ล้านบาท ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของการนำมาตรฐานการบัญชีมาใช้
ครั้งแรก 

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรสำหรับงบการเงินรวม
ปี2556เปรียบเทียบกับปี2555
2.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

 2.1.1 รายได้จากการดำเนินงาน 

  ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงาน 10,031 ล้านบาทและ 8,358 ล้านบาท
ตามลำดับ โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,673 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ 

    
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
ปี 2556 ปี 2555 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
จำนวน % 

รายได้จากการขาย 9,201 7,555 1,646 22 

- โครงการแนวราบ 7,598 6,065 1,533 25 

- โครงการแนวสูง 1,603 1,490 113 8 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 829 803 26 3 

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 1,646 ล้านบาทหรือเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 เนื่องมาจาก
ในป ี2556 บรษิทัฯ มกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายโครงการแนวราบเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 โดยสดัสว่นรายไดจ้ากโครงการแนวราบ
ที่รับรู้เป็นรายได้จากการขายในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 83 ในขณะที่ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 80 โดยรายได้จากการขาย
โครงการแนวราบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายโครงการบา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารพาณชิย ์ซึง่มสีดัสว่น
รายได้ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

รายได้จากการขายโครงการแนวราบ      

- บ้านเดี่ยว 7,048 93 5,496 90 1,552 28 

- ทาวน์เฮ้าส์ 464 6 343 6 121 35 

- อาคารพาณิชย์ 86 1 226 4 (140) (62) 

รวม 7,598 100 6,065 100 1,533 25 
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  รายได้จากการขายโครงการแนวราบของบริษัทฯ สัดส่วนหลักมาจากโครงการบ้านเดี่ยวโดยมีโครงการที่
รบัรูร้ายไดใ้นระหวา่งป ี2556 จำนวน 21 โครงการ ในขณะทีป่ ี2555 มจีำนวน 20 โครงการ ซึง่การพฒันาโครงการของบรษิทัฯ 
เปน็โครงการระดบัพรเีมยีมทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทกุกลุม่ทกุเซกเมนต ์ ภายใตน้โยบายการพฒันาทีย่ดึหลกั 
“5 ความสมบูรณ์แบบ” อันได้แก่ Practical Design, Accessible Location, Lively Neighborhood, Security Care 
และ Intelligent Home เป็นเกณฑ์สำคัญในการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้า  

  ณ สิน้ป ี2556 บรษิทัฯ มงีานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบจำนวน 2,609 ยนูติ มลูคา่รวมประมาณ 10,994 ลา้นบาท
โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2557 – 2559 

-  รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3 เนื่องมาจาก
ในปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราการเช่าอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น 

 2.1.2 ต้นทุนจากการดำเนินงาน 

  ต้นทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 6,465 ล้านบาท และ 5,338 ล้านบาทสำหรับปี 2556 และปี 2555 
ตามลำดบั ตน้ทนุจากการดำเนนิงานเพิม่ขึน้จากป ี2555 จำนวน 1,127 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 21 โดยมกีารเปลีย่นแปลง  
ที่สำคัญ ดังนี้ 

- ตน้ทนุขายเพิม่ขึน้จำนวน 1,108 ลา้นบาท เปน็การเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้และตน้ทนุ
การกอ่สรา้งสงูขึน้เนือ่งจากราคาวสัดกุอ่สรา้งมกีารปรบัราคาสงูขึน้ การปรบัขึน้อตัราคา่จา้งขัน้ตำ่เปน็ 300 บาท ทีเ่ริม่ตัง้แต่
ปี 2555 และมีผลทั่วประเทศในต้นปี 2556 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการที่สูงขึ้น  

- ต้นทุนค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้ค่าเช่าและบริการที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนค่าเช่าและบริการของอาคารสำนักงานให้เช่าที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับขึ้นของค่าไฟฟ้า 

 2.1.3 รายได้อื่น 

  รายได้อื่นเท่ากับ 14 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท สำหรับปี 2556 และปี 2555 ตามลำดับ โดยรายได้อื่น
สำหรับปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จำนวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 

 2.1.4 กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2556 และปี 2555 เท่ากับ 
42 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลำดบั ลดลงจำนวน 10 ลา้นบาท ซึง่กำไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมในอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่คือกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 2 และ 3   

 2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 837 ล้านบาทและ 535 ล้านบาท สำหรับปี 2556 และปี 2555 ตามลำดับ 
โดยคา่ใชจ้า่ยขายเพิม่ขึน้จากป ี2555 จำนวน 302 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 56 คา่ใชจ้า่ยทางการขายและการตลาดสงูขึน้
ตามการขยายโครงการและการสร้าง Backlog โครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทฯมีคอนโดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และจะ
ทยอยรบัรูร้ายไดใ้นป ี2557-2559 รวม 8 โครงการ มลูคา่โครงการรวม 17,650 ลา้นบาท ประกอบกบัในป ี2556 มกีารบนัทกึ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสำนักงานขายชั่วคราวของโครงการแนวสูงที่มีการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารชุดในปี 2556 และที่มีการ
สร้างใหม่และยังใช้เป็นสำนักงานขายอยู่ จึงมีการตัดค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในปี 2556 
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 2.1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเท่ากับ 350 ล้านบาท และ 288 ล้านบาท สำหรับปี 2556 
และปี 2555 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22  ซึ่งเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

 2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเทา่กบั 1,068 ลา้นบาท และ 813 ลา้นบาท สำหรบัป ี2556 และป ี2555 ตามลำดบั 
โดยเพิม่ขึน้จากป ี2555 จำนวน 255 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 31 เกดิจากรายการทีส่ำคญั ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน   
ที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายบริหารโครงการเพื่อรองรับกับโครงการที่เพิ่มขึ้น  

 2.1.8 ต้นทุนทางการเงิน 

  ตน้ทนุทางการเงนิเทา่กบั 94 ลา้นบาท และ 56 ลา้นบาท สำหรบัป ี2556 และป ี2555 ตามลำดบั โดยตน้ทนุ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เนื่องจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

  2.1.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2556 และปี 2555 เท่ากับ 192 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ตามลำดับ
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปกีอ่นเทา่กบั 12 ลา้นบาท เกดิจากในป ี 2556 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 
เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ ตามมาตรฐานดงักลา่วกำหนดใหบ้รษิทัระบผุลแตกตา่งชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกตา่งของมลูคา่สนิทรพัย์
และหนี้สินระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี
เงนิไดร้อตดับญัช ี รายการผลแตกตา่งระหวา่งหลกัเกณฑท์างบญัชกีบัทางภาษอีากรของบรษิทัโดยสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่รายการกำไร
และขาดทนุจากการประเมนิราคายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุและผลประโยชนพ์นกังานทีอ่อกจากงานเมือ่เกษยีณ
อายุการทำงาน ซึ่งผลสุทธิเกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 
เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และเหลือร้อยละ 20 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ทำให้บริษัทต้องปรับปรุงภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่ได้วัดมูลค่าใหม่ตามอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงในแต่ละปีดังที่กล่าวข้างต้น  

 2.1.10 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 

   ในป ี2556 และป ี2555 บรษิทัมกีำไรเบด็เสรจ็รวมสำหรบัปเีทา่กบั 1,082 ลา้นบาท และ 1,214 ลา้นบาท
ตามลำดับ โดยกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลงจากปี 2555 จำนวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.87 อันเกิดจาก
อัตรากำไรขั้นต้นปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานปี 2556 ที่สูงกว่าปี 2555 ตลอดจนการนำ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติในปี 2556 ซึ่งทำให้ต้องปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2555    
ทีน่ำมาเปรยีบเทยีบกบัป ี 2556 จงึทำใหก้ำไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี 2555 หลงัจากการปรบัปรงุสงูกวา่ป ี 2556 ตามทีไ่ด้
กล่าวข้างต้น 
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2.2 ความสามารถในการทำกำไร 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าและบริการ ค่าที่ปรึกษา 
และการจัดการ 

รวม 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการดำเนินงาน 9,201.21 7,554.97 828.85 802.92 1.09 0.54 10,031.15 8,358.43 

ต้นทุนจากการดำเนินงาน 6,160.80 5,052.93 303.71 284.64 0.90 0.45 6,465.41 5,338.02 

กำไรขั้นต้น 3,040.41 2,502.04 525.14 518.28 0.19 0.09 3,565.74 3,020.41 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,806.95 1,204.81 16.18 10.07 - - 1,823.13 1,214.88 

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,233.46 1,297.23 508.96 508.21 0.19 0.09 1,742.61 1,805.53 

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.04 33.12 63.36 64.55 17.43 16.67 35.55 36.14 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 13.41 17.17 61.41 63.30 17.43 16.67 17.37 21.60 

           

- กำไรขัน้ตน้รวมสำหรบัป ี2556 ของบรษิทัสงูกวา่ป ี2555 อนัเนือ่งมาจากรายไดจ้ากการดำเนนิงานทีส่งูขึน้ 
โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการแนวราบของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ ซึง่เปน็การเพิม่ขึน้ทัง้ยนูติ
ที่มากกว่าปี 2555 และราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโครงการแนวสูงของบริษัทฯ จะมีจำนวน
ยูนิตที่รับรู้รายได้สำหรับปี  2556 ในจำนวนที่น้อยกว่าปี  2555  แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตสูงกว่า ทำให้รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์โครงการแนวสูงสำหรับปี 2556 สูงกว่าปี 2555 

- อัตรากำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 35.55 ต่ำกว่าปี 2555 อันเนื่องมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น
ตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ โดยคา่เฉลีย่ของอตัรากำไรขัน้ตน้สำหรบักลุม่บรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่อตุสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
สำหรับปี 2555 อยู่ที่อัตราร้อยละ 26.66  

- อตัรากำไรจากการดำเนนิงานสำหรบัป ี2556 ของบรษิทัตำ่กวา่ป ี2555 อนัเนือ่งมาจากคา่ใชจ้า่ยในการขาย 
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ทีส่งูขึน้ตามการขยายโครงการและการสรา้ง Backlog โครงการคอนโดมเินยีม ซึง่บรษิทัฯ มคีอนโด
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2557-2559 รวม 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 17,650 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการสร้างสำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงที่เปิดโครงการใหม่ในระหว่างปี 2556 ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่สูงขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

- กำไรสำหรับปี 2556 ของบริษัทต่ำกว่าปี 2555 อันเนื่องมาจากต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ตลอดจนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นและมีรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ปี 2556 ที่น้อยกว่า
ปี 2555 อันเนื่องมาจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติในปี 2556 ซึ่งทำให้ต้อง
ปรบัปรงุงบการเงนิประจำป ี2555 ทีน่ำมาเปรยีบเทยีบกบัป ี2556 จงึทำใหก้ำไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี2555 หลงัจาก
การปรับปรุงสูงกว่าปี 2556 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

3. การวิเคราะห์ฐานะการเงินสำหรับงบการเงินรวมปี2556เปรียบเทียบกับปี2555
3.1 สินทรัพย์ 

 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 26,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 4,210 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้ 
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 85 ล้านบาท อันเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,143 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 155 ล้านบาทและกระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งมีจำนวน 2,383  ล้านบาท ตามลำดับ 

- เงนิลงทนุชัว่คราวลดลงจำนวน 210 ลา้นบาท อนัเกดิจากการไถถ่อนเงนิลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี้ 

- ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จำนวน 4,164 ลา้นบาท โดยรายการหลกัทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งมาจากรายการ
ซือ้ทีด่นิโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่รองรบัการขยายธรุกจิในอนาคตของบรษิทัฯ และตน้ทนุพฒันาโครงการและงานระหวา่ง
ก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงและแนวราบ 

- เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สรา้งและวสัดกุอ่สรา้งเพิม่ขึน้จำนวน 69 ลา้นบาท เกดิจากรายการเงนิจา่ยลว่งหนา้
ค่าเหล็กเส้นเเละเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและ
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่ม 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจำนวน 75 ล้านบาท เกิดจากรายการปรับปรุงสำนักงานอาคารชินวัตร
ทาวเวอร์ 3 

 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

- ลกูหนีก้ารคา้ โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แกล่กูคา้ของกลุม่บรษิทัมรีะยะเวลา 15 วนั ซึง่ลกูหนีท้ีเ่กนิ
กำหนดชำระ ทางฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวน  

- สินค้าคงเหลือ ทั้งจำนวนคือต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 มีอัตราส่วนหมุนเวียน
สนิคา้คงเหลอืเทา่กบั 4.39 เทา่ โดยมบีา้นพรอ้มขายซึง่ทัง้หมดเปน็โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบมลูคา่รวม 1,601 ลา้นบาท 
ซึ่งโครงการทั้งหมดไม่มีการด้อยค่า 

3.2 หนี้สิน 

 ณ สิน้ป ี2556 และ 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิรวม 16,466 ลา้นบาทและ 13,239 ลา้นบาทตามลำดบั 
ดังนั้นหนี้สินรวมจึงเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 3,227 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
ที่สำคัญ ดังนี้ 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จำนวน 600 ลา้นบาท เนือ่งจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี ที่สูงขึ้น  

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้จำนวน 271 ลา้นบาท จากเจา้หนีค้า่กอ่สรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 65 ล้านบาท เกิดจากรายการค่างานก่อสร้างโครงการค้างจ่าย 

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 476 ล้านบาท เกิดจากรายการรับเงินจอง เงินดาวน์โครงการ
อาคารชุดพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวน เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินอายุ 6 เดือน 

- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจำนวน 76 ล้านบาทเนื่องกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง 
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- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 673 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
จำนวน 1,510 ลา้นบาท รายการจา่ยชำระคนืเงนิกูจ้ำนวน 167 ลา้นบาท นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 670 ล้านบาท 

- หุ้นกู้เพิ่มขึ้นจำนวน 1,400 ล้านบาท เกิดจากรายการรับเงินจากการออกหุ้นกู้ในปี 2556 เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

- เงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 94 ล้านบาท เกิดจากเงินประกันการก่อสร้างโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของโครงการที่เพิ่มขึ้น 

- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจำนวน 47 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
และผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่งภาษเีงนิไดซ้ึง่กำหนดใหก้จิการระบผุลแตกตา่งชัว่คราวทีเ่กดิจาก
ความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนด ซึง่ผลกระทบดงักลา่วคำนวณดว้ยอตัราภาษตีามพระราชกฤษฎกีา
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จาก
อัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
และ 2557 ตามลำดับ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยอัตราภาษีเงินได้ใหม่ดังกล่าว  

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิน้ป ี2556 และ 2555 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมเทา่กบั 10,527 ลา้นบาทและ 9,544 ลา้นบาทตามลำดบั 
ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจึงเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 983 ล้านบาท อันเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 
1,082 ล้านบาท รายการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 8 ล้านบาท และลดลงจากรายการจ่ายเงินปันผลจำนวน 107 ล้านบาท 

 นอกจากนีใ้นระหวา่งป ี2556 บรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เปน็ 4,000 ลา้นบาท จา่ยเงนิปันผล
เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 412 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้จากเดิม
หุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  

3.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 20,253 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม
จำนวน 9,459 ล้านบาท ทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.14 เท่า ทั้งนี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 85 ล้านบาทดังนี้ 

- กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดำเนนิงานจำนวน 2,143 ลา้นบาท รายการหลกัทีเ่กดิจากการซือ้ทีด่นิ
เพื่อทำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนค่าพัฒนาโครงการและ
ค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้  

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 155 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากการปรับปรุงอาคาร
สำนกังานชนิวตัรทาวเวอร ์3 และคา่กอ่สรา้งสำนกังานขายสำหรบัโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวสงูทีม่กีารเปดิตวัในระหวา่งปี 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,383 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินและการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในระหว่างปี   
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 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

 ณ สิ้นปี 2556 เงินกู้ยืมของบริษัทร้อยละ 65 มาจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งประกอบด้วย เงินกู้จำนวน 18 สัญญาโดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 2 – 4 ปีและมี
เงื่อนไขการชำระคืนร้อยละ 70 หรือ 75 ของราคาขาย (ตามเงื่อนไขการจ่ายชำระในแต่ละสัญญา) ซึ่งเงินกู้ยืมเหล่านี้
มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ ต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น และ
ตอ้งจดัใหม้กีารทำประกนัอคัคภียัสิง่ปลกูสรา้ง โดยยกประโยชนส์ว่นหนึง่ใหแ้กผู่ใ้หกู้เ้ปน็ประกนั อกีสว่นหนึง่ของแหลง่เงนิกูย้มื
ระยะยาวมาจากหุ้นกู้ ซึ่งในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปี  
ผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง วงเงินรวมกันไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ ณ สิ้นปี 2556 มีกำหนดไถ่ถอนในระหว่างปี 2558-2559  

 - อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 2.14 เท่าโดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ
ต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่เพิม่ขึน้จากสิน้ป ี 2555 ตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ในขณะทีแ่หลง่เงนิทนุโดยสว่นใหญม่าจาก
เงนิกูย้มืระยะยาวจึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2556 ดีกว่า ณ สิ้นปี 2555 

 - อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 0.09 เท่า เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 อัตราส่วนนี้
ลดลงทัง้นีเ้กดิจากในระหวา่งป ี2556 มหีนีส้นิหมนุเวยีนรวมสงูขึน้ จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปีที่สูงขึ้น  

3.5 โครงสร้างเงินทุน 

 - อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ป ี2556 เทา่กบั 1.56 เทา่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ป ี2555 เนือ่งจาก 
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มีการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้าง Backlog 
โครงการคอนโดมเินยีม ซึง่บรษิทัฯ มคีอนโดทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาและจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นป ี2557-2559 รวม 8 โครงการ  
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เพิ่มเติมจำนวน 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
ซึ่งอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนหนี้สิน
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ นัน้อยูใ่นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สำหรบักลุม่บรษิทั
จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 1.54 เท่า 

 - อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)  
ณ สิ้นปี 2556 ติดลบ 2.96 เท่าและติดลบ 0.57 เท่า ตามลำดับ สาเหตุที่อัตราส่วนนี้ติดลบเนื่องมาจากกระแสเงินสดใช้ไป
จากการดำเนนิงานทีบ่รษิทัฯ ใชไ้ปในการซือ้ทีด่นิและลงทนุพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายทัง้ในแนวราบและแนวสงู 
เพื่อเร่งเปิดขายโครงการใหม่รองรับกับการเติบโตของยอดขายในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทั้งสองกับสิ้นปี 2555 พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวดีกว่าสิ้นปี 2555 อันเนื่องมาจาก 
บริษัทฯ มียอดขายและรับรู้รายได้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มมากกว่าปี 2555 
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3.6 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 

 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและซื้อที่ดินคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 

สัญญาก่อสร้างและซื้อที่ดิน 5,500 4,755 

 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานด้านผู้เช่าซึ่งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสำหรับระยะ
เวลาแต่ละช่วงดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

สัญญาเช่าดำเนินงาน ปี 2556 ปี 2555 

ภายในหนึ่งปี 9.56 2.28 

1-5 ปี 20.93 10.41 

5 ปี ขึ้นไป 32.27 34.50 

รวม 62.76 47.19 

3.7 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต 

- ความเสีย่งจากตน้ทนุคา่กอ่สรา้งปรบัตวัสงูขึน้ สำหรบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีต่น้ทนุหลกัในการกอ่สรา้ง
โครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดิน และ ค่าแรงงาน เมื่อราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้น ราคาที่ดินมีการปรับ
เพิ่มขึ้นมาตลอดจากที่ดินในทำเลศักยภาพถูกนำมาพัฒนาโครงการและเหลือน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเลย่านธุรกิจ
กลางเมือง ตลอดจนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2555 และมีผลทั่วประเทศในต้นปี 2556 
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนส่งผลกระทบให้ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการสูงขึ้นทั้งสิ้น 

  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุม
ต้นทุนค่าก่อสร้าง บริษัทฯ มีการซื้อวัสดุก่อสร้างหลักหลายรายการ (คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง) 
กบัผูผ้ลติรายใหญโ่ดยตรงเพือ่ใหไ้ดร้าคาทีต่ำ่ลงสำหรบัการซือ้ในปรมิาณมาก และ มกีารทำสญัญาสัง่ซือ้วสัดลุว่งหนา้  สำหรบั
วัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้นมากหรือขาดสต็อค เช่น เหล็ก บริษัทฯ มีการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในการ
กอ่สรา้งพรอ้มกบัตรวจสอบและดแูลการกอ่สรา้งเพือ่ใหเ้สรจ็ทนัตามแผนทีว่างไว ้ อกีทัง้ มกีารวางแผนการสรา้งบา้นพรอ้มอยู่
โดยแบ่งพื้นที่การก่อสร้างเป็นโซนและทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาแต่ละรายในปริมาณงานที่เหมาะสม มีการกำหนด
จำนวนสต็อคบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายต่อโครงการในจำนวนที่เหมาะสมและไม่มากเกินไป นโยบายการขายบ้านสร้างเสร็จ
ช่วยให้ทราบต้นทุนที่แน่นอนก่อนการเปิดขาย สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเปิดขายก่อนขึ้นงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประมูลราคาและคัดเลือกผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ ทั้งโครงการ จึงทำให้สามารถกำหนดราคาขาย
ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุและไดผู้ร้บัเหมาทีม่คีณุภาพ นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารศกึษาวจิยัตลาดและความตอ้งการของผูบ้รโิภค
อย่างต่อเนื่อง 

- ความเสีย่งจากวกิฤตเิศรษฐกจิในประเทศ ซึง่มผีลกระทบตอ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง ผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ลูกค้าชะลอการโอนซื้อบ้าน เพื่อรอดูความชัดเจนของสถานการณ์การเมือง 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะมีการกลั่นกรองลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติ  
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  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง โดยให้สัดส่วนหลัก
เปน็โครงการแนวราบ 70% ตอ่โครงการแนวสงู 30% ทำใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งทางการเงนิไดด้กีวา่ทัง้ดา้นการบรหิาร
กระแสเงนิสด การรบัรูร้ายได ้ รวมถงึการบรหิารการกอ่สรา้ง ผลติภณัฑอ์ยูใ่นราคาระดบักลางขึน้ไปซึง่ผูซ้ือ้เปน็กลุม่ผูบ้รโิภค  
ทีม่กีำลงัซือ้และมคีวามสามารถรบัภาระการกูย้มืไดม้ากกวา่ในกลุม่ราคาระดบัลา่ง นอกจากนีผู้ซ้ือ้สว่นใหญย่งัเปน็กลุม่ลกูคา้ 
ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง (Real Demand) มากกว่าการซื้อเพื่อการเก็งกำไร (Speculator) และที่ผ่านมาพบว่า  
มีผู้ซื้อบางส่วนที่ชำระเป็นเงินสด บริษัทฯ มีลูกค้าหลักเป็นคนไทยโดยมีชาวต่างชาติจำนวนไม่มาก บริษัทฯ ให้ความสำคัญ
กับการบริหารเงินอย่างมีวินัย และมีประสิทธิภาพ เงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาของการขาย การสร้างและการโอนให้สามารถได้รับเงินสดเร็วขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังต้องการขยายธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าให้ยังคงรักษาสัดส่วนของรายได้ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนกังาน
แหง่ใหม่โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,170 ล้านบาท 

โครงการในอนาคต
ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,550 ล้านบาท 

(ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางการตลาด) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เจ้าของ 
กรรมสิทธิ์และ 
ผู้ดำเนินการ 

ประเภท
โครงการ 

สถานที่ตั้ง ระยะเวลา 
เปิดโครงการ 

มูลค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

 

ความคืบหน้า 

SC หมู่บ้านจัดสรร จ.เพชรบุรี ไตรมาสที่ 2 1,800 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

SC หมู่บ้านจัดสรร ถ.ศรีสมาน ไตรมาสที่ 3 750 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

SC หมู่บ้านจัดสรร ถ.กาญจนาภิเษก  
(วงแหวนรอบนอกตะวันออก) 

ไตรมาสที่ 3 1,200 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

SC หมู่บ้านจัดสรร จ.นครปฐม ไตรมาสที่ 3 1,100 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

SC หมู่บ้านจัดสรร ถ.กาญจนาภิเษก  
(วงแหวนรอบนอกตะวันตก) 

ไตรมาสที่ 4 2,000 อยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

SC หมู่บ้านจัดสรร ถ.จรัญสนิทวงศ์ ไตรมาสที่ 4 700 อยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

SC คอนโดมิเนียม ถ.ศาลาแดง ไตรมาสที่ 4 3,000 อยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั เอสซ ี แอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิและงบการเงนิรวม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

ในการนีค้ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ทำหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจำปีแล้ว 

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
สำนกังาน เอ เอม็ ซ ีจำกดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสารตา่งๆ เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลไดว้า่ งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทั เอสซ ี แอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
    (นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)     (นางบุษบา  ดามาพงศ์) 
          ประธานกรรมการ     ประธานกรรมการบริหาร 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ยและเฉพาะของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  
การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพือ่ใหส้ามารถจดัทำงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญั
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัของงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดในการประเมนิ
ความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำและการนำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้ง 
ตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ 
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบ 
การเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 บริษัทฯ 
และบรษิทัยอ่ยไดน้ำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัติัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556  งบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ   
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
รายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและถูกต้องตามควร 

เรื่องอื่น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

 
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 

 
 
 
 

(นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  834,763,038   750,359,335   1,172,697,371   770,066,475   674,662,675   1,080,463,686 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  -     210,118,318   -     -     210,118,318   -    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6.1 และ 9  63,381,319   63,965,037   63,646,519   56,661,538   64,293,211   64,165,701  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

6.1  -     -     -     -     30,000,000   70,000,000  

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10 18,805,428,685 14,640,855,698 10,567,473,390 18,805,428,685 14,640,855,698 10,567,473,390 

เงินมัดจำที่ดิน   194,880,000   244,129,500   81,054,473   194,880,000   244,129,500   81,054,473  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้าง 

  345,114,855   275,966,123   96,847,935   345,114,855   275,966,123   96,847,935  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   9,706,757   11,861,933   9,554,460   9,686,727   11,852,739   9,539,890  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  20,253,274,654 16,197,255,944 11,991,274,148 20,181,838,280 16,151,878,264 11,969,545,075 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

ลูกหนี้การค้าที่ถึงกำหนดชำระ 
เกินหนึ่งปี 

6.1 และ 11  56,916,986   37,348,350   31,495,750   56,916,986   37,348,350   31,495,750  

ที่ดินรอการพัฒนา   494,030,956   488,011,253   448,730,859   409,036,753   409,036,753   369,783,859  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -     -     -     409,999,880   409,999,880   409,999,880  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 5,126,723,408 5,073,614,014  5,781,377,580   4,056,106,827   3,993,799,610   4,687,505,827 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  949,384,233   873,828,443   86,844,982   949,297,389   873,731,101   86,821,993  

สิทธิการเช่า 15  60,494,269   63,839,787   67,185,305   -     -     -    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี 

16  27,743,084   31,522,711   40,132,097   21,265,916   23,088,932   26,915,876  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   24,716,857   17,398,586   13,685,464   23,667,724   16,323,925   12,580,870  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,740,009,793  6,585,563,144 6,469,452,037  5,926,291,475   5,763,328,551   5,625,104,055 

รวมสินทรัพย์  26,993,284,447  22,782,819,088 18,460,726,185 26,108,129,755 21,915,206,815 17,594,649,130 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

17  4,620,446,604   5,284,539,695   2,995,230,120   4,620,446,604   5,284,539,695   2,995,230,120 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6.1 และ 18  626,587,479   355,647,851   276,377,438   625,706,557   354,497,687   274,970,030  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   652,018,778   587,040,884   442,195,306   647,938,467   583,424,280   442,129,305  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า   922,390,291   445,765,673   132,457,960   922,375,291   445,545,673   132,457,960  

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

       

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 

19  2,447,415,434   1,183,072,794   2,064,579,910   2,447,415,434   1,183,072,794   2,064,579,910 

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว 

  1,009,717   1,245,568   1,467,415   1,009,717   1,245,568   1,467,415  

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ภายในหนึ่งปี 

21  16,959,355   18,472,639   38,899,590   7,517,364   7,517,364   7,517,364  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

6.1  -   247,350,895   -   -   247,350,895   -  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   64,992,289   140,757,389   134,046,914   60,596,051   129,591,943   116,043,393  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   107,032,631   93,914,656   73,806,962   106,326,594   93,307,815   73,123,070  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   9,458,852,578   8,357,808,044   6,159,061,615   9,439,332,079   8,330,093,714   6,107,518,567 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

19  2,593,051,980   1,920,447,000   510,000,000   2,593,051,980   1,920,447,000   510,000,000  

หุ้นกู้ 20  3,400,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   3,400,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว   1,156,285   2,166,002   3,843,079   1,156,285   2,166,002   3,843,079  

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 21  40,738,652   57,698,007   76,170,646   11,883,297   19,400,661   26,918,025  

เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ   167,578,875   156,356,306   148,688,378   162,550,367   151,521,204   143,787,924  

เงินประกันการก่อสร้าง   209,681,485   116,291,624   79,424,057   209,681,485   116,291,624   79,424,057  

ภาระผูกพันผลประโยชน์   
พนักงาน 

22  73,282,883   63,248,181   49,682,819   73,282,883   63,248,181   49,682,819  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการ      
ตัดบัญชี 

16  511,450,460   558,339,657   678,899,610   429,683,824   465,940,618   561,147,891  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   10,135,948   6,548,248   6,548,248   6,548,248   6,548,248   6,548,248  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   7,007,076,568   4,881,095,025   3,553,256,837   6,887,838,369   4,745,563,538   3,381,352,043 

รวมหนี้สิน  16,465,929,146 13,238,903,069 9,712,318,452 16,327,170,448 13,075,657,252 9,488,870,610 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุ้น 23       

ทุนจดทะเบียน        

หุ้นสามัญ 
4,000,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

  4,000,000,000   -   -   4,000,000,000   -   -  

หุ้นสามัญ 
700,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท 

  -   3,500,000,000   3,500,000,000   -   3,500,000,000   3,500,000,000 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว        

หุ้นสามัญ 
3,712,622,116 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

  3,712,622,116   -   -   3,712,622,116   -   -  

หุ้นสามัญ 
658,336,600 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท 

  -   3,291,683,000   -   -   3,291,683,000   -  

หุ้นสามัญ 
657,018,200 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท 

  -   -   3,285,091,000   -   -   3,285,091,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ               25  318,564,112   316,887,386   315,612,850   318,564,112   316,887,386   315,612,850  

   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ   -   1,619,800   -   -   1,619,800   -  

   กำไรสะสม        

      จัดสรรแล้ว        

    ทุนสำรองตาม   
    กฎหมาย 

  393,500,000   341,500,000   288,100,000   393,500,000   341,500,000   288,100,000  

ยังไม่ได้จัดสรร 3.1  6,102,669,073   5,592,225,833   4,859,603,883   5,356,273,079   4,887,859,377  4,216,974,670 

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,527,355,301 9,543,916,019 8,748,407,733 9,780,959,307 8,839,549,563 8,105,778,520 

          รวมหนี้สินและ 
          ส่วนของผู้ถือหุ้น 

26,993,284,447 22,782,819,088 18,460,726,185 26,108,129,755 21,915,206,815 17,594,649,130 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย : บาท) 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้จากการดำเนินงาน      

รายได้จากการขาย   9,201,208,635   7,554,971,995   9,201,208,635   7,554,971,995  

รายได้ค่าเช่าและบริการ   828,853,651   802,916,163   664,195,654   601,145,172  

 รายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการ   1,092,000   546,000   40,500,000   40,050,000  

รวมรายได้จากการดำเนินงาน   10,031,154,286   8,358,434,158   9,905,904,289   8,196,167,167  

ต้นทุนจากการดำเนินงาน      

ต้นทุนขาย   (6,160,806,915)  (5,052,925,799)  (6,160,806,915)  (5,052,925,799) 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ   (303,709,188)  (284,645,240)  (277,948,313)  (257,251,254) 

ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและการจัดการ   (900,000)  (450,000)  (17,183,095)  (13,518,913) 

รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน   (6,465,416,103)  (5,338,021,039)  (6,455,938,323)  (5,323,695,966) 

กำไรขั้นต้น   3,565,738,183   3,020,413,119   3,449,965,966   2,872,471,201  

รายได้อื่น   13,862,659   16,642,159   57,437,420   68,681,035  

กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน  
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

13  42,253,188   51,858,176   47,499,011   65,915,525  

ค่าใช้จ่ายในการขาย   (836,681,625)  (534,826,459)  (836,117,052)  (534,408,242) 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน   (349,828,944)  (287,628,902)  (349,668,898)  (287,628,902) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28  (1,068,461,075)  (812,557,131)  (1,050,713,871)  (797,300,675) 

ต้นทุนทางการเงิน   (93,615,618)  (55,851,400)  (93,615,618)  (55,851,400) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,273,266,768   1,398,049,562   1,224,786,958   1,331,878,542  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30  (191,651,433)  (179,559,557)  (185,201,161)  (175,125,780) 

กำไรสำหรับปี   1,081,615,335   1,218,490,005   1,039,585,797   1,156,752,762  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก   
  คณิตศาสตร์ประกันภัย 

  -     (6,436,747)  -     (6,436,747) 

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   -     1,480,452   -     1,480,452  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้  -     (4,956,295)  -     (4,956,295) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  1,081,615,335 1,213,533,710 1,039,585,797 1,151,796,467 

กำไรต่อหุ้น 31     

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด 
(หน่วย : บาท) 

  0.29   0.33   0.28   0.31  

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 

ทุนที่ออก 
และ 

ชำระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 
สามัญ 

เงินรับ 
ล่วงหน้า 

ค่าหุ้นสามัญ 

กำไรสะสม 

รวม จัดสรรแล้ว 
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย 

ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  
 ตามที่รายงานในงวดก่อน 

 3,285,091,000 315,612,850 - 288,100,000 5,498,371,396 9,387,175,246 

ผลกระทบจากการปรับปรุง    
 ภาษีเงินได้ 

3.1 - - - - (638,767,513) (638,767,513) 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   
 ปรับปรุงใหม่ 

 3,285,091,000 315,612,850 - 288,100,000 4,859,603,883 8,748,407,733 

รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ  - - 1,619,800 - - 1,619,800 

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 23 และ 24 6,592,000 1,274,536 - - - 7,866,536 

จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (427,511,760) (427,511,760) 

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 26 - - - 53,400,000 (53,400,000) - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 สำหรับปีปรับปรุงใหม่ 

 - - - - 1,213,533,710 1,213,533,710 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556   
 ปรับปรุงใหม่ 

 3,291,683,000 316,887,386 1,619,800 341,500,000 5,592,225,833 9,543,916,019 

โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ  - - (1,619,800) - - (1,619,800) 

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 23 และ 24 8,636,500 1,676,726 - - - 10,313,226 

หุ้นปันผล 23 และ 26 412,302,616 - - - (412,302,616) - 

จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (106,869,479) (106,869,479) 

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย  - - - 52,000,000 (52,000,000) - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - - - - 1,081,615,335 1,081,615,335 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 3,712,622,116 318,564,112 - 393,500,000 6,102,669,073 10,527,355,301 



รายงานประจำปี 2556 200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 

ทุนที่ออก 
และ 

ชำระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 
สามัญ 

เงินรับ 
ล่วงหน้า 

ค่าหุ้นสามัญ 

กำไรสะสม 

รวม จัดสรรแล้ว 
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย 

ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  
 ตามที่รายงานในงวดก่อน 

 3,285,091,000 315,612,850 - 288,100,000 4,751,206,685 8,640,010,535 

ผลกระทบจากการปรับปรุง 
 ภาษีเงินได้ 

3.1 - - - -  (534,232,015)  (534,232,015) 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  
 ปรับปรุงใหม่ 

 3,285,091,000 315,612,850 - 288,100,000 4,216,974,670 8,105,778,520 

รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ  - - 1,619,800 - - 1,619,800 

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 23 และ 24 6,592,000 1,274,536 - - - 7,866,536 

จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (427,511,760) (427,511,760) 

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 26 - - - 53,400,000 (53,400,000) - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 สำหรับปีปรับปรุงใหม่ 

 - - - - 1,151,796,467 1,151,796,467 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556   
 ปรับปรุงใหม่ 

 3,291,683,000 316,887,386 1,619,800 341,500,000 4,887,859,377 8,839,549,563 

โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ  - - (1,619,800) - - (1,619,800) 

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 23 และ 24 8,636,500 1,676,726 - - - 10,313,226 

หุ้นปันผล 23 และ 26 412,302,616 - - - (412,302,616) - 

จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (106,869,479) (106,869,479) 

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย  - - - 52,000,000 (52,000,000) - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - - - - 1,039,585,797 1,039,585,797 

ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

3,712,622,116 318,564,112 - 393,500,000 5,356,273,079 9,780,959,307 
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งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,273,266,768   1,398,049,562   1,224,786,958   1,331,878,542  

ปรับกระทบรายการกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 

    

รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -     -     (44,999,994)  (52,499,993) 

ค่าเสื่อมราคา  81,868,407   28,793,091   81,823,615   28,766,446  

(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 ของเงินลงทุนชั่วคราว 

 118,318   (118,318)  118,318   (118,318) 

กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุน 

 (42,253,188)  (51,858,176)  (47,499,011)  (65,915,525) 

ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุน 

 172,000   20,000   -     20,000  

(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน  
 อาคารและอุปกรณ์ 

 (449,932)  (127,999)  175,804   143,027  

ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี  3,345,518   3,345,518   -     -    

รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี  (18,472,639)  (38,899,590)  (7,517,364)  (7,517,364) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  10,490,202   7,128,615   10,490,202   7,128,615  

ต้นทุนทางการเงิน  93,615,618   55,851,400   93,615,618   55,851,400  

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์  
  และหนี้สินดำเนินงาน 

 1,401,701,072  1,402,184,103  1,310,994,146  1,297,736,830  

สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง     

เงินลงทุนชั่วคราว  210,000,000   (210,000,000)  210,000,000   (210,000,000) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (18,984,918)  (13,200,104)  (11,936,963)  (13,009,096) 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (3,690,892,857)  (3,672,832,585)  (3,690,892,857)  (3,672,832,585) 

เงินมัดจำค่าที่ดิน  49,249,500   (163,075,027)  49,249,500   (163,075,027) 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง  (69,148,732)  (179,118,188)  (69,148,732)  (179,118,188) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,155,174   (2,307,472)  2,166,012   (2,312,848) 

ที่ดินรอการพัฒนา  (6,019,703)  (27,500)  -     -    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (7,318,271)  (3,713,123)  (7,343,799)  (3,743,054) 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  270,939,628   79,270,413   271,208,870   79,527,656  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  55,322,776   147,476,146   54,859,067   143,925,543  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  476,624,618   313,307,713   476,829,618   313,087,713  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  13,117,975   20,107,694   13,018,779   20,184,745  
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(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ  11,222,569   7,667,928   11,029,163   7,733,279  

เงินประกันการก่อสร้าง  93,389,861   36,867,567   93,389,861   36,867,567  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (455,500)  -     (455,500)  -    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  3,587,700   -     -     -    

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน  (1,205,509,108)  (2,237,392,435)  (1,287,032,835)  (2,345,027,465) 

ดอกเบี้ยจ่าย  (626,979,733)  (491,776,571)  (626,979,733)  (491,776,571) 

ภาษีเงินได้  (310,526,103)  (283,319,197)  (288,630,831)  (251,477,107) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน  (2,143,014,944)  (3,012,488,203)  (2,202,643,399)  (3,088,281,143) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -     -     30,000,000   40,000,000  

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -     -     44,999,994   52,499,993  

ลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (14,808,206)  (13,431,692)  (14,808,206)  (13,431,692) 

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (145,107,279)  (37,265,714)  (145,072,779)  (37,164,714) 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  3,780,000   15,000   -     15,000  

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  685,113   1,664,581   59,171   1,393,553  

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  (155,450,372)  (49,017,825)  (84,821,820)  43,312,140  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (608,604,615)  2,289,309,575   (608,604,615)  2,289,309,575  

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (246,054,426)  247,350,895   (246,054,426)  247,350,895  

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  4,605,516,000   3,287,150,000   4,605,516,000   3,287,150,000  

จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (2,668,568,380)  (2,758,210,116)  (2,668,568,380)  (2,758,210,116) 

จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว  (1,245,568)  (1,898,924)  (1,245,568)  (1,898,924) 

เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้  1,400,000,000   -     1,400,000,000   -    

เงินปันผลจ่าย  (106,867,418)  (434,019,774)  (106,867,418)  (434,019,774) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ  8,693,426   9,486,336   8,693,426   9,486,336  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  2,382,869,019   2,639,167,992   2,382,869,019   2,639,167,992  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ  84,403,703   (422,338,036)  95,403,800   (405,801,011) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  750,359,335   1,172,697,371   674,662,675   1,080,463,686  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  834,763,038   750,359,335   770,066,475   674,662,675  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

     

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระ
สำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

    

- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์   
   เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 -     7,028,986   -     7,028,986  

- โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา  -     39,252,894   -     39,252,894  

- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และ  
   อุปกรณ์ 

 -     775,200,000   -     775,200,000  

- โอนผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์  
   ประกันภัย เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 -     6,436,747   -     6,436,747  

- จัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย  52,000,000   53,400,000   52,000,000   53,400,000  

- โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และ  
    อุปกรณ์ 

 12,552,099   -     12,552,099   -    

- โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเป็นทุนหุ้นสามัญ  1,619,800   -     1,619,800   -    

- จ่ายหุ้นปันผล  412,302,616   -     412,302,616   -    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 7283/2532 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000253 ตั้งอยู่เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าตลอดจนให้บริการด้านบริหารจัดการ รายละเอียด
ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ 
ประเทศที่ 

กิจการจัดตั้ง 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

2556 2555 

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด ให้บริการ ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด ให้บริการ ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 

บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงนินีน้ำเสนอเพือ่วตัถปุระสงคข์องการรายงานเพือ่ใชใ้นประเทศไทย และจดัทำเปน็ภาษาไทย งบการเงนิ

ฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 

2.2 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน 

  การแสดงรายการในงบการเงนิเปน็ไปตามขอ้กำหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ลงวนัที ่28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ได้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและจัดทำโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกโดยใช้
เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ 

   -  เงินลงทุนชั่วคราวซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   -  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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2.3 ในระหวา่งป ี 2556 กลุม่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมห่ลายฉบบั 
ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

อ้างอิงมาตรฐาน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน 

การตีความมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 

การตีความมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่า
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น 

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

  การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่ การตคีวามมาตรฐาน และแนว
ปฏบิตัทิางบญัชขีา้งตน้นัน้ ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองกลุม่บรษิทั ซึง่ไดเ้ปดิเผยไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่3 

  นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและ
ปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐาน ซึง่ยงัไมน่ำมาใชส้ำหรบัการจดัทำงบการ
เงนินี ้ดงันี้ 

อ้างอิงมาตรฐาน เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญชี   

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 
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อ้างอิงมาตรฐาน เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้ 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 
การดำเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ   
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี       
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 
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  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานฉบับที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติจะไม่มีผล
กระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ 

2.4 ในการจดัทำงบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ผูบ้รหิารตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิาน 
ซึง่มผีลกระทบตอ่การกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย 
การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณแ์ละปจัจยัตา่งๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด
ปัจจุบันและอนาคตโดยรายการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการซึ่งมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ข้อสมมติฐาน 
ที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี และมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินของ 
กลุ่มบริษัท ได้แก่ 

  การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คำนวณจากประมาณ
การกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาด
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่
ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมี
อัตราคิดลดร้อยละ 10-11 ต่อปี 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ์

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท 
โดยฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดกอ่น หรอืมกีารตดัจำหนา่ยสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านเนือ่งจากการขายหรอืเลกิใช้ 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

  มลูคา่ปจัจบุนัของการประมาณการหนีส้นิคา่ตอบแทนพนกังานเกษยีณอายคุำนวณโดยขอ้สมมตฐิานตา่งๆ 
อตัราคดิลดรวมอยูใ่นขอ้สมมตฐิาน ซึง่ใชใ้นการกำหนดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ตอบแทนพนกังานเกษยีณอาย ุ
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ จะมีผลต่อยอดประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ 
กลุม่บรษิทัไดก้ำหนดอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมทกุป ี โดยใชใ้นการคำนวณมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดอนาคต
สำหรับการชำระหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน ในการกำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้
อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินค่าตอบแทน
พนักงาน 

  การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งการเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวกลุ่มบริษัทต้องปรับย้อนหลัง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงผลกระทบได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก่อนการ 
ปรับปรุงใหม่ 

ปรับปรุงใหม่ 
เพิ่ม(ลด) 

หลังการ 
ปรับปรุงใหม่ 

ก่อนการ 
ปรับปรุงใหม่ 

ปรับปรุงใหม่ 
เพิ่ม(ลด) 

หลังการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 40,132 40,132 - 26,916 26,916 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 678,900 678,900 - 561,148 561,148 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 31,523 31,523 - 23,089 23,089 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 558,340 558,340 - 465,941 465,941 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 290,030 (110,470) 179,560 265,025 (89,899) 175,126 

กำไรสำหรับปี 1,108,020 110,470 1,218,490 1,066,853 89,899 1,156,752 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (6,437) 1,481 (4,956) (6,437) 1,481 (4,956) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1,101,583 111,951 1,213,534 1,060,416 91,380 1,151,796 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.30 0.03 0.33 0.29 0.02 0.31 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

5,498,371 (638,767) 4,859,604 4,751,207 (534,232) 4,216,975 

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

6,119,042 (526,816) 5,592,226 5,330,711 (442,852) 4,887,859 

*  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดก่อนการปรับปรุงใหม่คำนวณขึ้นภายหลังการปรับปรุงย้อนหลังการจ่ายหุ้นปันผล 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงานมาตรฐานดังกล่าวนำเสนอหลักการที่
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงานดำเนินงานจากข้อมูลภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสิน
ใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
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4. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม
4.1 งบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า“กลุ่มบริษัท”) 

4.2 บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจ
ควบคมุทัง้ทางตรงและทางออ้มในการกำหนดนโยบายทางการเงนิและการดำเนนิงานของบรษิทันัน้ เพือ่ใหไ้ดม้า
ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

4.3 งบการเงินรวม จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกัน 

4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

4.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่งยอดคงค้าง
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกในขั้นตอนการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว 

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน 
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราวในหน่วยลงทุน ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่จะถือไว้ซึ่ง
อาจขายเมือ่ตอ้งการเสรมิสภาพคลอ่งและแสดงรวมอยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน เวน้แตผู่บ้รหิารจะแสดงเจตจำนง
เพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินหรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อ
เพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ฝ่ายบริหารกำหนดการจัดประเภท
ทีเ่หมาะสมสำหรบัเงนิลงทนุ ณ เวลาทีล่งทนุและทบทวนการจดัประเภทเปน็ปกตอิยา่งสมำ่เสมอโดยเงนิลงทนุนี้
แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่คำนวณจากราคาเสนอซือ้ครัง้สดุทา้ย ณ วนัสิน้งวดบญัชแีละรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง
มูลค่ายุติธรรม เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำระ โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะ
ไม่ได้รับชำระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

5.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคืออสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ด้วยความ
ตั้งใจในการพัฒนาและขายในการดำเนินธุรกิจปกติแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ำกว่า ซึ่งราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ 
คา่สาธารณปูโภค คา่กอ่สรา้ง) และตน้ทนุการกูย้มืซึง่กูม้าโดยเฉพาะ เพือ่ใชใ้นอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา
ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการ
ประมาณราคาที่จะขายได้ในการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย 

5.5 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการบนัทกึตามวธิรีาคาทนุสทุธดิว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม (ถา้ม)ี 
และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือ
เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้างวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า  

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

5.7 ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม รวมทั้งขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี) และคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้ 

  -  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี 
  -  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2-50 ปี 
  -  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5-10 ปี 
  -  เครื่องใช้สำนักงาน 5-10 ปี 
  -  สินทรัพย์ถาวรอื่น 3-5 ปี 

  กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

  การตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ออกจากบญัช ีเมือ่จำหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจำหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำไรหรอืขาดทนุจากการจำหนา่ยสนิทรพัย์
จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของโครงการ 
และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายเมื่อการก่อสร้าง
เสรจ็สิน้หรอืหยดุชะงกัลงจนกวา่จะมกีารดำเนนิการพฒันาตอ่ไป เงนิกูท้ีกู่ม้าโดยมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพือ่พฒันา
โครงการต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้นั้นไปลงทุน
ชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต้นทุนการกู้ยืมจะคำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้น
ด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่าง
ปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ 

5.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์โดยทกุวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ กลุม่บรษิทัจะทำการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่
สนิทรพัยด์อ้ยคา่ลงหรอืไม ่หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ กลุม่บรษิทัจะทำการประมาณมลูคา่ ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื
ของสนิทรพัยแ์ละหากพบวา่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่ ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื กลุม่บรษิทั
จะลดมลูคา่ของสนิทรพัยล์งใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื และรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายหรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่า
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืโดยขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเทา่ทีม่ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์มเ่กนิกวา่
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน 

5.10 ที่ดินรอการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง แสดงด้วยราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 
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5.11 สิทธิการเช่าประกอบด้วยสิทธิตามสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่า
ดงักลา่วซึง่เปน็สญัญาเชา่ดำเนนิงานโดยมเีงือ่นไขยกใหเ้ปน็กรรมสทิธิข์องเจา้ของทีด่นิเมือ่สรา้งเสรจ็โดยถอืเปน็
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์บนที่ดินและอาคารดังกล่าว โดยจะทยอยตัดจำหน่าย
เป็นต้นทุนค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิทธิดังกล่าวภายใต้อายุสัญญาเช่า 

5.12 รายไดส้ทิธกิารเชา่รอตดับญัชเีปน็รายไดค้า่เชา่ตามสญัญาเชา่ดำเนนิงานรบัลว่งหนา้โดยจะทยอยรบัรูเ้ปน็รายได้
ตามวิธีเส้นตรงตามสัดส่วนระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 

5.13 สัญญาเช่าระยะยาว บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรม
ของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งอัตราคิดลดที่ใช้คำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตาม
สญัญาเชา่ใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีร่ะบใุนสญัญาเชา่ ตน้ทนุแรกเริม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงไดร้วมอยูใ่นราคาทนุของสนิทรพัย ์
คา่เชา่ทีจ่า่ยชำระจะปนัสว่นเปน็สว่นของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและสว่นทีไ่ปลดเงนิตน้ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะปนั
สว่นไปสูง่วดตา่งๆ ตลอดอายสุญัญาเชา่ เพือ่ใหด้อกเบีย้เมือ่เทยีบกบัยอดหนีท้ีค่งเหลอือยูใ่นแตล่ะงวดมอีตัรา
คงที่ นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่
กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 

5.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

  กลุม่บรษิทั รบัรู ้เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเปน็คา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

  กลุม่บรษิทั และพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสม
และเงินที่กลุ่มบริษัทสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

  กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

  กลุ่มบริษัทคำนวณภาระหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ำการประเมนิหนีส้นิดงักลา่วอยา่ง
สม่ำเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการ
ในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของ
พนกังาน กจิการตอ้งรบัรูก้ำไรขาดทนุจากการลดขนาดโครงการลงและการชำระผลประโยชนข์องโครงการเมือ่มี
การลดขนาดโครงการลงและการชำระผลประโยชน์เกิดขึ้น 

  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ภาระหนีส้นิโครงการผลประโยชนพ์นกังานวดัคา่โดยวธิคีดิสว่นลดมลูคา่ปจัจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
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5.16 ประมาณการหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระ
ผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน 
ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่
ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการ
หนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่าย ที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่
ตอ้งไมเ่กนิจำนวนประมาณการหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้ง และแสดงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมาณการหนีส้นิในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้ 

5.17 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.17.1 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดรับรู้รายได้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยกลุ่มบริษัทไม่เกี่ยวข้องในการ
บริหารหรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้
รายได้สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.17.2 รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุรบัรูใ้นงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า 

5.17.3 รายไดค้า่เชา่และบรกิารอืน่ รายไดค้า่ทีป่รกึษาและการจดัการ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราทีร่ะบุ
ในสัญญา 

5.17.4 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในวันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

5.18 การรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น 

5.18.1 ในการคำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดกลุ่มบริษัท ได้ทำการแบ่งสรร
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับ
บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้ 

  กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.18.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน ในการเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของ    
ผู้ให้เช่าได้จัดประเภทเป็นการเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำเนินงานได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสัญญาเช่าตามวิธีเส้นตรง 

5.18.3 ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร ตน้ทนุคา่ทีป่รกึษาและการจดัการ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.19 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการ
ใชเ้วลายาวนานในการจดัหา กอ่สรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยด์งักลา่วกอ่นทีจ่ะนำมาใชเ้องหรอืเพือ่ขาย ดอกเบีย้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง 

5.20 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 
เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน 
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 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

  กลุม่บรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจบุนัตามจำนวนทีค่าดวา่จะจา่ยใหก้บัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐัโดยคำนวณ
จากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษ ี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

5.21 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย หมายถงึ 
บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 
และบรษิทัยอ่ยทีม่อีำนาจในการวางแผนและควบคมุการดำเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตลอดทัง้สมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับคุคลดงักลา่วซึง่มอีำนาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบคุคลดงักลา่ว และกจิการ 
ที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5.22 กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรบัปดีว้ยจำนวนหุ้นสามญัทีอ่อกและชำระแลว้ ดว้ยวธิถีวัเฉลีย่
ถว่งนำ้หนกัระหวา่งปบีญัช ี และกำไรตอ่หุน้ปรบัลดคำนวณโดยการหารกำไรสำหรบัปหีลงัจากปรบัปรงุผลกระทบ
ของรายการทีเ่กีย่วกบัหุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลดดว้ยจำนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี 
บวกด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ 

5.23 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็น 
ส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและ  
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น 

5.24 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีป่รากฏในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยรายการเทยีบเทา่เงนิสด เงนิลงทนุ
ชั่วคราว ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญและ
เกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี
ของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว 

6. รายการธุรกิจกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ยอดคงเหลือและรายการ

ระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
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6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

- ลูกหนี้การค้า     

บริษัทย่อย - - 0.14 0.17 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.26 0.81 3.26 0.81 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี 56.92 14.23 56.92 14.23 

                 รวม 60.18 15.04 60.32 15.21 

- รายได้ค้างรับ     

บริษัทย่อย - - - 2.56 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.11 0.08 0.11 0.08 

                 รวม 0.11 0.08 0.11 2.64 

- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31.79 15.37 31.79 15.37 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.04 0.12 0.04 0.12 

- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.03 - 0.03 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.02 - 0.02 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.01 4.03 3.01 4.03 

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.01 - 0.01 

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3.02 3.38 3.02 3.38 

- เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.49 1.49 1.49 1.49 

- เงินประกันการก่อสร้าง     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.20 0.20 0.20 0.20 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ยอดต้นปี - - 30.00 70.00 

ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - - - - 

รับคืนระหว่างปี - - (30.00) (40.00) 

ยอดปลายปี - - - 30.00 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ตั๋วแลกเงิน - 250.00 - 250.00 

หัก ส่วนลดตั๋ว   - (2.65) - (2.65) 

สุทธิ - 247.35 - 247.35 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวน เป็นการให้กู้ยืมในรูป    
ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 
MLR-1.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด (MLR จะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์สี่แห่ง) 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทัง้จำนวน เปน็การกูย้มื
ในรูปตั๋วแลกเงินอายุ 6 เดือน ซึ่งคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราตลาดโดยอ้างอิงจากอัตราของตราสารหนี้
ระยะสั้นภาคเอกชนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้อนุมัติให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลงทุนในตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ได้เช่นเดียวกับผู้ลงทุนรายใหญ่ทั่วไป 
โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ จ่ายชำระคืนหมดแล้วทั้งจำนวน ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน* 500.00 250.00 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 5/2554 

 * เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินตั๋วแลกเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 3.61 ล้านบาท และ 244.18 ล้านบาท ตามลำดับ 

  การซื้อที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินถัวเฉลี่ย
ของผู้ประเมินอิสระ 3 ราย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

- รายได้จากการขาย     

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 111.34 73.23 111.34 73.23 

- รายได้ค่าเช่าและบริการ     

บริษัทย่อย - - 0.56 0.49 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.19 4.95 7.19 4.95 

รวม 7.19 4.95 7.75 5.44 

- รายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการ     

บริษัทย่อย - - 40.50 40.05 

- รายได้อื่น     

บริษัทย่อย - - 0.55 2.25 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.03 - 0.03 - 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 1.37 - 1.37 

รวม 0.03 1.37 0.58 3.62 

- รายได้เงินปันผล     

บริษัทย่อย - - 45.00 52.50 

- ต้นทุนค่าเช่าและบริการ     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33.06 33.49 25.57 25.58 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.07 0.07 - - 

รวม 33.13 33.56 25.57 25.58 

- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15.07 17.53 15.07 17.52 

- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 86.78 61.69 86.78 61.69 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.68 0.69 1.68 0.69 

รวม 88.46 62.38 88.46 62.38 
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นโยบายการกำหนดราคา 

งบการเงินรวม 

- รายไดจ้ากการขายกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นหนึง่เปน็ราคาทีไ่ดร้บัสว่นลดในอตัรารอ้ยละ 4 จากราคาขายปกติ 
ซึง่เปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีอ่นมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีสว่นหนึง่เปน็การขายทีอ่ยูอ่าศยัใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
ที่ได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ 

- รายได้และบริการที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน เป็นไปตามราคาตลาดซึ่งคิดกับลูกค้าทั่วไป  

- ต้นทุนค่าเช่าและบริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยกำไรที่
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

  บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงานอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 กับบริษัท  
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หนึง่ โดยมกีำหนดระยะเวลา 1 ป ี เริม่ตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคมของแตล่ะป ี โดยมอีตัราคา่บรกิาร 
ในปี 2556 และ 2555 จำนวน 1.89 ล้านบาทต่อเดือน เท่ากันทั้งสองปี 

 บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) 

  บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง โดยกำหนดเวลาการเช่าเป็นรายปี อัตราค่าเช่าต่อปี สำหรับปี 2556 
และ 2555 คิดตามพื้นที่การเช่ารวมเป็นจำนวน 7.49 ล้านบาท และ 7.85 ล้านบาท ตามลำดับ 

 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1 สัญญา โดยกำหนดเวลาการเช่าเป็นรายปี อัตราค่าเช่าต่อปี สำหรับ
ปี 2556 และ 2555 คิดตามพื้นที่การเช่ารวมเป็นจำนวน 0.07 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- รายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร
ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  บรษิทัฯ ทำสญัญาใหค้ำปรกึษาและบรหิารงานทัว่ไป รวมทัง้งานดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์กบ่รษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ 
โดยมีค่าบริการสำหรับปี 2556 และ 2555 จำนวน 39.60 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี โดยมีกำหนดระยะเวลา 
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี เป็นต้นไป 

  บริษัทฯ มีรายได้จากการให้คำปรึกษาและบริหารงานโครงการอาคารชุดแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดค่า
บริการเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 0.08 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี และมีรายได้จากการให้บริการจัดหา  
ผูเ้ชา่หรอืผูซ้ือ้ใหแ้กล่กูคา้ภายนอกแกบ่รษิทัยอ่ยแหง่เดยีวกนั ซึง่คดิคา่ใชจ้า่ยระหวา่งกนัในอตัรารอ้ยละทีต่กลง
ร่วมกันของสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขายของลูกค้าภายนอก 

- รายได้ดอกเบี้ยรับ คิดดอกเบี้ยโดยอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ 
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6.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  ประกอบด้วย 

 

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด บริษัทย่อย 

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด บริษัทย่อย 

บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อย 

บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด คุณพินทองทา  ชินวัตรและคุณแพทองธาร  ชินวัตร     
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณพินทองทา  ชินวัตรและคุณแพทองธาร  ชินวัตร  
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด คุณพินทองทา ชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ คุณพินทองทา ชินวัตร  
และคุณแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด คุณพินทองทา ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด  คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ คุณพินทองทา ชินวัตร  
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด เป็นญาติสนิทผู้ถือหุ้นใหญ่ 

มูลนิธิไทยคม ครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นผู้ก่อต้ัง 

บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด คุณแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คุณพินทองทา ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท โรงพยาบาลพระราม 9 จำกัด คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

หมายเหตุ : ทุกบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีสัญชาติไทย 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

จำนวน 
เงิน 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

จำนวน 
เงิน 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

จำนวน 
เงิน 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

จำนวน 
เงิน 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

- เงินสด 21,117,438 - 1,235,057 - 21,107,293 - 1,223,701 - 

- เงินฝากธนาคาร 813,645,600 0.00-3.10 749,124,278 0.00-3.50 748,959,182 0.00-2.70 673,438,974 0.00-0.75 

รวม 834,763,038  750,359,335  770,066,475  674,662,675  

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน   

-  กองทุนรวมตราสารหนี้ - 210,000,000 

บวก  ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 ของหน่วยลงทุน - 118,318 

รวม - 210,118,318 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การค้า     

- ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,260,040 2,102,400 3,399,306 2,276,156 

- ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น 11,054,323 10,750,132 9,728,620 10,164,321 

          รวม 14,314,363 12,852,532 13,127,926 12,440,477 

ลูกหนี้อื่น     

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13,094,607 13,962,948 12,742,640 13,450,027 

- รายได้ค้างรับ 35,075,752 30,278,220 29,914,288 31,597,778 

- เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน 896,597 6,871,337 876,684 6,804,929 

          รวม 49,066,956 51,112,505 43,533,612 51,852,734 

                รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 63,381,319 63,965,037 56,661,538 64,293,211 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

-  ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 3,260,040 2,102,400 3,399,306 2,276,156 

            รวม 3,260,040 2,102,400 3,399,306 2,276,156 

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น     

-  ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 910,238 2,171,263 910,238 1,780,192 

-  เกินกำหนดชำระ     

         ไม่เกิน 3 เดือน 6,260,755 4,340,868 4,935,052 4,146,128 

         ตั้งแต่ 3 เดือน - 6 เดือน 1,936,587 1,937,525 1,936,587 1,937,525 

         ตั้งแต่ 6 เดือน - 12 เดือน 1,946,743 2,300,476 1,946,743 2,300,476 

            รวม 11,054,323 10,750,132 9,728,620 10,164,321 

                      รวมลูกหนี้การค้า 14,314,363 12,852,532 13,127,926 12,440,477 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 15 วัน ซึ่งลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระฝ่ายบริหาร
เชื่อว่าจะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวน ส่วนลูกหนี้การค้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันการให้สินเชื่อเป็นไปตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 11 

10. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

ที่ดิน 10,620,685,506 9,913,316,223 

ต้นทุนพัฒนาโครงการและงานระหว่างก่อสร้าง 3,179,348,654 2,028,689,844 

ดอกเบี้ยจ่าย 769,267,723 501,409,624 

ห้องชุดและอาคารชุดกำลังพัฒนา 2,635,474,571 988,743,215 

บ้านพร้อมขาย 1,600,652,231 1,208,696,792 

            รวม 18,805,428,685 14,640,855,698 

สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ ไดร้วมตน้ทนุการกูย้มืเขา้เปน็ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
จำนวน 538.22 ล้านบาท และ 439.80 ล้านบาท ตามลำดับ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บันทึกเป็นต้นทุนขาย ตามงบ
การเงินรวมเเละงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,160.81 ล้านบาท และ 5,052.93 ล้านบาท ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3,115.54 ล้านบาท และ 2,766.89 
ล้านบาท ตามลำดับ เป็นอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเวลาเกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง
จำนวน 13,427.98 ล้านบาท และ 10,573.46 ล้านบาท ตามลำดับ ได้นำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่17 19 และ 33.4.1 พรอ้มทัง้ทำประกนัภยัสิง่ปลกูสรา้งในวงเงนิสงูสดุ
ที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้ โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้หรือผู้รับประโยชน์ 
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11. ลูกหนี้การค้าที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

ลูกหนี้การค้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 60,177,026 39,450,750 

หัก  ลูกหนี้การค้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระ 
 ภายในหนึ่งปี (3,260,040) (2,102,400) 

ลูกหนี้การค้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี 56,916,986 37,348,350 

ทั้งจำนวนเป็นการขายที่อยู่อาศัยให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 
บรษิทัฯ จะใหส้ทิธคิรอบครองทีอ่ยูอ่าศยัไดก้อ่นการโอนกรรมสทิธิน์บัแตว่นัทำสญัญาและใหผ้อ่นชำระเงนิสว่นหนึง่ของสญัญา
จะซื้อจะขายจนครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดโดยชำระส่วนที่เหลือเมื่อโอนกรรมสิทธิ์  

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว 
สัดส่วน 

เงินลงทุน 
(%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

วิธีราคาทุน เงินปันผล วิธีราคาทุน เงินปันผล 

 2556/2555 2556/2555     

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 100,000,000 99.99 99,999,960 - 99,999,960 - 

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด 300,000,000 99.99 299,999,960 44,999,994 299,999,960 52,499,993 

บริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10,000,000 99.99 9,999,960 - 9,999,960 - 

     รวม   409,999,880 44,999,994 409,999,880 52,499,993 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ณ วันต้นปี   5,073,614,014 5,781,377,580 3,993,799,610 4,687,505,827 

โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - (775,200,000) - (775,200,000) 

ซื้อเพิ่ม 14,808,206 15,613,258 14,808,206 15,613,258 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย (3,952,000) (35,000) - (35,000) 

กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 42,253,188 51,858,176 47,499,011 65,915,525 

ณ วันปลายปี 5,126,723,408 5,073,614,014 4,056,106,827 3,993,799,610 

รายไดค้า่เชา่และบรกิารและตน้ทนุใหเ้ชา่และบรกิารทีแ่สดงในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็เปน็รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุม่บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหมท่ัง้หมด
โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งพิจารณาจากวิธีรายได้จากสินทรัพย์ที่ใช้งาน สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และพิจารณาจาก
วิธีคิดต้นทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้ที่ชัดเจน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ
ราคาตามบัญชีจำนวน 18.76 ล้านบาท และ 19.22 ล้านบาท ตามลำดับ (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 2.48 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองปี) เป็นงานระหว่างก่อสร้างที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ นำอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 2 และ 3 มีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 3,824.50 
ลา้นบาท และ 3,765.50 ลา้นบาท ตามลำดบั ไปเปน็หลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ที ่ 17 19 และ 33.4.1 พรอ้มทัง้ทำประกนัภยัสิง่ปลกูสรา้งในวงเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัประกนัภยัจะพงึรบัได ้
โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้หรือผู้รับประโยชน์ 
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14. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้               

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่อง
ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

เครื่องใช้ 
สำนักงาน 

สินทรัพย์ 
ถาวรอื่น 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 6,924,687 74,568,932 29,151,988 33,960,694 113,548,916 - 258,155,217 

ซื้อเพิ่ม - 7,763,902 5,288,632 3,453,910 19,152,330 1,606,940 37,265,714 

โอนเข้า 244,758,524 530,441,476 4,847,420 - - - 780,047,420 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (8,213,999) (1,229,176) (2,742,573) (30,003,006) - (42,188,754) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 251,683,211 604,560,311 38,058,864 34,672,031 102,698,240 1,606,940 1,033,279,597 

ซื้อเพิ่ม - 94,702,299 6,734,782 19,960,608 9,211,521 14,498,069 145,107,279 

โอนเข้า - 14,159,039 - - - - 14,159,039 

โอนออก - - - - - (1,606,940) (1,606,940) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (667,494) (361,057) (4,091,397) - (5,119,948) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 251,683,211 713,421,649 44,126,152 54,271,582 107,818,364 14,498,069 1,185,819,027 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (56,719,769) (21,910,019) (23,389,312) (69,291,135) - (171,310,235) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (7,696,808) (3,185,062) (3,674,830) (14,236,391) - (28,793,091) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 8,091,393 1,179,278 2,591,453 28,790,048 - 40,652,172 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (56,325,184) (23,915,803) (24,472,689) (54,737,478) - (159,451,154) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (57,888,059) (4,337,355) (3,736,995) (15,905,998) - (81,868,407) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - 633,544 291,782 3,959,441 - 4,884,767 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (114,213,243) (27,619,614) (27,917,902) (66,684,035) - (236,434,794) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 251,683,211 548,235,127 14,143,061 10,199,342 47,960,762 1,606,940 873,828,443 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 251,683,211 599,208,406 16,506,538 26,353,680 41,134,329 14,498,069 949,384,233 

       

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี     

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555      28,793,091 

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556      81,868,407 
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(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่อง
ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

เครื่องใช้ 
สำนักงาน 

สินทรัพย์ 
ถาวรอื่น 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 6,924,687 35,760,658 28,074,474 33,550,623 108,164,393 - 212,474,835 

ซื้อเพิ่ม - 7,763,902 5,288,632 3,448,510 19,056,730 1,606,940 37,164,714 

โอนเข้า 244,758,524 530,441,476 4,847,420 - - - 780,047,420 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (8,213,999) (1,229,176) (2,742,573) (27,333,006) - (39,518,754) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 251,683,211 565,752,037 36,981,350 34,256,560 99,888,117 1,606,940 990,168,215 

ซื้อเพิ่ม - 94,702,299 6,734,782 19,960,608 9,177,021 14,498,069 145,072,779 

โอนเข้า - 14,159,039 - - - - 14,159,039 

โอนออก - - - - - (1,606,940) (1,606,940) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (401,621) (298,571) (3,316,425) - (4,016,617) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 251,683,211 674,613,375 43,314,511 53,918,597 105,748,713 14,498,069 1,143,776,476 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (17,911,495) (20,832,688) (22,979,295) (63,929,364) - (125,652,842) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (7,696,808) (3,185,062) (3,674,299) (14,210,277) - (28,766,446) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 8,091,393 1,179,278 2,591,453 26,120,050 - 37,982,174 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (17,516,910) (22,838,472) (24,062,141) (52,019,591) - (116,437,114) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (57,888,059) (4,337,355) (3,735,915) (15,862,286) - (81,823,615) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - 367,783 229,311 3,184,548 - 3,781,642 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (75,404,969) (26,808,044) (27,568,745) (64,697,329) - (194,479,087) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 251,683,211 548,235,127 14,142,878 10,194,419 47,868,526 1,606,940 873,731,101 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 251,683,211 599,208,406 16,506,467 26,349,852 41,051,384 14,498,069 949,297,389 

       

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี     

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555      28,766,446 

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556      81,823,615 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยานพาหนะราคาตามบัญชี
จำนวน 1.83 ล้านบาท และ 2.89 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินรวมราคาทุนจำนวน 77.63 ล้านบาท 
และ 63.97 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการราคาทุนจำนวน 74.52 ล้านบาท และ 59.75 ล้านบาท 
ตามลำดับ ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาครบอายุการใช้งานโดยประมาณแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดินพร้อม   สิ่งปลูกสร้าง
ราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 802.97 ล้านบาท และ 799.92 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ได้นำไปเป็นหลักประกันวงเงินสิน
เชื่อและเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 และ 33.4.1 พร้อมทั้งทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง
ในวงเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัประกนัภยัจะพงึรบัได ้โดยยกประโยชนใ์นสทิธปิระกนัภยัทรพัยส์นิใหแ้กธ่นาคารผูใ้หกู้ห้รอืผูร้บัประโยชน์ 

15.สิทธิการเช่า
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2556 2555 

ราคาตามบัญชีต้นปี 63,839,787 67,185,305 

หัก  ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชีสำหรับปี (3,345,518) (3,345,518) 

ราคาตามบัญชีปลายปี 60,494,269 63,839,787 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสิทธิการเช่าที่ดินเริ่มแรกส่วนหนึ่ง
จำนวน 11.10 ล้านบาท เป็นสิทธิการเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกสร้างอาคารจอดรถยนต์
และสำนกังานและอกีสว่นหนึง่จำนวน 74.17 ลา้นบาท เปน็คา่กอ่สรา้งอาคารบนทีด่นิเชา่ดงักลา่ว ซึง่มอีายสุญัญาเชา่ 25 ป ี
นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป โดยบริษัทย่อยได้บันทึกค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชีนับตั้งแต่วันเริ่มแรกที่มีรายได้
ค่าบริการจากบริเวณอาคารจอดรถยนต์และสำนักงานดังกล่าว 

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27,743,084 31,522,711 21,265,916 23,088,932 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (511,450,460) (558,339,657) (429,683,824) (465,940,618) 

สุทธิ (483,707,376) (526,816,946) (408,417,908) (442,851,686) 



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 227

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2556 

บันทึกเป็นรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายใน 
งบกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมายเหตุ 30) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2556 

บันทึกเป็นรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายใน 
งบกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมายเหตุ 30) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16,839,787 (4,543,447) 12,296,340 8,421,348 (1,878,708) 6,542,640 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14,547,082 109,495 14,656,577 14,547,082 109,495 14,656,577 

อื่นๆ 135,842 654,325 790,167 120,502 (53,803) 66,699 

รวม 31,522,711 (3,779,627) 27,743,084 23,088,932 (1,823,016) 21,265,916 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (379,312,819) 19,970,854 (359,341,965) (287,744,747) 10,169,418 (277,575,329) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (178,017,973) 26,074,094 (151,943,879) (178,017,973) 26,074,094 (151,943,879) 

อื่นๆ (1,008,865) 844,249 (164,616) (177,898) 13,282 (164,616) 

รวม (558,339,657) 46,889,197 (511,450,460) (465,940,618) 36,256,794 (429,683,824) 

สุทธิ (526,816,946) 43,109,570 (483,707,376) (442,851,686) 34,433,778 (408,417,908) 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2555 

บันทึกเป็นรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายใน 
งบกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมายเหตุ 30) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2555 

บันทึกเป็นรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายใน 
งบกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมายเหตุ 30) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 24,961,441 (8,121,654) 16,839,787 11,745,220 (3,323,872) 8,421,348 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14,904,846 (357,764) 14,547,082 14,904,846 (357,764) 14,547,082 

อื่นๆ 265,810 (129,968) 135,842 265,810 (145,308) 120,502 

รวม 40,132,097 (8,609,386) 31,522,711 26,915,876 (3,826,944) 23,088,932 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (678,899,610) 299,586,791 (379,312,819) (561,147,891) 273,403,144 (287,744,747) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - (178,017,973) (178,017,973) - (178,017,973) (178,017,973) 

อื่นๆ - (1,008,865) (1,008,865) - (177,898) (177,898) 

รวม (678,899,610) 120,559,953 (558,339,657) (561,147,891) 95,207,273 (465,940,618) 

สุทธิ (638,767,513) 111,950,567 (526,816,946) (534,232,015) 91,380,329 (442,851,686) 
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17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

วงเงิน (ล้านบาท) จำนวนเงินคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย (%) 

ตั๋วแลกเงิน 3,000 2,500,000,000 อัตราคงที่ 

หัก  ส่วนลดตั๋วแลกเงิน  (18,522,646)  

สุทธิ  2,481,477,354  

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,350 2,138,969,250 อัตราคงที่ และ MLR-อัตราคงที่ 

รวม  4,620,446,604  

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

วงเงิน (ล้านบาท) จำนวนเงินคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย (%) 

ตั๋วแลกเงิน 2,000 1,200,000,000 อัตราคงที่ 

หัก  ส่วนลดตั๋วแลกเงิน  (10,781,305)  

สุทธิ  1,189,218,695  

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6,705 4,095,321,000 MMR และ MLR-อัตราคงที่ 

รวม  5,284,539,695  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตั๋วแลกเงิน 

- ระยะเวลาครบกำหนดชำระเงินต้น ตั้งแต่ 6-9 เดือน 

- ชำระคืนเงินต้นเมื่อตั๋วเเลกเงินนั้นครบกำหนด 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

- ระยะเวลาครบกำหนดชำระเงินต้น ตั้งแต่ 1-6 เดือน 

- ชำระคนืดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืนในวนัทำการสดุทา้ยของเดอืนหรอืจา่ยชำระคนืดอกเบีย้พรอ้มทัง้เงนิตน้ เมือ่ตัว๋สญัญา
ใช้เงินนั้นครบกำหนด 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนหนึ่งจำนวน 1,448.97 ล้านบาท และ 3,655.32 
ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 13 และ 14 ตามลำดับ 
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

เจ้าหนี้การค้า     

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,878,412 1,903,049 1,878,412 1,903,049 

  บุคคลหรือกิจการอื่น 541,802,410 285,267,362 541,025,278 284,307,403 

รวมเจ้าหนี้การค้า 543,680,822 287,170,411 542,903,690 286,210,452 

เจ้าหนี้อื่น     

  - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,135,106 2,124,353 1,135,106 2,124,353 

  - บุคคลหรือกิจการอื่น 81,771,551 66,353,087 81,667,761 66,162,882 

รวมเจ้าหนี้อื่น 82,906,657 68,477,440 82,802,867 68,287,235 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 626,587,479 355,647,851 625,706,557 354,497,687 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,040,467,414 3,103,519,794 

หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2,447,415,434) (1,183,072,794) 

      สุทธิ 2,593,051,980 1,920,447,000 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

ราคาตามบัญชีต้นปี 3,103,519,794 2,574,579,910 

กู้เพิ่มระหว่างปี 4,605,516,000 3,287,150,000 

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี (2,668,568,380) (2,758,210,116) 

ราคาตามบัญชีปลายปี 5,040,467,414 3,103,519,794 
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เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ เปน็การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิหลายแหง่ ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูย้มื
หลายสัญญา วงเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำนวน 15,155.00 ล้านบาท และ 10,685.00 ล้านบาท 
ตามลำดับ โดยแบ่งได้ดังนี้ 

- วงเงิน 750.00 ล้านบาท คงเหลือเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำนวน 390.00 ล้านบาท 
และ 510.00 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินกู้ยืม เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 
และอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสๆ ละ 30 ล้านบาท โดยจะ
ชำระเงินต้นงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจ่ายชำระ
คืนเงินต้นทั้งหมดภายในกำหนดระยะเวลา 6.5 ปี นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สำหรับปีที่ 1-2 ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-อัตราคงที่ โดย
ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว 

- วงเงินรวม 14,405.00 ล้านบาท และ 9,935.00 ล้านบาท ตามลำดับ คงเหลือเงินต้น ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 จำนวน 4,650.47 ล้านบาท และ 2,593.52 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย เงินกู้จำนวน 
18 สัญญา และ 9 สัญญา ตามลำดับ เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ระยะเวลา 2 ป ีถงึ 4 ป ีโดยมเีงือ่นไขการชำระคนืรอ้ยละ 70 หรอื 75 ของราคาขาย (ตามเงือ่นไขการจา่ยชำระ 
ในแต่ละสัญญา) ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดเมื่อมีการปลดจำนองเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-อัตราคงที่กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนโดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น 
และต้องจัดให้มีการทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง โดยยกประโยชน์ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ให้กู้เป็นประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 6,448.30 ล้านบาท และ 4,997.80 ล้านบาท 
ตามลำดับ 

20.	 หุ้นกู้ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชนิดหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ วันที่
ออก
หุ้นกู้

วงเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(หน่วย)

ราคา
ที่ตราไว้
(บาท)

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
ณวันที่31
ธันวาคม

ครบ
กำหนด
ไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย

      2556 2555  

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ SC 
ครั้งที่  
2/2556 

30 ต.ค. 
56 

800 800,000 1,000 800 - 30 ต.ค. 
59 

ร้อยละ 5.00  
ชำระดอกเบี้ย 
ทุกสามเดือน 

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ SC 
ครั้งที่  
1/2556 

27 พ.ค. 
56 

600 600,000 1,000 600 - 27 พ.ค. 
59 

ร้อยละ 4.80  
ชำระดอกเบี้ย 
ทุกสามเดือน 

ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภท 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ SC 
ครั้งที่  
1/2554 

16 ธ.ค. 
54 

2,000 2,000,000 1,000 2,000 2,000 16 มิ.ย. 
58 

ปีที่ 1-ปีที่ 3 ร้อยละ 
5.75 ปทีี ่4 (6 เดอืน 
สุดท้าย) ร้อยละ 6.10 
ต่อปี ชำระดอกเบีย้
ทกุสามเดอืน 

รวม      3,400 2,000  
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การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

ราคาตามบัญชีต้นปี 2,000,000,000 2,000,000,000 

บวก  ออกหุ้นกู้ 1,400,000,000 - 

ราคาตามบัญชีปลายปี 3,400,000,000 2,000,000,000 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่
เสนอขายในแต่ละครั้ง วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่มีอำนาจในการ
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด ระยะเวลาและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกำหนด ระยะเวลาและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

โดยบรษิทัฯ ตอ้งดำรงอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราสว่นไมเ่กนิ 2:1 (ป ี2555 : 1.50:1) ตลอดอายขุองหุน้กู้ 

21. รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ราคาตามบัญชีต้นปี 76,170,646 115,070,236 26,918,025 34,435,389 

หัก รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี (18,472,639) (38,899,590) (7,517,364) (7,517,364) 

ราคาตามบัญชีปลายปี 57,698,007 76,170,646 19,400,661 26,918,025 

หัก รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี (16,959,355) (18,472,639) (7,517,364) (7,517,364) 

สุทธิ 40,738,652 57,698,007 11,883,297 19,400,661 
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปจัจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 63,248,181 49,682,819 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 10,490,202 7,128,615 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 6,436,747 

ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (455,500) - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 73,282,883 63,248,181 

การเปลีย่นแปลงผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
ซึ่งรวมไว้ในกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

ราคาตามบัญชีต้นปี 6,436,747 - 

รับรู้ในระหว่างปี - 6,436,747 

ราคาตามบัญชีปลายปี 6,436,747 6,436,747 

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

(หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน   

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 7,969,385 4,754,380 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,520,817 2,374,235 

รวม 10,490,202 7,128,615 

รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 6,436,747 
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ข้อสมมติหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดังนี้ 

(หน่วย : ร้อยละ) 

  2556/2555 

อัตราคิดลด  4.0 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  7-9 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  0-14 

23. ทุนเรือนหุ้น
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนที่ออก 
และชำระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้นสามัญ 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 3,285,091,000 315,612,850 3,600,703,850 

การออกหุ้น 6,592,000 1,274,536 7,866,536 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,291,683,000 316,887,386 3,608,570,386 

การออกหุ้น 8,636,500 1,676,726 10,313,226 

หุ้นปันผล 412,302,616 - 412,302,616 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,712,622,116 318,564,112 4,031,186,228 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,500,000,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออก
จำหน่าย ซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน 40,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นเงิน 201,575,000 บาท 
คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 3,298,425,000 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,298,425,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออก    
หุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 140,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

- จา่ยเงนิปนัผลเปน็หุน้สามญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรา 8 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปนัผลจำนวน 82,460,625 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 412,302,616 บาท 

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  

บรษิทัฯ ไดด้ำเนนิการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ ตามทีก่ลา่วในขา้งตน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บริคณห์สนธิ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับ เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
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24. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548-2552 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในอัตราหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิด
ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนทางมรดกหรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีราคาเสนอขาย โดยราคาการใช้สิทธิของ ESOP-Grant I-IV คำนวณจากราคาปิด
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีท่ำการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในชว่งระยะเวลา 30 วนั 
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และราคาการใช้สิทธิของ ESOP-Grant V คำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ทำการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมุตั ิ ทัง้นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 52 หากราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ให้ใช้ราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้แทน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
ทัง้นีก้รรมการและพนกังานของบรษิทัฯ จะสามารถใชส้ทิธดิงักลา่วไดก้ต็อ่เมือ่ครบระยะเวลา 1 ป ีนบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิในทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้ 


 สำหรับปี 2556 

 จำนวนหน่วยที่มาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ (บาท) จำนวนเงิน (พันบาท) 

ก่อนแตกหุ้น หลังแตกหุ้น รวม ก่อนแตกหุ้น หลังแตกหุ้น ก่อนแตกหุ้น หลังแตกหุ้น ก่อนแตกหุ้น หลังแตกหุ้น รวม 

ESOP-Grant III 70,100 - 70,100 1:2 - 5.000 - 701 - 701 

ESOP-Grant IV 295,500 45,000 340,500 1:2 1:11.25 7.545 1.341 4,459 679 5,138 

ESOP-Grant V 308,600 123,400 432,000 1:2 1:11.25 5.000 1.000 3,086 1,388 4,474 

รวม 674,200 168,400 842,600     8,246 2,067 10,313 

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้ 

 สำหรับปี 2555 

 จำนวนหน่วยที่มาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ (บาท) จำนวนเงิน (พันบาท) 

ESOP-Grant III 139,900 1:2 5.00 1,399 

ESOP-Grant IV 270,400 1:2 7.545 4,080 

ESOP-Grant V 400,700 1:2 5.00 4,007 

รวม 811,000   9,486 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกชำระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญดังกล่าวจำนวน 8.63 ล้านบาท และ 6.59 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 3,712.62 ล้านบาท 
และ 3,291.68 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1.67 ล้านบาท และ 1.28 ล้านบาท ตามลำดับ 
(ป ี2555 : สว่นทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในเดอืนธนัวาคม 2555 จำนวน 1.62 ลา้นบาท แสดงเปน็รายการ “เงนิรบั
ล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ” ทั้งจำนวน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ใบสำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (สทุธจิากจำนวนใบสำคญัแสดงสทิธิ
ของผู้ที่ลาออกแล้ว) ที่ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 535,100 หน่วย และ 1,225,900 หน่วย ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ออก 

จำนวน 
ที่ออกให้

สุทธิ 
(หน่วย) 

จำนวน 
คงเหลือสุทธิ 

(หน่วย) 

อัตรา 
การใช้สิทธิ 

(หน่วย : หุ้น) 

(คิดก่อนหุ้นสามัญปรับลด)  

ร้อยละของ       
สิทธิคงเหลือ 

ต่อทุนชำระแล้ว 

ราคาตาม
สิทธิ 

(บาท/หน่วย) 

กำหนดการใช้สิทธิ 

ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555   

ESOP-Grant III 3 เมษายน 2551 2,700,000 - 70,100 - 1 : 2 - 0.02 - 5.00 3 เมษายน 2552 3 เมษายน 2556 

ESOP-Grant IV 3 กรกฎาคม 2551 2,700,000 - 320,500 - 1 : 2 - 0.10 - 7.545 3 กรกฎาคม 2552 3 กรกฎาคม 2556 

ESOP-Grant V 22 เมษายน 2552 2,700,000 535,100 835,300 1:11.25 1 : 2 0.16 0.29 1.00 5.00 22 เมษายน 2553 22 เมษายน 2557 

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทฯเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัฯ ตอ้งนำคา่หุน้สว่นเกนินีต้ัง้เปน็ทนุสำรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูคา่หุน้นีจ้ะนำไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

26. เงินปันผลจ่าย/หุ้นปันผล/ทุนสำรองตามกฎหมาย

 อนุมัติโดย เงิน 
ปันผลจ่าย 
(พันบาท) 

เงินปันผล
จ่าย 

ต่อหุ้น 
(บาท) 

หุ้น 
ปันผล 

(พันบาท) 

หุ้นปันผล
จ่าย 

ต่อหุ้น 
(บาท) 

วันที่จ่าย 
เงินปันผล 

จัดสรร
ทุนสำรอง 

ตามกฎหมาย 
(พันบาท) 

ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 จากกำไรของปี 2555 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

106,869 0.162 412,303 0.625 17 พ.ค. 56 53,400 

ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 จากกำไรของปี 2554 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 

427,512 0.650 - - 18 พ.ค. 55 53,000 

27. การบริหารจัดการทุน
วตัถปุระสงคข์องกลุม่บรษิทัในการบรหิารทางการเงนิ คอื การดำรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.56:1 และ 1.39:1 ตาม
ลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.67:1 และ 1.48:1 ตามลำดับ) 
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28. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารไดร้วมคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่เปน็ผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการบรษิทัฯ ตามมาตรา 90 

ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั โดยไมร่วมเงนิเดอืนและผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่า่ยใหก้บักรรมการซึง่เปน็ผูบ้รหิาร
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ 7,560,000 6,970,000 

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่ำคญั ไดแ้ก่ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 9,787.16 7,459.65 9,787.16 7,459.65 

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,164.57 4,073.38 4,164.57 4,073.38 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 649.91 515.13 649.80 515.44 

ค่าเสื่อมราคา 81.87 28.79 81.82 28.77 

30. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 234,761,003 290,029,672 219,634,939 265,025,657 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล   
  แตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 

25,605,684 38,575,638 23,329,485 34,754,260 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลด    
  อัตราภาษีเงินได้ 

(68,715,254) (149,045,753) (57,763,263) (124,654,137) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 191,651,433 179,559,557 185,201,161 175,125,780 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์  
  ประกันภัย 

- (1,480,452) - (1,480,452) 

กระทบความสัมพันธ์ระหว่าง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,273,266,768 1,398,049,562 1,224,786,958 1,331,878,542 

ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ร้อยละ 20        
  (ปี 55 ร้อยละ 23) 

254,653,354 321,551,399 244,957,392 306,332,065 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่นำมา  
บวกกลับ (หักออก)ในการคำนวณกำไรทางภาษี 

    

- รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณภาษี - (1,368,714) (8,999,999) (13,443,713) 

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 7,185,504 7,977,149 8,479,202 6,446,088 

- ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (1,472,171) (1,034,976) (1,472,171) (1,034,975) 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลด   
  อัตราภาษีเงินได้ 

(68,715,254) (149,045,753) (57,763,263) (124,654,137) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 191,651,433 178,079,105 185,201,161 173,645,328 

พระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัที่ 
21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 
2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยอัตราภาษีเงิน
ได้ใหม่ดังกล่าว 

ทัง้นีเ้ปน็ทีเ่ชือ่ไดว้า่รฐับาลจะดำเนนิการแกไ้ขกฎหมายเพือ่ใหอ้ตัราภาษไีมส่งูไปกวา่รอ้ยละ 20 สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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31. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี โดยได้มีการปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญ
ทีเ่กดิจากการจา่ยหุน้ปนัผลและการเปลีย่นแปลงราคาหุน้ทีต่ราไวจ้ากมลูคา่หุน้ละ 5 บาท เปน็มลูคา่หุน้ละ 1 บาท ตามทีก่ลา่วไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 โดยให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก 

ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปีภายหลังการปรับปรุงการจ่ายหุ้นปันผลและการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ซึ่งคำนวณโดยใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ
ที่บริษัทฯ ต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิไปซื้อหุ้นสามัญจากบุคคล ภายนอกคืนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อนำหุ้นสามัญดังกล่าวมาใช้ในการแปลงหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 2556 2555 

กำไรสำหรับปี (บาท) 1,081,615,335 1,218,490,005 1,039,585,797 1,156,752,762 

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,710,900,937 3,701,302,226 3,710,900,937 3,701,302,226 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด     

   (ESOP Grant III) (หุ้น) - 551,466 - 551,466 

   (ESOP Grant IV) (หุ้น) - 2,151,578 - 2,151,578 

   (ESOP Grant V) (หุ้น) 4,785,799 6,571,177 4,785,799 6,571,177 

จำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 4,785,799 9,274,221 4,785,799 9,274,221 

กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและ กำไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.29 0.33 0.28 0.31 

32. ส่วนงานดำเนินงาน
รายละเอียดข้อมูลส่วนงานดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

 

ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าและบริการ ค่าที่ปรึกษาและ 
การจัดการ 

รวมส่วนงาน รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการดำเนินงาน             

รายได้จากลูกค้าภายนอก 9,201,209 7,554,972 828,853 802,916 1,092 546 10,031,154 8,358,434 - - 10,031,154 8,358,434 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 559 489 40,500 40,050 41,059 40,539 (41,059) (40,539) - - 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,201,209 7,554,972 829,412 803,405 41,592 40,596 10,072,213 8,398,973 (41,059) (40,539) 10,031,154 8,358,434 

ต้นทุนจากการดำเนินงาน (6,160,807) (5,052,926) (330,037) (311,012) (17,183) (13,519) (6,508,027) (5,377,457) 42,611 39,436 (6,465,416) (5,338,021) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,806,949) (1,204,811) (16,177) (10,071) - - (1,823,126) (1,214,882) - - (1,823,126) (1,214,882) 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าและบริการ ค่าที่ปรึกษาและ 
การจัดการ 

รวมส่วนงาน รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,233,453 1,297,235 483,198 482,322 24,409 27,077 1,741,060 1,806,634 1,552 (1,103) 1,742,612 1,805,531 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้       (430,330) (421,269) (1,516) 1,139 (431,846) (420,130) 

กำไรจากการดำเนินงาน       1,310,730 1,385,365 36 36 1,310,766 1,385,401 

รายได้อื่น       59,521 73,084 (3,405) (4,584) 56,116 68,500 

ต้นทุนทางการเงิน       (97,021) (60,436) 3,405 4,584 (93,616) (55,852) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (191,651) (179,559) - - (191,651) (179,559) 

กำไรสำหรับปี       1,081,579 1,218,454 36 36 1,081,615 1,218,490 

             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม             

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 19,963,426 15,713,112 5,213,005 5,158,368 87 97 25,176,518 20,871,577 (791) (862) 25,175,727 20,870,715 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน             

- เงินลงทุนชั่วคราว           - 210,118 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           871,561 839,731 

- สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี           27,743 31,523 

- สินทรัพย์อื่น           918,253 830,732 

สินทรัพย์รวม 19,963,426 15,713,112 5,213,005 5,158,368 87 97 25,176,518 20,871,577 (791) (862) 26,993,284 22,782,819 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและซื้อที่ดินคงเหลือรวม

จำนวน 5,499.77 ล้านบาท และ 4,755.07 ล้านบาท ตามลำดับ 

33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อเหล็กล่วงหน้ากับบริษัทหลายแห่งมูลค่าตาม
สัญญาจำนวน 492.44 ล้านบาท และ 334.32 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งชำระเงินแล้วทั้งจำนวน โดยอยู่ระหว่าง
รอส่งมอบเหล็กตามสัญญาจำนวน 90.58 ล้านบาท และ 95.58 ล้านบาท ตามลำดับ 

33.3 บรษิทัฯ ไดท้ำสญัญาใหเ้ชา่ทีด่นิระยะยาวกบับรษิทัแหง่หนึง่ เพือ่กอ่สรา้งอาคารศนูยก์ารคา้ปลกี โดยสญัญาดงักลา่ว 
มีกำหนดสัญญาเช่า 15 ปี นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งมีอัตราค่าเช่า ดังนี้ 

 - ปีที่ 1-3 (นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551-22 สิงหาคม 2554)  ค่าเช่าเดือนละ 75,000.00 บาท 

 - ปีที่ 4-6 (นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2554-22 สิงหาคม 2557)  ค่าเช่าเดือนละ 78,750.00 บาท 

 - ปีที่ 7-9 (นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557-22 สิงหาคม 2560)  ค่าเช่าเดือนละ 82,687.50 บาท 

 - ปทีี ่ 10-12  (นบัแตว่นัที ่23 สงิหาคม 2560-22 สงิหาคม 2563)  คา่เชา่เดอืนละ 86,821.88 บาท 

 - ปทีี ่ 13-15  (นบัแตว่นัที ่23 สงิหาคม 2563-22 สงิหาคม 2566)  คา่เชา่เดอืนละ 91,162.98 บาท 
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33.4 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันดังนี้ 

33.4.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

หนังสือค้ำประกัน (ที่เปิดใช้) 916.05 828.60 

  วงเงินสินเชื่อข้างต้นค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 
1 2 และ 3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 

33.4.2 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานด้านผู้เช่าซึ่งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคต
สำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 

ภายในหนึ่งปี 9,562,898 2,279,633 

1 - 5 ปี 20,926,600 10,410,669 

5 ปี ขึ้นไป 32,270,500 34,503,700 

 รวม 62,759,998 47,194,002 

34. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติ
ตามสญัญา ซึง่กลุม่บรษิทัจะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

  กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ อยา่งไรกต็าม กลุม่บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะ
ทำธรุกรรมกบัผูค้า้หลายรายทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืและสถานะทางการเงนิด ีเพือ่ลดโอกาสของการสญูเสยีทางการเงนิ 

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

  กลุม่บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสดให้เพยีงพอตอ่การดำเนนิงานของกลุม่บรษิทัและเพือ่ทำใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

  กลุม่บรษิทัมเีครือ่งมอืทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ เงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิ
ลงทนุชัว่คราว เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และหุน้กู ้ซึง่รายการดงักลา่วมคีวามเสีย่งเกีย่วกบั
อตัราดอกเบีย้ทีล่อยตวั อนัเกดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดำเนนิงาน
และกระแสเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำคญั มดีงันี ้(สำหรบัอตัราดอกเบีย้
แสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
ดอกเบี้ย 

รวม 

ภายใน 
1 ปี 

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

  รายการเทียบเท่าเงินสด 43.00 - - 662.29 108.35 813.64 

  ลูกหนี้การค้า - - - - 71.23 71.23 

         รวม 43.00 - - 662.29 179.58 884.87 

หนี้สินทางการเงิน       
  เงินกู้ยืมระยะสั้น 3,821.48 - - 798.97 - 4,620.45 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 626.59 626.59 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 5,040.47 - 5,040.47 
  หุ้นกู้ - 3,400.00 - - - 3,400.00 
  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.01 1.16 - - - 2.17 

           รวม 3,822.49 3,401.16 - 5,839.44 626.59 13,689.68 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
ดอกเบี้ย 

รวม 

ภายใน 
1 ปี 

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

  รายการเทียบเท่าเงินสด 51.00 - - 556.23 141.90 749.13 

  เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 210.12 210.12 

  ลูกหนี้การค้า - - - - 50.20 50.20 

         รวม 51.00 - - 556.23 402.22 1,009.45 

หนี้สินทางการเงิน       

  เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,526.57 - - 3,005.32 - 5,531.89 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 355.65 355.65 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 3,103.52 - 3,103.52 

  หุ้นกู้ - 2,000.00 - - - 2,000.00 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.25 2.16 - - - 3.41 

           รวม 2,527.82 2,002.16 - 6,108.84 355.65 10,994.47 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  เนือ่งจากกลุม่บรษิทัไมม่ธีรุกรรมทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ ดงันัน้กลุม่บรษิทัจงึไมม่คีวามเสีย่งจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน 

 มูลค่ายุติธรรม 

  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกล้เคียงราคาตลาด เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
จะครบกำหนดในเวลาไมน่านและมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัสภาวะตลาดเปน็ผลใหส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงิน
ดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว 

35. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุม่บรษิทัและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานกองทุนสำรอง
เลีย้งชพีนีม้สีถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึง่เปน็ผูบ้รหิารจดัการกองทนุ และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงาน
ตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของกลุม่บรษิทัสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงนิรวมไดจ้า่ยเงนิ
สมทบกองทุนเป็นจำนวน 13.11 ล้านบาท และ 10.78 ล้านบาท ตามลำดับ 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2557 ไดม้มีตทิีส่ำคญัดงันี้ 

36.1 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 

36.2 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

36.3 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวอายุ 32 ปี 6 เดือน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานซึ่งมีมูลค่าการลงทุนโดยประมาณเป็นเงินรวม 1,170.08 
ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจำนวน 851.52 ล้านบาท 
และค่าเช่าที่ดินตลอดอายุสัญญารวม 318.56 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า
ตามสัญญาฉบับนี้ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า 

 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป 

37. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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