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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทัฯ” ก่อตั0งขึ0นในปี 5675  เดิมชื�อบริษทั 
เอฟ เอฟ พี จาํกดั ซึ� งต่อมาเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั โอเอไอ พร็อพเพอร์ตี0  จาํกดั เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงผูถื้อหุ้น
เป็นครอบครัวพนัตาํรวจโททกัษิณและคุณหญิงพจมาน ชินวตัร และ ปี 2546 ไดเ้ปลี�ยนเป็น บริษทั เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่ง
ครบวงจร โดยเนน้จุดเด่นความเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเริ�มธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่าโดยในปี 2538 บริษทัฯ ไดล้งทุนสร้าง
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ซึ� งเป็นอาคาร Smart Building ที� มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ประหยดัพลงังานไดเ้ปิดดาํเนินการในกลางปี 2543 และเป็นอาคารไดรั้บรางวลัอาคารดีเด่นทั0งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ ต่อมาในปี 2545 บริษทัฯไดป้รับเปลี�ยนบทบาทและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ โดยขยายธุรกิจเขา้สู่การ
เป็นผูพ้ฒันาที�อยูอ่าศยั ทั0งนี0 ยงัคงรักษาภาพลกัษณ์ในการเป็นผูน้าํเรื�องเทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม 

 ปี  2546 บ ริษัท ฯ  เข้าล งทุ น ใน กอ งทุ น รวม แอส เส ท เน็ ต เวิ ร์ค  (ANET) ซึ� ง เป็ น กอ งทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง โดยมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่า 360 ลา้นบาท ซึ� ง 
ANET ไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพย ์คืออาคารชินวตัร ทาวเวอร์ 1 และ 2 ซึ� งเป็นอาคารสาํนักงานให้เช่า และในปี
เดียวกนับริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ เพื�อใหบ้ริษทัฯมีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งครบ
วงจร โดยบริษทัฯไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีก 710 ลา้นบาท เป็น 2,564 ลา้นบาท เพื�อเขา้ไปซื0อหุน้ของบริษทั โอเอไอ 
แอสเสท จาํกดั   บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั  และบริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตี0  จาํกดั จากครอบครัวชินวตัร       

บริษทัฯไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและเพิ�มทุนจดทะเบียนอีก 93.6 ลา้นหุน้ หรือ 936 ลา้นบาท 
ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั0งสิ0นเท่ากบั 3,500 ลา้นบาท และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2546  โดยทําการขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 64.6 ลา้นหุ้น ให้แก่
ประชาชนทั�วไป  โดยในวนัที� 56 เมษายน 566] บริษทัฯเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น ^,___ ลา้นบาท และ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีทุนชาํระแลว้เท่ากบั 3,712.62 ลา้นบาท   

1.1 นโยบายภาพรวม 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัอสงัหาริมทรัพยแ์บบครบวงจรที�ดาํเนิน
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย และให้เช่า พร้อมธุรกิจที�ปรึกษาและบริหารงาน มีนโยบายให้ความสาํคญัต่อ
กระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตก้ารปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ไดแ้ก่ สิทธิของ   
ผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ทั0งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร ตลอดจนการ
เอาใจใส่ดูแลสังคมและสิ�งแวดลอ้มควบคู่ไปด้วย  เพื�อป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบขึ0นกับผูอ้ยู่อาศัยบริเวณรอบ
โครงการ และสร้างมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม  โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษทัฯ 
ใหดี้ยิ�งขึ0นต่อไป ควบคู่ไปกบัเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ เพื�อสร้างความเติบโตอยา่งย ั�งยนืใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ   
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สงัคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม และประเทศชาติ 
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(1) วสัิยทศัน์ในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ กาํหนดวสิยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจ ที�มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการเป็นผูน้าํในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ดว้ยการบริการมาตรฐานและมีคุณภาพ เหนือความคาดหมายของลูกคา้ ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจ
โดยเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้เชื�อมั�นในคุณค่าของบุคคลากร พนกังานและการทาํงานเป็นทีม อีก
ทั0งมุ่งเนน้ในการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีประหยดัพลงังานและความปลอดภยัมาใชเ้พื�อการบริการ พร้อมยึด
มั�นในความรับผิดชอบต่อสงัคม การรักษาสิ�งแวดลอ้มที�ดี และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัเป็นสาระสาํคญั 
ภายใตส้งัคมอบอุ่นและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

(2) เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ (Goal)    

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษทัชั0นนาํในธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งครบวงจร โดยเน้นการ
ผสมผสานของธุรกิจอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า ซึ�งเป็นแหล่งรายไดร้ะยะยาว และการพฒันาโครงการบา้นพกัอาศยัเพื�อ
ขาย ซึ�งเป็นแหล่งรายไดที้�ช่วยสร้างการเติบโต ทั0งนี0 เพื�อเป็นการสร้างสมดุลของรายได ้

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยคาํนึงถึงความพร้อมและความสมบูรณ์แบบใหก้บั
ลูกคา้  ดว้ยแนวคิดที�พฒันาอยา่งสร้างสรรคแ์ละใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยใหค้วามสาํคญักบั 5 ความสมบูรณ์แบบ
ภายใตม้าตรฐานของเอสซี แอสเสท คือ 

� การออกแบบที�ปรับเปลี�ยนไดอ้ยา่งลงตวั 
� ทาํเลที�ตั0งที�มีศกัยภาพ 
� สงัคมที�มีคุณภาพ 
� ความปลอดภยัที�ไดม้าตรฐาน 
� เทคโนโลยอีจัฉริยะ 

โดยบริษัทฯจะเน้นการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัยทั0 ง
โครงการแนวราบ คือ บา้นเดี�ยวและทาวน์เฮา้ส์และโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม เป็นหลกัเพื�อสร้างฐาน
รายได้ให้เติบโต อย่างไรก็ตามบริษทัฯยงัตอ้งการขยายธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่าให้ยงัคงรักษาสัดส่วนของ
รายไดร้ะยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ  นอกจากนี0
บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายในการพฒันาสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Assets-NPAs) ซึ� งรวมถึง
อาคาร ที�ดินเปล่า อาคารที�ยงัสร้างไม่แลว้เสร็จ ที�มีศกัยภาพสูงและอยู่ในทาํเลที�ดี เพื�อนาํมาฟื0 นฟูให้เสร็จสมบูรณ์
เพื�อขายหรือใหเ้ช่าต่อไป  

(3) กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ ทั0 งในดา้นการนาํองคก์ร การวางแผนเชิง กลยทุธ์ การ
มุ่งเน้นลูกคา้ พร้อมกบัการมุ่งเน้นบุคลากร เพื�อขบัเคลื�อนให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยคาํนึงถึง 7 ส่วน สาํคญั คือ 

1.  Product สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ผลงานด้านที�อยู่อาศัยอย่างมีระดับ โดยลงทุนวิจัยและนํา
นวตักรรม รวมถึงเทคโนโลยเีพื�อการประหยดัพลงังานและความปลอดภยัมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เพื�อให้
เกิดความแตกต่างและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ผูอ้ยูอ่าศยั ซึ� งจะก่อให้เกิดความเชื�อถือของผูบ้ริโภค อนัจะ
นาํไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ ภายใตก้ารผสมผสาน การจดักิจกรรมบูรณาการงานดา้นสงัคมของชุมชนที�อยูอ่าศยั ให้
เป็นชุมชนที�ดีและน่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงจัดให้มีสภาพสิ�งแวดลอ้มที�ดี ไม่
ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
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2. Process  พฒันากระบวนการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ เพื�อให้ไดบ้ริการที�มีคุณภาพ 
รวดเร็วและแม่นยาํ  เพื�อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสูงสุด อีกทั0งยงัคาํนึงถึงการประหยดัเวลาและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใหถู้กทาํลายลดลง 

3. People ให้ความสําคญัต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ซึ� งถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียสาํคญั
ภายในองคก์ร โดยพิจารณาวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบที�สําคญั และเป็นหัวใจในการขบัเคลื�อนการดาํเนิน
ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างที� เป็นธรรม การมี
สวสัดิการรักษาพยาบาล และการฝึกอบรมเพิ�มเติมความรู้ดา้นการศึกษาเพื�อเพิ�มและสร้างศกัยภาพเพื�อเตรียมความ
พร้อมในการทาํงานและการเจริญเติบโตดา้นอาชีพ รวมถึงแนะนาํแนวทางการดาํรงชีพภายหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน 
เพื�อให้อยู่ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี0  บริษัทฯยังให้ความสําคัญต่อคู่ค้า ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

โดยบริษทัฯ ยึดถือจริยธรรม  เพื�อการเป็นบรรษทัธรรมาภิบาลที�ดาํเนินธุรกิจโดยสุจริต เปิดเผย 
โปร่งใส สร้างความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และสามารถตรวจสอบได ้ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อผลกระทบที�
เกิดขึ0นต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม จากการปฏิบติัและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ซึ� งเริ�มตั0งแต่การป้องกนั 
รักษา ปรับปรุง และพฒันา เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ถือเป็นแนวปฏิบติัที�เริ�มตน้จากภายในองคก์รออกไปสู่
สงัคมในวงกวา้ง โดยมีพื0นฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และจริยธรรมทางสงัคม 
และเป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รเป็นสาํคญั ซึ�งจะก่อให้เกิดความเชื�อมั�นต่อผูบ้ริโภค และ
นาํไปสู่ความเจริญเติบโตที�ย ั�งยนืสืบไป 

(4) ปรัชญาในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มุ่งมั�นที�จะเติบโต และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง และมีเสถียรภาพ เพื�อมุ่งสู่การเป็นบริษทัฯ ชั0น
นาํในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตแ้นวคิด  

“สร้างการเติบโตอย่างยั;งยืน (sustainable growth) รักษามาตรฐานทัEงคุณภาพและการให้บริการ 
และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ;ง รวมถึงเชื;อมั;นในคุณค่าของบุคลากรและการทํางานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
รับผดิชอบต่อสังคมและสิ;งแวดล้อม” 

1. สร้างการเตบิโตอย่างยั;งยนื  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ที�จะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตทั0งในเชิงรายได ้และกาํไรสุทธิ 
โดยรักษาสัดส่วนหนี0ต่อทุนให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม และดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื�อส่งผลให้
ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างย ั�งยืนและมั�นคง ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และสงัคม 

2. รักษามาตรฐานทัEงคุณภาพและการให้บริการ  

บริษทัฯ จะรักษามาตรฐานของสินคา้และบริการควบคู่ไปกบัการเติบโตของบริษทัฯ เพื�อ
รองรับความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ทั0งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นการสร้างความมั�นใจสําหรับ
ลูกคา้ปัจจุบนั ในการแนะนาํลูกคา้ในอนาคต ซึ�งจะนาํไปสู่สงัคมที�มีคุณภาพในอนาคต  
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3. พฒันาอย่างไม่หยุดนิ;ง  

บริษทัฯ มีความพร้อมที�จะปรับตวัและกระบวนการในการทาํธุรกิจ และใชน้วตักรรมใหม่ๆ 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงอนัรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั 

4. เชื;อมั;นในคุณค่าของบุคลากรและการทาํงานเป็นทมี  

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า ดังนั0 น บริษัทฯจึงให้ความสําคัญในการ
คดัเลือกบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เขา้มาปฏิบติังาน และพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของพนกังานอยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัก็จะสร้างความมั�นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความผกูพนัทาง
ใจ เพื�อใหพ้นกังานทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที� เพื�อความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัฯ 

5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลที�ดี โดยเนน้ความซื�อสัตย ์โปร่งใส เปิดเผย และ
สามารถตรวจสอบได ้ต่อบุคคลทุกกลุ่มอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  

6. รับผดิชอบต่อสังคมและสิ;งแวดล้อม  

การดาํเนินธุรกิจจะเติบโตไดต้อ้งเติบโตควบคู่กบัสงัคม การเติบโตของบริษทัฯก็เช่นกนั ตอ้ง
มีการแบ่งปันและไม่เบียดเบียนสงัคมทั0งภายใน และ ภายนอกบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ สงัคม และชุมชน  

7. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

เพื�อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กําหนดและเผยแพร่
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กบัผูเ้กี�ยวขอ้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื�อให้ยึดถือ
และปฏิบติัโดยเคร่งครัด  อาทิเช่น แนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนักงาน เจา้หนี0  คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ ชุมชน 
สังคม และสิ�งแวดลอ้ม การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การดูแลขอ้มูลและระบบสารสนเทศ การจดัฝึกอบรมแก่
พนกังานดา้นสิ�งแวดลอ้ม การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในและภายนอกบริษทัฯ การต่อตา้นการให้สินบนแก่
เจา้หน้าที�รัฐ การสร้างจิตสํานึกของผูบ้ริหารและพนักงานให้ละเวน้การทุจริต การไม่เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการสื�อสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผา่นช่องทางสื�อต่างๆ  

1.2 การเปลี;ยนแปลงและพฒันาการที;สําคญั 

วนัที� 28 เมษายน 2554 บริษทัฯ เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัที�ตราไว ้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น  
หุน้ละ 5 บาท 

วนัที� 30 มิถุนายน 2554 นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
งานประจาํทุกตาํแหน่ง เพื�อทาํงานประโยชน์สาธารณะและดา้นการเมือง 

วนัที�  13 กรกฎาคม 2554 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเลือกตั0 ง นางบุษบา ดามาพงศ์ เขา้เป็น
กรรมการแทนนางสาวยิ�งลักษณ์ ชินวตัร และแต่งตั0 งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
กรรมการบริหาร และ เป็นผูบ้ริหารงานประจาํในตาํแหน่ง รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร   

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 เกิดวิกฤติอุทกภยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ� งบริษทัฯ มี
โครงการที�อยูอ่าศยั 23 โครงการตั0งอยูใ่นโซนที�ถูกนํ0 าท่วม โดยบริษทัฯสามารถดูแลและป้องกนัความเสียหายไดทุ้ก
โครงการ 

วนัที� 16 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ ออกหุ้นกูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบี0ยคงที�  
ปีที� 1-3 เท่ากบั 5.75% ต่อปี ปีที� 4 (6 เดือนสุดทา้ย) เท่ากบั 6.10% ต่อปี  
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วันที�  5q กุมภาพัน ธ์  5666 น างสาวพิน ทองทา ชิน วัตร ลาออกจากตําแห น่งกรรมการ และ
กรรมการบริหาร เนื�องจากมีความประสงคจ์ะไปปฏิบติัภารกิจอื�น   

วนัที� 5q กุมภาพนัธ์ 5666 นายณฐัพงศ์ คุณากรวงศ ์ไดรั้บการเลือกตั0งจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั0 งที� 
5/5666 เป็นกรรมการแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง และไดรั้บการแต่งตั0ง
ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั และเป็นผูบ้ริหารงานประจาํในตาํแหน่ง
รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร โดยให้มีผลตั0งแต่วนัที� 	 มีนาคม 5666 เป็นตน้ไป และต่อมาไดรั้บการแต่งตั0งจากที�
ประชุมคณะกรรมการ ครั0 งที� ]/5666 เมื�อวนัที� 	7 พฤศจิกายน 5666 ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม  

วนัที� 5q กุมภาพนัธ์ 5666 นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และถือว่า
เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   

วนัที� 17 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท จาํนวน ]6s.s	 ลา้นหุ้น รวม
เป็นเงินทั0งสิ0น ^5s.6	 ลา้นบาท 

ปี 2555 บริษัทฯได้เปิดโครงการใหม่รวม 14 โครงการ มูลค่ารวมทั0 งสิ0น 17,532 ลา้นบาท แบ่งเป็น
โครงการบา้นเดี�ยว q โครงการ โครงการทาวน์เฮา้ส์ 7 โครงการ และ โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ   

ปี 2555 มีผูใ้ชสิ้ทธิซื0อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิt ที�ออกใหแ้ก่ กรรมการ พนกังาน และที�ปรึกษา
บริษทั (โครงการ ESOP ) จาํนวนรวม v,486,336 หุน้ 

วนัที� 56 เมษายน 566] บริษทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 7,500 ลา้นบาท เป็น ̂ ,___ ลา้นบาท และมีทุนชาํระ
แลว้ เท่ากบั 3,5vq.^7 ลา้นบาท 

วนัที� 5] เมษายน 566] บริษทัฯ เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัที�ตราไว ้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น 
หุน้ละ 1 บาท 

วนัที�  17 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลประจาํปี 5666 ในอัตราหุ้นละ _.sqs โดยจ่ายเป็น     
หุน้สามญับางส่วน และเงินสดบางส่วนดงันี0  	.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัในอตัรา q หุ้นเดิมต่อ 	 หุ้นปัน
ผล อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดคาํนวณเป็นเงินเท่ากบั _.]56 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผล ^	5.7_ ลา้นบาท 
และ 5.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.162 บาทรวมเป็นเงินทั0งสิ0น 	_].qs ลา้นบาท   

วนัที� 27 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ออกหุน้กูจ้าํนวน 600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบี0ยคงที� ^.q% ต่อปี  

วนัที� 30 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ออกหุน้กูจ้าํนวน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบี0ยคงที� 6._% ต่อปี  

ปี 2556 บริษัทฯได้เปิดโครงการใหม่รวม 12 โครงการ มูลค่ารวมทั0 งสิ0น 20,640 ลา้นบาท แบ่งเป็น
โครงการบา้นเดี�ยว s โครงการ โครงการทาวน์เฮา้ส์ 	 โครงการ และ โครงการคอนโดมิเนียม ^ โครงการ   

ปี 2556 มีผูใ้ชสิ้ทธิซื0อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิt ที�ออกใหแ้ก่ กรรมการ พนกังาน และ ที�ปรึกษา
บริษทั (โครงการ ESOP ) จาํนวนรวม q,693,426.25 หุน้ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งครบวงจร อนัประกอบไปดว้ย 

(1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย ดาํเนินการโดยบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

(2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อให้เช่าและบริการ ดําเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท          
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั  บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด์ จาํกดั และบริษทั วี.แลนด ์    
พร็อพเพอร์ตี0  จาํกดั 

(3) ธุรกิจที�ปรึกษาและบริหารงาน ดาํเนินงานโดยบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัทย่อย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนีE  

(1) บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกัด ก่อตั0งขึ0นเมื�อ 14 มีนาคม 2534 โดย ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 มี     
ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  ชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ดาํเนิน
ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน และพฒันาโครงการที�อยูอ่าศยัเพื�อขาย 

(2) บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด์ จาํกดั ก่อตั0งขึ0นเมื�อ 1 พฤษภาคม 2533 โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 มี   
ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 30 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ดาํเนิน
ธุรกิจใหเ้ช่าที�ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ 

(3) บริษทั วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี0  จาํกดั ก่อตั0งขึ0นเมื�อ 21 มีนาคม 2535  โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า ดาํเนินธุรกิจ
ตวัแทนจาํหน่ายและใหเ้ช่าบา้นมือสองในโครงการของกลุ่มบริษทัฯ และใหบ้ริการรับซ่อมแซมบา้น  
ทั0งนี0   บริษทัฯ ยงัมีบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษทั เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จาํกดั, บริษทั พี.ที. คอร์ปอเรชั�น จาํกดั, 
บริษทั เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จาํกดั,  บริษทั เอสซีเค เอสเตท จาํกดั และบริษทั เวิร์ธ ซัพพลายส์ จาํกดั ซึ� งดาํเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยอื์�นที�มิไดร้วมอยูใ่นกลุ่มบริษทัฯ  อยา่งไรก็ตามบริษทัที�เกี�ยวขอ้งทั0งหมดแมจ้ะมีบุคคล
กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกนักบับริษทัฯ แต่ลกัษณะธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจมีความแตกต่างกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั0งดา้นผลิตภณัฑ ์การให้บริการ และกลุ่มลูกคา้ และรวมถึงขนาดของการลงทุนของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งที�จะ
ไม่ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจระหวา่งกนั  ทั0งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯในทุกดา้น 
 
 
 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั;น จํากดั (มหาชน)
(SC)

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั;น จํากดั (มหาชน)
(SC)

บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
(UL)

บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
(UL)

บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั  
(OA)

บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั  
(OA)

บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตี0 จาํกดั
(VL)

บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตี0 จาํกดั
(VL)

99.99% 99.99% 99.99%

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั;น จํากดั (มหาชน)
(SC)

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั;น จํากดั (มหาชน)
(SC)

บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
(UL)

บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
(UL)

บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั  
(OA)

บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั  
(OA)

บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตี0 จาํกดั
(VL)

บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตี0 จาํกดั
(VL)

99.99% 99.99% 99.99%
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีโครงการที�ดาํเนินการดงัต่อไปนี0   

ธุรกจิ โครงการ/บริษัทฯ ผู้ดาํเนินการ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย กรานาดา ปิ� นเกลา้ 

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์รัตนาธิเบศร์ 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ� นเกลา้ 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม – ปิ� นเกลา้ 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม v – ศรีนครินทร์ 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอินทรา 2 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร – ปิ� นเกลา้ 
แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร 
บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา 3  
บางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ ์– วงแหวน 
บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ ์– พระราม 6-2 
บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม v – ศรีนครินทร์ 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ ์– รัตนาธิเบศร์ 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 6 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – อ่อนนุช 5   
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา   
วสิตา้ ปาร์ค พระราม 5 
วสิตา้ ปาร์ค สาทร – ปิ� นเกลา้ 
เดอะ เครสท ์พหลโยธิน 11 
เดอะ เครสท ์สุขมุวทิ 24 
เดอะ เครสท ์สุขมุวทิ 49 
เดอะ เครสท ์ซานโตรา หวัหิน 
เดอะ เครสท ์สุขมุวทิ 34 
เซ็นทริค สถานีติวานนท ์
เซ็นทริค สาทร – เซ็นตห์ลุยส์ 
เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น 
เซ็นทริค รัชดา – หว้ยขวาง 
เซ็นทริค ซี พทัยา 
แชมเบอร์ส รามอินทรา 

SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อใหเ้ช่า อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 2  
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3  
อาคารสาํนกังานขนาดกลาง 2 แห่ง 
อาคารสถานีชุมสายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

SC 
SC 
SC 

SC,OA 
UL 

ธุรกิจที�ปรึกษาและบริหารงาน บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั SC 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ ผู้ดาํเนินการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รายได้ % รายได้ รายได้ % รายได้ 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื;อขาย* SC 9,201.21 _`.aa 7,554.97 b_.cd 6,526.10 88.49 

  โครงการแนวราบ  7,597.72 s6.75 6,065.25 71.97 5,851.50 sv.7^ 

  โครงการแนวสูง  1,603.49 	6.v_ 1,489.72 17.68 674.60 v.	6 

ธุรกจิให้เช่าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ SC, OA, UL, VL 828.85 b.aa 802.92 _.dk 827.67 11.22 

ธุรกจิให้บริการที;ปรึกษาและการจดัการ VL 1.09 l.l` 0.54 l.l`   

อื;นๆ** SC, OA, UL, VL 56.12 0.dd 68.50 0.81 20.98 0.29 

รวม  10,lbn.an `ll.ll 8,oac._k `ll.ll 7,kno.nd `ll.ll 

หมายเหตุ    

*       รายไดอ้ื�น ๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากกาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมในอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  รายไดจ้ากเงินประกนัที�ลูกคา้คืนพื0นที�ก่อนครบอายสุญัญาและดอกเบี0ยรับจากเงินลงทุนระยะสั0น 

**     บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั OA UL และ VL ในอตัราร้อยละ vv.vv  
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2.1 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื;อขาย 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ หรือบริการ  

(1) ธุรกจิบ้านจดัสรร: โครงการที;เปิดดาํเนินการ ณ k` ธันวาคม addc มจีาํนวนทัEงหมด al โครงการ 

`. โครงการ กรานาดา ปิ; นเกล้า  
 เนื0อที�โครงการ : 86 ไร่ 1 งาน ]5.^_ ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 467 - 1,156 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 39 ยนิูต ขนาดที�ดิน 182 - 643 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 2,100 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 30.0 – 96.0  ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มี.ค.2552 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 68% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 64% ของทั0งโครงการ  

a. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์  
 เนื0อที�โครงการ : 38 ไร่ 3 งาน 54.80 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลบางรักนอ้ย อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 322 - 425 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 87 ยนิูต  ขนาดที�ดิน q] - 	q] ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,500 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 10.0 – 37.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ต.ค.2553 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 80% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 62% ของทั0งโครงการ 

k. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ; นเกล้า  
 เนื0อที�โครงการ : 30 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 486-499 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 48 ยนิูต ขนาดที�ดิน 119-235 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,200 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 19.0 – 38.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน เม.ย.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 



                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 80% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 29 % ของทั0งโครงการ 

o. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม – ปิ; นเกล้า 
 เนื0อที�โครงการ : 39 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา   
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 495 - 718 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 55 ยนิูต ขนาดที�ดิน 143-228 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,800 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 25.0 – 53.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มิ.ย.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 40% ของทั0งโครงการ 

d. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม _ – ศรีนครินทร์  
 เนื0อที�โครงการ : 27 ไร่ 2 งาน 84.30 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 7_6-^^	 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 72 ยนิูต ขนาดที�ดิน ]^-	_v ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,400 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 15.0 – 33.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ก.พ.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 70% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 22% ของทั0งโครงการ 

c. โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอนิทรา 2  
 เนื0อที�โครงการ : 27 ไร่ - งาน 75.70 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ ^qs-]_5 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 52 ยนิูต ขนาดที�ดิน 95 – 203 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,300 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 21.0 - 38.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ก.ค.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 22% ของทั0งโครงการ 



                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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n. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร – ปิ; นเกล้า  
 เนื0อที�โครงการ : 19 ไร่ 5 งาน qs ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 462-532 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 36 ยนิูต ขนาดที�ดิน 102 - 180 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,100 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 22.0 – 49.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 42% ของทั0งโครงการ 

b. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร  
 เนื0อที�โครงการ : 50 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 316-464 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 132 ยนิูต ขนาดที�ดิน 67 - 192 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 2,500 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 15.0 – 35.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ค.2556 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2559 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 35% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 5% ของทั0งโครงการ 

_. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอนิทรา 3 
 เนื0อที�โครงการ : 46 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 235-328 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 162 ยนิูต ขนาดที�ดิน 54-154 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,800 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 8.0 - 19.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ก.พ.2554 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 90% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 73% ของทั0งโครงการ 
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`l. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ์ - วงแหวน 
 เนื0อที�โครงการ : 61 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 235-328 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 222 ยนิูต ขนาดที�ดิน 54-108 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 2,100 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 7.0 - 18.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ก.พ.2554 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 76% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 53% ของทั0งโครงการ 

``. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – พระราม d-2 
 เนื0อที�โครงการ : 47 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 235-328 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 161 ยนิูต ขนาดที�ดิน 54-108 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ  : 1,700 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 8.0 – 18.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มี.ค.2554 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 80% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 52% ของทั0งโครงการ 

`a. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม _ – ศรีนครินทร์  
 เนื0อที�โครงการ : 41 ไร่ 1 งาน 94.30 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 207 - 260 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 161 ยนิูต ขนาดที�ดิน 6	-sq ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ  : 1,400 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 7.8 - 15.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มิ.ย.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2559 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 45% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 22% ของทั0งโครงการ 
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`k. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม a  
 เนื0อที�โครงการ : 15 ไร่ - งาน 5] ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 5_s-5]_ ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 52 ยนิูต ขนาดที�ดิน 6	-	7q ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 500 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 7.99 - 18.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ม.ค.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2555 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 100% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 100% ของทั0งโครงการ 

`o. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์  
 เนื0อที�โครงการ : 98 ไร่ 5 งาน q_.7_ ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ตาํบลบางพลบั อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 149 - 2]0 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 326 ยนิูต ขนาดที�ดิน 53-120 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 2,300 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 5.0 - 15.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน เม.ย.2554 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 14% ของทั0งโครงการ 

`d. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต  
 เนื0อที�โครงการ : 93 ไร่ - งาน 49 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 130-180 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 358 ยนิูต ขนาดที�ดิน 50-103 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,900 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 4.0 – 9.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มิ.ย.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2559 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 20% ของทั0งโครงการ 
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`c. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม d  
 เนื0อที�โครงการ : 23 ไร่ 3 งาน 44.20 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว  และบา้นแฝด พื0นที�ใชส้อยประมาณ 146 - 188 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 111 ยนิูต ขนาดที�ดิน 35-75 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 680 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 4.9 - 15.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ธ.ค.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 29% ของทั0งโครงการ 

`n. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – อ่อนนุช a   
 เนื0อที�โครงการ : 44 ไร่ 5 งาน q_.7_ ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงดอกไม ้เขตประเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว พื0นที�ใชส้อยประมาณ 167-205 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 175 ยนิูต ขนาดที�ดิน 50-85 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 1,200 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 5.9 - 12.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ก.พ.2556 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2559 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 40% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 9% ของทั0งโครงการ 

`b. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอนิทรา 
 เนื0อที�โครงการ : 57 ไร่ 2 งาน 43.50 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : แขวงคนันายาว เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี�ยว และบา้นแฝด พื0นที�ใชส้อยประมาณ 146-205 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 265 ยนิูต ขนาดที�ดิน 76-ss ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 5.8 – 14.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2560 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 35% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 8% ของทั0งโครงการ 
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`_. โครงการ วสิต้า ปาร์ค พระราม a  
 เนื0อที�โครงการ : 10 ไร่ 2 งาน 48.50 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนพระราม 5 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮา้ส์ 7 ชั0น พื0นที�ใชส้อยประมาณ 161-163 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 107 ยนิูต ขนาดที�ดิน 20 - 35 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 540 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 4.0 - 9.0 ลา้นบาท ต่อ ยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มี.ค.2555 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 90% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 49% ของยนิูตที�เปิดขาย 

al. โครงการ วสิต้า ปาร์ค สาทร – ปิ; นเกล้า  
 เนื0อที�โครงการ : 20 ไร่ 1 งาน 62.30 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ตาํบลบางขนุกอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮา้ส์ 5 ชั0นและ 7 ชั0น พื0นที�ใชส้อยประมาณ 1]2 – 165 ตารางเมตร 
 จาํนวนหน่วย : 192 ยนิูต ขนาดที�ดิน 20 - 45 ตารางวา 
 มูลค่าโครงการ : 960 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 4.0 - 10.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ม.ค.2556 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 60% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 20% ของทั0งโครงการ 

(2) ธุรกจิคอนโดมเินียม: โครงการที;เปิดดาํเนินการ ณ k` ธันวาคม addc มจีาํนวนทัEงหมด `` โครงการ 

`. โครงการ เดอะ เครสท์ พหลโยธิน 11 
 เนื0อที�โครงการ : 1 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 30 ชั0น 1 อาคาร ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 43 - 113 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : 163 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 948 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 7.6 – 10.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2553 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2556 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 100 % ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 100 % ของทั0งโครงการ 
    



                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 การประกอบธุรกิจ   5. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 16 

a. โครงการ เดอะ เครสท์ สุขุมวทิ 24 
 เนื0อที�โครงการ : 1 ไร่ – งาน 25 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนสุขมุวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั0น ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 49 - 230 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : 82 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 720 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : ].7 – 5]._ ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ธ.ค.2554 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2556 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 100% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 99% ของทั0งโครงการ 

k. โครงการ เดอะ เครสท์ สุขุมวทิ 49 
 เนื0อที�โครงการ : 3 งาน 57.4 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนสุขมุวทิ 49  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั0น ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 33.50 - 71.40 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : 88 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ  : 470 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 4.1 – 9.8 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2554 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2556 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 100% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 93% ของทั0งโครงการ 

o. โครงการ เดอะ เครสท์ ซานโตรา หัวหิน 
 เนื0อที�โครงการ : 10 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตาํบลหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 	 - 4 ชั0น และ Villa ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 40 – 177 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม จาํนวน 171 ยนิูต และ Villa จาํนวน 	_ ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 1,650 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 3.6 – 25.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ม.ค.2556 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 80% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 44% ของทั0งโครงการ 
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d. โครงการ เดอะ เครสท์ สุขุมวทิ 34 
 เนื0อที�โครงการ : 2 ไร่ – งาน 16 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนสุขมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 28 ชั0น ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 35 – 111.50 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : 265 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 2,500 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 5.0- 21.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 23% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 96% ของทั0งโครงการ 

c. โครงการ เซ็นทริค สถานีตวิานนท์ 
 เนื0อที�โครงการ : 4 ไร่ 2 งาน 59.1 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ A สูง 41 ชั0 น,ทาวเวอร์ B          

สูง 36 ชั0น) ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 31.81 – 66.85 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม จาํนวน 1,063 ยนิูต และพื0นที�ร้านคา้ยอ่ย จาํนวน 17 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 2,700 ลา้นบาท 
 ราคาขาย : 1.6 – 4.7 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ธ.ค.2554 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 76% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 97% ของทั0งโครงการ 

n. โครงการ เซ็นทริค สาทร - เซ็นต์หลุยส์ 
 เนื0อที�โครงการ : 2 ไร่ 	 งาน sq ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 2 อาคาร  (ทาวเวอร์ A สูง 28 ชั0น,ทาวเวอร์ B สูง 7 ชั0น) 

ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 33.00 – 140.00 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม จาํนวน 7]^ ยนิูต และพื0นที�ร้านคา้ยอ่ย จาํนวน 3 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 1,800 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 2.7 – 16.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ส.ค.2555 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 69% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 92% ของทั0งโครงการ 
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b. โครงการ เซ็นทริค อารีย์ สเตชั;น 
 เนื0อที�โครงการ : 2 ไร่ 5 งาน v7 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 2 อาคาร  (ทาวเวอร์ A สูง 30 ชั0น,ทาวเวอร์ B สูง 8 ชั0น) 

ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 25.50 – 60.59 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม จาํนวน 6	] ยนิูต และพื0นที�ร้านคา้ยอ่ย จาํนวน 5 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 2,700 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 3.3 – 12.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน พ.ย.2556 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 1% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 87% ของทั0งโครงการ 

_. โครงการ เซ็นทริค รัชดา – ห้วยขวาง  
 เนื0อที�โครงการ : 3 ไร่ 5 งาน v	 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 7	 ชั0น ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 56.s_ – 6s.6_ ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม จาํนวน ]s^ ยนิูต และพื0นที�ร้านคา้ยอ่ย จาํนวน 3 ยนิูต 
 มูลค่าโครงการ : 2,900 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 3._ – 12.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน ม.ค.2557 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2559 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 1% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 40% ของทั0งโครงการ 

`l. โครงการ เซ็นทริค ซี พทัยา 
 เนื0อที�โครงการ : 6 ไร่ - งาน ^	.q_ ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 3 อาคาร  (ทาวเวอร์ A สูง 44 ชั0น,ทาวเวอร์ B สูง 32 ชั0น,            

ทาวเวอร์ C สูง s ชั0น) ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 27.50 – 96.60 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : คอนโดมิเนียม vvv ยนิูต และ พื0นที�ร้านคา้ยอ่ย 5 ยนิูต  
 มูลค่าโครงการ : 2,800 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 1.8 – 8.9 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน เม.ย.2556 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2558 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 14% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 21% ของทั0งโครงการ 
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``. โครงการ แชมเบอร์ส รามอนิทรา 
 เนื0อที�โครงการ :  ^ไร่ - งาน 57 ตารางวา  
 ที�ตั0งโครงการ : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 3 อาคาร  (ทาวเวอร์ A สูง 7 ชั0น,ทาวเวอร์ B สูง 7 ชั0น,            

ทาวเวอร์ C สูง s ชั0น) ขนาดพื0นที�ใชส้อยตั0งแต่ 45.00 – 96.75 ตร.ม. 
 จาํนวนหน่วย : 	65 ยนิูต  
 มูลค่าโครงการ : 600 ลา้นบาท 
 ราคาขาย  : 2.3 – 6.0 ลา้นบาท ต่อยนิูต 
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง : เริ�มก่อสร้างเดือน มี.ค.2556 ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 
 กรรมสิทธิt ที�ดิน  : บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง : 95% ของทั0งโครงการ 
 ความคืบหนา้ของการขาย : 72% ของทั0งโครงการ 

การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะการตลาด 

� กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปี 566] ซึ� งเป็นปีที�บริษทั ครบรอบ 	_ ปี ในการเป็นบริษทัฯ จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย ์
และเป็นปีที�บริษทัฯ มีเป้าหมายยอดรับรู้รายไดที้� 	_,___ ลา้นบาท  มีอตัราการเติบโตที�สูงถึง 20 % ดงันั0นจึงเป็นปีที�    
ทา้ทาย โดยบริษทัฯยงัคงยึดมั�นในความกา้วหน้า ทางดา้นการพฒันาสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ทั0 งบา้นเดี�ยว 
ทาวน์โฮม คอนโดมีเนียม และ โฮมออฟฟิศ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดอสงัหาริมทรัพยไ์ทย ที�มีทั0งการแข่งขนั 
และการเติบโตที�สูงขึ0นมากโดยยงัคงวิสัยทศัน์การพฒันาโครงการระดบัพรีเมียมที�ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุกเซกเมนต ์ภายใตน้โยบายการพฒันาที�ยึดหลกั “5 ความสมบูรณ์แบบ” เป็นเกณฑส์าํคญัในการ
พฒันาสินคา้ เพื�อส่งมอบความสุขใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

1. Practical Design   

การออกแบบยงัคงยดึหลกัการสร้างประโยชน์ใชส้อยใหสู้งที�สุด จากพื0นที�ที�มีอยู ่ซึ� งมีจุดเด่น
ที�สามารถปรับเปลี�ยนการใช้ประโยชน์ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ (Multi-Flexible Function) เพราะไลฟ์สไตล์ของ
ลูกคา้นั0นแตกต่างกนัไปในแต่ละท่าน จึงจะตอ้งใหโ้อกาสในการปรับแต่งการใชป้ระโยชน์ต่างๆ จากที�อยูอ่าศยั เพื�อ
สร้างความสุขสูงสุดให้แก่ลูกค้าผู ้อยู่อาศัย โดยในปี 566] ได้มีการเผยโฉมบ้านเดี�ยว New Series 2013 โดย
ปรับเปลี�ยนตามไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค แบบเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที�มีความหลากหลายมากขึ0น 

2. Accessible Location   

โครงการของบริษทัฯ ในปี 566] ยงัคงยึดหลกัทาํเลโครงการที�เดินทางสะดวกในการเดิน
ทางเขา้ออก ทาํเลโครงการที�เดินทางทุกทาํเลดว้ยการเปิดโครงการใหม่ ทั0 งบา้นเดี�ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม 
อาทิ  

บา้นเดี�ยว  
 

- โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา ติดถนนใหญ่รามอินทรา ใกล้รถไฟฟ้าใน
อนาคต ทางด่วน และหา้งสรรพสินคา้  
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- โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม5 สะดวกดว้ยการเขา้ออก หลากหลายเส้นทาง ทั0ง 
พระราม 5 จรัญสนิทวงศ ์ราชพฤกษ ์ 

- โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช ติดถนนใหญ่ ใกลห้้าง IKEA , เซ็นทรัล 
บางนา สนามบินสุวรรณภูมิ  

ทาวน์โฮม - โครงการวสิตา้ ปาร์ค สาทร-ปิ� นเกลา้ ทาํเลติดหา้ง The Walk ,ถนนราชพฤกษ ์รถไฟฟ้า  
คอนโดมิเนียม - โครงการเซ็นทริค รัชดา-หว้ยขวาง เพียง 100 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า MRT หว้ยขวาง ติดถนน

รัชดาภิเษก ทาํเลยา่นธุรกิจ 
- โครงการเซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส อารีย ์ ห้างสรรพสินคา้ ทางด่วน 

กลางใจเมือง 

3. Lively Neighborhood 

ทางบริษทัฯ ยงัคงออกแบบสภาพแวดลอ้มโครงการใหน่้าอยู ่ร่มรื�น และไม่แออดั โดยจดัให้
มีพื0นที�ส่วนกลางที� ทั0งสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและยงัช่วยเพิ�มความสวยงามทางทศันียภ์าพ มีการจดัการระบบ 
Customer Management ที�มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการหลงัการขายต่างๆของลูกคา้ผูอ้ยูอ่าศยัได้
อยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิผล รวมถึงการจดั events ต่างๆเพื�อเพิ�มความผอ่นคลายและความสบายใจใหแ้ก่ลูกคา้
อีกดว้ย ซึ�งทางบริษทัยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากโครงการ SC Family Newsletter ในการสื�อสารกบัลูกคา้ผูอ้ยูอ่าศยั เพื�อ
แนะนาํข่าวสารต่างๆทั0งที�เกี�ยวกบับริษทัฯเอง และข่าวสารต่างๆที�เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ยูอ่าศยั ไม่วา่จะเป็น เรื�องการ
ดูแลบา้น เทคนิคการแต่งบา้นให้น่าอยู ่หรือ ข่าวสารเกี�ยวกบังานแสดงทางวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าต่างๆที�จะช่วย
ใหลู้กคา้ไดรั้บ ทั0งโลกทศัน์ใหม่ๆ ความสนุก และความผอ่นคลาย 

4. Security Care 

การจดัระบบรักษาความปลอดภยัที�สูงกวา่มาตรฐานของโครงการที�พกัอาศยัอื�นๆทั�วๆไป คือ 
จุดเด่นของโครงการของทางบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็น ระบบ Double Security Gates ในโครงการบา้นเดี�ยว ที�มีมาพร้อม 
ระบบ  Access Card Control ในการป้องกนับุคคลแปลกหนา้ไม่ให้เขา้มาในโครงการได ้การติดตั0งระบบสัญญาณ
กนัขโมยที�เชื�อมต่อไปยงัศูนยรั์กษาความปลอดภยัประจาํโครงการ หรือ การติดตั0งกลอ้งวงจรปิด รอบโครงการเพื�อ
จบัความเคลื�อนไหวอนัผิดสงัเกตุตลอดเวลา เพื�อใหลู้กคา้ผูอ้ยูอ่าศยัมีความปลอดภยัและคลายกงัวลเมื�อตนเองไม่ได้
อยูบ่า้นในส่วนโครงการประเภทคอนโดมีเนียมนั0น ทางบริษทัฯยงัคงใชร้ะบบ Triple Securities ที�เป็นระบบรักษา
ความปลอดภยัขั0นตํ�าสามชั0น โดยผูจ้ะเขา้ตวัตึก ตอ้งใช ้Access Card ในการผ่าน ทั0งการผ่านเขา้ประตูโครงการ การ
ผ่านเขา้ตวัตึก และการกดลิฟท์โดยสารไปยงัชั0นพกัอาศยั โดยในโครงการระดบัสูง ทางบริษทัยงัไดติ้ดตั0งระบบ
ความปลอดภยัขั0นที�สี� ซึ�งก็คือ Key Card Access Door-lock ที�ประตูทางเขา้หอ้งพกัอาศยัของลูกคา้ผูอ้ยูอ่าศยัอีกดว้ย 

5. Intelligent Home 

ทางบริษทัฯ ยงัคงพฒันาการใชเ้ทคโนโลยกีบัโครงการต่างๆอยา่งต่อเนื�อง เพื�อการสร้างที�อยู่
อาศยัที�นอกจากจะใหค้วามสุขแก่ผูพ้กัอาศยัแลว้ ยงัช่วยในการประหยดัพลงังานและรักษาสิ�งแวดลอ้มอีกดว้ย ไม่วา่
จะเป็นสานต่อเทคโนโลยีเดิม เช่น การใชอิ้ฐมวลเบาที�ทั0งลดเสียงรบกวนจากภายนอก และลดความร้อนในตวับา้น 
การใชก้ระจกประเภทเขียวตดัแสงที�ลดปริมาณแสงยวูีและความร้อนที�ส่งผ่านเขา้มายงัตวับา้นโดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณความสวา่งภายในบา้น หรือ การเพิ�มแนวคิดใหม่ๆในการประหยดัพลงังาน เช่น การเพิ�มช่องหนา้ต่างระบาย
อากาศบริเวณโถงบนัได ที�สามารถทาํใหอ้ากาศถ่ายเทไดง่้ายยิ�งขึ0น ช่วยลดอุณหภูมิสะสมภายในบา้นโดยทางบริษทัฯ
ไดอ้อกแบบช่องหน้าต่างนี0 อย่างรอบคอบ เพื�อให้บ้านยงัปลอดภยัอยู ่ทั0 งจากการงดัแงะ และจากนํ0 าฝนตามหลกั 
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Security Care นอกเหนือจากนั0นทางบริษทัฯยงัไดติ้ดตั0งระบบเซนเซอร์ระบบส่องสวา่งอตัโนมติัให้แก่บริเวณโรง
จอดรถในบริเวณบา้น เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายแก่ผูอ้ยูอ่าศยัเมื�อเขา้ถึงที�พกัในเวลากลางคืน และยงัช่วยประหยดั
พลงังานจากการลืมปิดไฟส่องสวา่งอีกดว้ย 

� การส่งเสริมการตลาดและการขาย 

เนื� องด้วยในปี 2556 เป็นปีที�  บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปี เข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ จึงได้มี Special Big Event เพื�อฉลองครบรอบเนื� องในโอกาสครบรอบ 10 ปี  ในงาน For Good 
Mornings ขึ0 นที�สยามพารากอน โดยเนรมิตพื0นที�กว่า 500 ตารางเมตร เพื�อจัดงานดังกล่าว พร้อมทั0 งเปิดตัว 3 
คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ คือ เซ็นทริค รัชดา-หว้ยขวาง, เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น, เซ็นทริค ซี พทัยา และสร้างการ
รับรู้แบรนด ์SC ASSET ภายใตส้โลแกนใหม่ For Good Mornings ชีวติที�ดี มาจากจุดเริ�มตน้ที�ดี   

และเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพทางการส่งเสริมการตลาดและการขายที�ดีที�สุดในปี 566] บริษทัฯ ได้
เนน้กลยทุธ์การตลาดเชิงรุกเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นการจดั Marketing Event ต่างๆ การจดัแคมเปญส่งเสริมการขายที�
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การจดัโปรโมชั�นเชิงรุกในทุกๆเดือน และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที�เขา้ถึง
ลูกคา้มากยิ�งขึ0น ทั0งการใช ้Direct Mail การใช ้SMS การใชป้้ายชี0ทาง และป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆที�เหมาะสมกบั
แต่ละโครงการและแต่ละพื0นที� และ Marketing Online เนื�องจากการเปลี�ยนพฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนั สามารถ
เขา้ถึง Internet, Social Media มากขึ0น 

ทางบริษทัฯ ยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากวารสารรายเดือน SC Update ในการประชาสมัพนัธ์ทางตรงแก่
กลุ่มลูกคา้มุ่งหวงั รวมทั0งยงัใชก้ารออก Road Show ทั0งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อประชาสมัพนัธ์และส่งเสริม
การขายใหแ้ก่โครงการอสงัหาริมทรัพยต์่างๆของทางบริษทัฯ  

การขาย 

ทางบริษทัฯให้ความสําคญักับการขายเป็นอย่างยิ�ง โดยได้ทาํการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ในดา้น
ความสามารถของพนกังานขาย อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การจดัอบรมฝึกฝนพนกังานขายทั0งก่อน
และหลงัเขา้ประจาํโครงการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหพ้นกังานขายเขา้ใจบริบทตา่งๆของการขายอยา่งครบถว้น สามารถ
มอบการบริการที�ดีที�สุดให้แก่ลูกคา้ทุกระดบัไดอ้ย่างเท่าเทียม โดยยึดถือตามหลกัมาตรฐานการบริการของทาง
บริษทัฯเป็นสาํคญั  

ทางดา้นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขาย ทางบริษทัฯ ยงัไดต้่อยอดระบบ Touch Screen และระบบ 
iPad Sales Kit ใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ0นอีกดว้ย 

การกาํหนดราคา   

การตั0งราคาของสินคา้ในโครงการอสังหาริมทรัพยต์่างๆของทางบริษทัฯนั0น จะมีการสาํรวจ และ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ป็นประจาํ เพื�อที�จะสามารถตั0งราคาขายในระดบัที�
สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงการตั0งราคาที�สอดคลอ้งกบัสภาวะตน้ทุนต่างๆที�มีการปรับเปลี�ยนอยูต่ลอดเวลา โดยการ
ตั0งราคานั0น จะเนน้ความสามารถทางการแข่งขนัเป็นสาํคญั 

การบริหารลูกค้า (Customer Management) ทางบริษทัฯไดแ้บ่ง แผนกดูแลลูกคา้ออกเป็น 5 ส่วนคือ  

1. การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 

เป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกในการบริการลูกคา้ใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื�อใหพ้นกังานทุกระดบั
ทุกแผนกเขา้ใจและใส่ใจกบัการบริการลูกคา้อยา่งเตม็ที� โดยมีการจดักิจกรรมต่างๆที�จะเชื�อมสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้
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และพนักงานเขา้ดว้ยกนั อาทิเช่น กิจกรรมวนังานตามประเพณีต่างๆ และ กิจกรรมพิเศษแลว้แต่โอกาส เพื�อให้
พนกังานไดพ้บปะกบัลูกคา้อยา่งทั�วถึง 

2. การให้บริการหลงัการขาย 

เป็นการจดัการบริหารความสัมพนัธ์ให้แก่ลูกคา้ในเชิงธุรกิจ และ การบริการ เพื�อเป็นการ
มอบความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและอาํนวยความสะดวกทางดา้นโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกคา้ เพราะว่า
อสังหาริมทรัพยน์ั0นเป็นสินคา้ที�มีการเพิ�มของมูลค่าอยู่ตลอดเวลา โดยในเชิงธุรกิจนั0นทางบริษทัจดัให้มีแผนก 
Property Management เพื�ออาํนวยความสะดวกในการกระทาํธุรกรรมต่างๆทั0งทางดา้นการขายต่อและการให้เช่า 
เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพยที์�ลูกคา้ไดซื้0อไปจากทางบริษทัฯ  

ทางดา้นการบริการ บริษทัไดพ้ฒันาหน่วยงาน SC Service ให้มีศกัยภาพเพิ�มมากยิ�งขึ0น เพื�อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆของลูกคา้ผูพ้กัอาศยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบาํรุง งานทาํ
ความสะอาดบา้น งานจดัสวน งานจดัเลี0ยงเนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆของลูกคา้ผูพ้กัอาศยั รวมไปถึงงานช่วยเหลือ
จิปาถะต่างๆ เช่น งานบริการ ซกั อบ รีด เป็นตน้ 

� ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของทางบริษทัฯนั0น เป็นกลุ่มลูกคา้ระดับกลางขึ0นไป โดยส่วนมากจะเป็น
ลูกคา้ที�อยู่ในพื0นที� ที�โครงการตั0งอยู่ และมีลูกคา้บางส่วนที�เป็นลูกคา้นอกพื0นที� โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มตลาด
คอนโดมีเนียมนั0น สัดส่วนลูกคา้นอกพื0นที�จะมีอตัราเฉลี�ยที�สูงกวา่หากเปรียบเทียบกบัโครงการแนวราบ และในปี 
566] ไดมี้การขยายฐานกลุ่มลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ระดบักลางตน้เพิ�มมากยิ�งขึ0น โดยไดพ้ฒันารูปแบบบา้นแบบใหม่
ที�มีราคาเริ�มตน้เหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้กลุ่มดังกล่าว เช่น โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต โครงการ
คอนโดมิเนียมตากอากาศ-โครงการเซ็นทริค ซี พทัยา 

� การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

เนื�องดว้ยผลิตภณัฑข์องทางบริษทัฯนั0น เป็นสินคา้ประเภท High Involvement ทางบริษทัจึงไดว้าง
กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของผลิตภณัฑด์งันี0  กล่าวคือ 

1. การขายในโครงการ: เป็นการขายโดยทีมพนกังานขายที�ไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาตามหลกั 
Service Standard ของทางบริษทั โดยพนกังานจะดาํเนินกิจกรรมทางการขายภายในสาํนกังานขายแต่ละโครงการ 

2. การขายภายนอกโครงการ: เป็นการขายและสนบัสนุนการขายโดยทีมการตลาด ไม่วา่จะเป็น
การออกบูธต่างๆตามห้างสรรพสินคา้ และ คอมมูนิตีมอลล ์ชั0นนาํ ในทุกๆเดือน รวมถึงการไปจดั Road Show ใน
ต่างประเทศ เพื�อเป็นการเพิ�มยอดการขาย หรือ เป็นการเชิญลูกคา้ใหเ้ขา้มาแวะชมที�โครงการเพื�อดาํเนินกิจกรรมการ
ขายภายในโครงการต่อไป 

การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม  

� สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

เศรษฐกิจไทยในปี 566] มีการขยายตวัลดลงจากปี 5666 ตามอุปสงค์ในประเทศที�ชะลอตวัลง   
เป็นหลกั ประกอบกบัภาคส่งออกที�ยงัไม่ไดป้ระโยชน์จากการฟื0 นตวัของเศรษฐกิจโลกเท่าที�ควร รวมถึงปัญหา
การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจยัลบที�ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกิจไทยมีการเติบโตทั0งปีเพียงร้อยละ 5.v  อยา่งไรก็ตาม
ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพยไ์ทยในปี 566] ยงัมีการขยายตวั โดยขอ้มูลจาก บจก. เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส พบว่า ที�อยูอ่าศยัที�เปิดตวัใหม่ในปี 2556 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจาํนวน 	7	,66_ 
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หน่วย เติบโตจากปี 5666 ร้อยละ 5v และมีมูลค่ารวม 7ss,982 ลา้นบาท เพิ�มขึ0นร้อยละ 5] โดยเป็นสัดส่วนหลกัมา
จากคอนโดมิเนียม ขณะที�ตลาดอาคารสํานักงานให้เช่ามีแนวโน้มดีขึ0 นในส่วนของอตัราค่าเช่าเฉลี�ยที� เพิ�มขึ0 น  
สําหรับปี 566s ภาวะเศรษฐกิจไทยยงัมีความไม่แน่นอนจากความไม่เชื�อมั�นของผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจจาก
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ การตอบรับของผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคัญกับความน่าเชื�อถือของ
ผูป้ระกอบการ เช่นเดียวกบัการแข่งขนัของตลาดที�อยูอ่าศยัในปี 566s ยงัเป็นการแข่งขนัที�สูงระหวา่งผูป้ระกอบการ
ที�มีความเป็นมืออาชีพและมีแบรนด์น่าเชื�อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซึ�งมีส่วนแบ่งการตลาดมากกวา่กึ�งหนึ�งของทั0งหมด     

   

บ้านจดัสรรและคอนโดมเินียม 

ในปี 566] จาํนวนการจดทะเบียนใหม่ของที�อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มี
จาํนวนทั0งสิ0น 	7_,_^] หน่วย เพิ�มขึ0นร้อยละ ^ เมื�อเทียบกบัปี 5666  เมื�อวิเคราะห์แยกตามประเภทและการสร้างที�
อยูอ่าศยัแลว้พบว่า ในปี 255] คอนโดมิเนียมยงัคงมีสัดส่วนมากที�สุดร้อยละ 67 รองลงมาไดแ้ก่ บ้านเดี�ยว  และ
ทาวน์เฮา้ส์ โดยมีสัดส่วน 5^ และ 	7 ตามลาํดบั  ที�อยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นของโครงการจดัสรรซึ� งมีสัดส่วนร้อยละ 
q5 ขณะที�ที�อยูอ่าศยัสร้างเองมีสดัส่วนร้อยละ 	q เทียบกบัร้อยละ q	 และ ร้อยละ 	v ในปี 5666 ตามลาํดบั 

 
ตารางการจดทะเบียนเพิ;มขึEนของที;อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                                                                                                                         (หน่วย : ยนิูต) 

ประเภท 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ภาพรวมทั0งหมด 85,579 94,977 106,893 81,856 125,002 130,046 

บา้นเดี�ยว 34,618 28,998 31,687 31,813 31,745 31,079 

จดัสรร 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 

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

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

สร้างเอง 163 138 154 81 104 131 

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

จดัสรร 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 
ที�มา : สาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลและสาํนกังานจงัหวดัในปริมณฑล 
รวบรวมโดย : ส่วนขอ้มูลที�อยูอ่าศยั ฝ่ายวิชาการและศูนยข์อ้มูลที�อยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 

เมื�อพิจารณาด้านอุปทานพบว่าปี 255] ที�อยู่อาศัยที� เสนอขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มี
จาํนวนรวม 470,902หน่วย คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,518,659 ลา้นบาท  โดยเป็นโครงการเปิดใหม่ภายในปีเดียวกนั 
131,550 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของโครงการทั0งหมด เพิ�มขึ0นจากปี 2555 ร้อยละ 5v และมีมูลค่าโครงการเปิด
ใหม่รวม 377,982 ลา้นบาทหรือร้อยละ 25 ของทั0งหมด  โดยมีมูลค่าเพิ�มขึ0นจากปี 5665 ร้อยละ 26 และการพฒันา
ยงัคงมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัปีที�ผา่นมา  คือการเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสดัส่วน
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การเปิดตวัของคอนโดมิเนียมเพิ�มขึ0นจากร้อยละ ]	 เป็นร้อยละ ]^ ขณะที�สดัส่วนของบา้นเดี�ยวลดลงจากร้อยละ 	5 
เป็นร้อยละ 	_ และทาวน์เฮา้ส์สดัส่วนลดลงคือร้อยละ 5	 จากร้อยละ 55 ในปี 5666  

โครงการที�อยูอ่าศยัที�เกิดขึ0นมีมูลค่าต่อยนิูตลดลง โดยราคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยของอสงัหาริมทรัพย์
มีราคาเฉลี�ยลดลงจาก 2.94 ลา้นบาทต่อหน่วยในปี 5666 เป็น 5.qs ลา้นบาทในปี 566]  เนื�องจากผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่เปิดตวัคอนโดมิเนียม ระดบัราคา 	-5 ลา้นบาทเป็นหลกัส่งผลใหร้าคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยลดลง 

 

ตารางแสดงผลการสํารวจตลาดที;อยู่อาศัยปี 2556 
 

ประเภทที;อยู่อาศัย  บ้านเดี;ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมเินียม รวม 

รวมโครงการ
ทั0งหมด  
ณ  สิ0นปี 

จาํนวนหน่วย  หน่วย 97,415 20,427 114,189 6,610 232,261 470,902 
 % 21% 4% 24% 1% 49% 100% 
มูลค่าโครงการ ลา้นบาท 534,129 60,942 255,538 26,189 641,861 1,518,659 
 % 35% 4% 17% 2% 42% 100% 
ราคาขายเฉลี�ย/หน่วย ลา้นบาท 5.48 2.98 2.24 3.96 2.76 3.23 

เฉพาะโครงการ
เปิดใหม่ 

จาํนวนหน่วย หน่วย 12,789 4,437 28,047 2,027 84,250 131,550 
 % 10% 3% 21% 2% 64% 100% 
มูลค่าโครงการ ลา้นบาท 71,419 14,983 68,114 10,714 212,752 377,982 
 % 19% 4% 18% 3% 56% 100% 
ราคาขายเฉลี�ย/หน่วย ลา้นบาท 5.58 3.38 2.43 5.29 2.53 2.87 

สถานการณ์ 
ยอดขาย 

ขายได ้ 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% 

สดัส่วนการขายได ้ % 62% 58% 61% 74% 78% 70% 
มา : บจก. เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

 

บา้นเดี�ยว 

จากการสาํรวจตลาดพบวา่โครงการบา้นเดี�ยวที�เปิดขายใหม่ในปี 2556 ผูป้ระกอบการยงัคงมุ่งทาํ
ตลาดกบักลุ่มลูกคา้ระดบักลางเป็นหลกั  ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการบา้นเดี�ยวราคา 7-6 ลา้นบาทมีส่วนแบ่งตลาด
สูงสุดถึงร้อยละ 6s และรองลงมาเป็นระดบัราคา 5-10 ลา้นบาทในสัดส่วนร้อยละ 5	 ณ สิ0นปี 2556 บา้นเดี�ยวมี
จาํนวนหน่วยในการเสนอขายรวมทั0งหมดถึง 97,415 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวมคิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่า
โครงการที�เปิดขายในปี 566] โดยมีสดัส่วนบา้นเดี�ยวระดบัราคากลาง (ราคา 3-5 ลา้นบาท) สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47   

ทาวน์เฮา้ส์ 

ตลาดทาวน์เฮา้ส์มีจาํนวนหน่วยที�เปิดขายในปี 5666 รวม 114,189 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24 ของ
จาํนวนหน่วยทั0งหมด เพิ�มขึ0นจากปี 5666 ร้อยละ 7 และมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 	s ของจาํนวนที�อยู่อาศยัที�   
เปิดขาย โดยโครงการทาวน์เฮา้ส์ที�เปิดตวัใหม่ ในปี 566] มีจาํนวนหน่วยทั0งสิ0น 28,047 หน่วยเพิ�มขึ0นจากปี 5666  
ร้อยละ 56 เมื�อแยกตามระดบัราคาพบวา่ ทาวน์เฮาส์ราคาตํ�ากวา่ 5 ลา้นบาทมีส่วนแบ่งตลาดมากที�สุด โดยมีจาํนวน
หน่วยเปิดขาย 	^,537 ยนิูต หรือร้อยละ 65 
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คอนโดมิเนียม 

ในปี 2556 ตลาดคอนโดมิเนียมยงัคงมีจาํนวนสูงสุดในตลาดที�พกัอาศัยโดยมีจาํนวน 232,261 
หน่วย หรือร้อยละ 49 และมีมูลค่าโครงการรวม 641,861 ลา้นบาทเพิ�มขึ0นจากปีที�แลว้ร้อยละ 22 โดยจาํนวนหน่วยขายที�
เปิดใหม่ในปี 255] มีจาํนวนหน่วยเปิดขาย 84,250 เพิ�มขึ0 นร้อยละ 35 และมีมูลค่าโครงการรวม 212,752 ล้านบาท 
เพิ�มขึ0นจากปีที�แลว้ร้อยละ ^] โดยมีราคาเฉลี�ยต่อหน่วย 5.67 ลา้นบาท เพิ�มขึ0นจาก 5.7^ ลา้นบาทในปี 5666 ทั0งนี0
เนื�องมาจากการทาํตลาดระดบัราคาสูงกว่า 5 ลา้นบาทมีจาํนวนมากขึ0น โดยมีจาํนวนหน่วยเปิดขาย 7q,740 ยูนิต 
หรือร้อยละ ^] เพิ�มขึ0นจากปี 5666 ที�มีจาํนวนหน่วยเปิดขาย 23,884 หรือร้อยละ 7q  

ตารางโครงการที;อยู่อาศัยที;เสนอขายทัEงหมด ณ สิEนเดอืนธันวาคม 2556 แยกตามระดบัราคา 

จาํนวนหน่วยทัEงหมด 

ระดบัราคา (ลบ.) บ้านเดี;ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมเินียม รวม 

<_.6_	 ลา้นบาท     23,261 23,261 

 _.6_	 – 	.___  1,641 172 9,711  27,293 38,817 

 	.__	 – 5.___ 1,816 2,634 59,304 733 84,708 149,195 

 5.__	 – 7.___  11,894 9,138 22,729 1,250 39,828 84,839 

 7.__	 – 6.___  45,990 7,897 17,586 3,594 33,052 108,119 

 6.__	 - 	_.___ 29,664 586 4,721 933 17,409 53,313 

 	_.__	-5_.___ 4,377  138 100 5,363 9,978 

>5_ ลา้นบาท 2,033    1,347 3,380 

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

ที�มา : บจก. เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

ในปี 566s ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัคงเผชิญกับปัจจัยเสี� ยงหลายด้าน อาทิ ความยืดเยื0อของ
สถานการณ์ทางการเมือง การขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้าง และแนวโนม้ตน้ทุนการก่อสร้างที�สูงขึ0น ซึ�งอาจส่งผล
กระทบต่อความเชื� อมั�นของผู ้บ ริโภคและผู ้ประกอบการทําให้ผู ้บริโภคพิจารณาเลือกซื0 อโครงการของ
ผูป้ระกอบการที� มีความน่าเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับ  ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขันที� รุนแรง 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีประสบการณ์ ตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ให้สอดคลอ้ง
กบัการเปลี�ยนแปลง และ มีความสามารถในการบริหารจดัการที�ผูบ้ริโภคมีความเชื�อถือและยอมรับ  

การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

� การจดัหาที;ดนิและการจดัหา Supplier 

โครงการเพื�อขาย จะเน้นพฒันาโครงการที�อยูอ่าศยัหลายประเภทและระดบัราคาในทาํเลทั0งใน
ทาํเลเดิมซึ� งมีฐานลูกคา้ชดัเจน และในทาํเลใหม่ที�แตกต่างกนั เพื�อกระจายความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ 
ให้ความสาํคญัในการจดัหาที�ดินเพื�อนาํมาพฒันาโครงการเป็นอยา่งมากเนื�องจากเป็นปัจจยัหลกัในการแข่งขนัทั0ง
ในเรื�องตน้ทุนและทาํเลที�ตั0ง โดยโครงการที�บริษทัฯพฒันาขึ0นมีทั0งการพฒันาที�ดินซึ� งบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของกรรมสิทธิt ในที�ดิน และซื0อจากบุคคลอื�น โดยนโยบายในปี 2556 บริษทัฯมีนโยบายทั0งซื0อที�ดินในลกัษณะที�
พร้อมพฒันา และ การซื0อที�ดินที�มีทาํเลดีเพิ�มเติมไว ้ทั0งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั เพื�อรอการ
พฒันาภายในระยะเวลา 1-2 ปีขา้งหนา้ดว้ย   
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ในขั0นตอนการจดัหาที�ดินและพฒันาโครงการ บริษทัฯมีทีมวิจยัในการสาํรวจสภาวะตลาดและ
การแข่งขนั รวมทั0งพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากนั0นจะทาํการประมวลผลการศึกษาเพื�อนาํมากาํหนดแนวคิดรูปแบบ 
ทาํเลที�ตั0งที�เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ จากนั0นจึงจะดาํเนินการจดัหาที�ดิน
เพื�อพฒันาโครงการแบบเชิงรุก ซึ� งบริษทัฯ อาจติดต่อผ่านเจา้ของที�ดินโดยตรงผ่านนายหน้า หรือเจรจาซื0อจาก
บริษทัในกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งในราคาที�เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด ราคาประเมินของทางราชการ และราคา
ประเมินจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

สาํหรับการจดัหาวสัดุก่อสร้างสาํหรับโครงการ บริษทัฯไดมี้การเจรจาต่อรองผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง
เพื�อให้ได้สินคา้ที�มีคุณภาพดีในราคาที�เหมาะสม โดยบริษทัฯจะเป็นผูจ้ ัดซื0อวสัดุก่อสร้างเองบางประเภท เช่น 
เสาเข็ม สุขภณัฑ ์เฟอร์นิเจอร์ และระบบรักษาความปลอดภยัที�ติดตั0งในบา้นทุกหลงั ทั0งนี0นอกจากจะสามารถรักษา
คุณภาพของสินคา้แล้วยงัทําให้สามารถควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างได้อีกด้วย รวมถึงวสัดุคุณภาพสูงที�ใช้ใน
เทคโนโลยีประหยดัพลงังานและระบบสื�อสารดิจิตอลความเร็วสูง ซึ� งบริษทัฯสามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตหลายราย  
ส่วนการคัดเลือกผู ้รับเหมานั0 นบริษัทฯมีทีมวิศวกรและทีมงานที�ทําหน้าที�คัดเลือกผู ้รับเหมาที� มีคุณภาพมี
ประสบการณ์และมีเครดิตทางการคา้ที�ดี โดยไดมี้การกาํหนดมาตรฐานในการทาํงานและตารางการตรวจรับงานที�
ชดัเจน 

� ขัEนตอนและเทคโนโลยกีารผลติ 

ในขั0นตอนการพฒันาธุรกิจบา้นจดัสรรนั0น บริษทัฯให้ความสาํคญักบัรายละเอียดในทุกขั0นตอน  
โดยก่อนการกาํหนดโครงการพฒันาบา้นจดัสรรใดๆบริษทัฯจะมีการสาํรวจทาํเลและวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ� งจะทาํการ
สาํรวจโดยทีมวิจยัของบริษทัฯ  เพื�อศึกษาความตอ้งการ รูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื�อวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ   และในการวิเคราะห์นั0 นจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างทีมวิจัย ทีมงานด้านการตลาด            
ทีมบริหารงานก่อสร้าง และฝ่ายบริหาร โดยจะผสมผสานและผนวกรูปแบบโครงการซึ� งจะเป็นจุดขายและเป็น
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัเขา้ไปดว้ย  เช่น  การออกแบบพื0นที�ใชส้อยดว้ยนวตักรรมใหม่  เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างประเภทประหยดัพลงังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบความปลอดภยัแบบ Double Security เป็นตน้  
นอกจากนั0นบริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานก่อสร้างซึ�งรวมถึงการคดัเลือกผูรั้บเหมาที�มีความชาํนาญ มี
ประสบการณ์และมีความน่าเชื�อถือที�ดี ประกอบกบับริหารจดัการการจดัซื0อวสัดุก่อสร้างที�ดี และจดัตั0งหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ซึ�งเป็นหน่วยงานภายในของบริษทั สาํหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้ไดม้าตรฐาน
เดียวกนัทุกโครงการ 

� ผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อม 

ทุกโครงการของบริษทัฯ บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ0 าเสียสําหรับบา้นแต่ละหลงัและระบบ
บาํบดันํ0 าเสียส่วนกลาง เพื�อมิใหส่้งผลกระทบต่อแหล่งนํ0 าสาธารณะรวมทั0งไดมี้การออกแบบระบบสาธารณูปโภคที�
เหมาะสมเพื�อมิใหส่้งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม  โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ทุกอาคารจะตอ้งจดัทาํรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ� งแวดล้อม (EIA) และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ก่อนดาํเนินการก่อสร้าง 
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งานที;ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ  วนัที� 7	 ธันวาคม 566] บริษัทฯ มีงานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบจาํนวน  2,609 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 
10,993.64 ลา้นบาท ทั0งจาํนวนเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ซึ�งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  

โครงการ จาํนวน (ยูนิต) มูลค่า (ล้านบาท) 

	.  เซ็นทริค สถานีติวานนท ์ 	,_^6 5,]7	.55 

5.  เดอะ เครสท ์สุขมุวทิ 7^ 566 5,^7v.^q 

7.  เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น 7v5 5,_^6.]	 

^.  เซ็นทริค สาทร-เซ็นตห์ลุยส์ 77] 	,65v.s	 

6.  เซ็นทริค รัชดา-หว้ยขวาง 5_5 q5_.65 

].  เซ็นทริค ซี พทัยา 5_^ ]_s.6v 

s.  เดอะ เครสท ์ซานโตรา หวัหิน  ]8 ^v	.q	 

q.  แชมเบอร์ส รามอินทรา 	_s ^5s.s_ 

รวม a,cl_ `l,__k.co 

โครงการในอนาคต  

ในปี 2557 บริษทัฯ มีแผนการเปิดโครงการใหม่ จาํนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,550 
ลา้นบาท (ทั0งนี0ขอ้มูลอาจมีการปรับเปลี�ยนไดต้ามสถานการณ์ทางการตลาด) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี0   

เจ้าของ      
กรรมสิทธิ� และ 
ผู้ดาํเนินการ 

ประเภทโครงการ สถานที;ตัEง ระยะเวลาเปิด
โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า 

SC หมู่บา้นจดัสรร จ. เพชรบุรี ไตรมาสที� 2 1,800 อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
SC หมู่บา้นจดัสรร ถ. ศรีสมาน ไตรมาสที� 3 750 อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

SC หมู่บา้นจดัสรร ถ.กาญจนาภิเษก  
  (วงแหวนรอบนอกตะวนัออก) 

ไตรมาสที� 3 1,200 
 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

SC หมู่บา้นจดัสรร จ.นครปฐม ไตรมาสที� 3 	,	__ อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

SC หมู่บา้นจดัสรร ถ.กาญจนาภิเษก  
  (วงแหวนรอบนอกตะวนัตก) 

ไตรมาสที� 4 2,000 อยูร่ะหวา่งการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

SC หมู่บา้นจดัสรร ถ. จรัญสนิทวงศ ์ ไตรมาสที� 4 700 อยูร่ะหวา่งการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

SC คอนโดมิเนียม ถ. ศาลาแดง 
 

ไตรมาสที� 4 7,___ อยูร่ะหวา่งการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
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2.2 ธุรกจิให้เช่าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(1) ธุรกจิอาคารสํานักงานให้เช่า 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารสาํนกังานให้เช่าทั0งสิ0น 5 แห่ง คือ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1,2 และ 3  ซึ� งเป็นอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่และอาคารขนาดกลางอื�นอีก 2 แห่ง โดยมี
รายละเอียดลกัษณะโครงการดงันี0  

โครงการ 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ�และ
ผู้ดาํเนินการ 

สถานที;ตัEง/ 
ขนาดที;ดนิ 

รายละเอยีดโครงการ พืEนที;ให้เช่า 
อตัราการเช่าพืEนที; 

ณ 31 ธันวาคม addc 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 SC 1010 ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 
9-1-52 ไร่  

อาคารสาํนกังานสูง 38 ชั0น รวมชั0นใตด้ิน 2 ชั0น
แบ่งออกเป็น 
� ส่วนสาํนกังาน 33 ชั0น 
� Conference Room 2 ชั0น 
� ศูนยก์ารคา้ (Plaza) 1 ชั0น (Lobby) 
� อาคารจอดรถ 10 ชั0น และชั0นใตด้ิน 2 ชั0น 
� พื0นที�จอดรถ 1,200 คนั 

พื0นที�ใหเ้ช่ารวม 67,v]^ตร.ม. 
� สาํนกังาน 67,565 ตร.ม. 
� ศูนยก์ารคา้ 715 ตร.ม.  
 
 

           ร้อยละ v	 
 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1  SC 414 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
1-2-82 ไร่ 

อาคารสาํนกังาน 31 ชั0น และชั0นใตด้ิน 1 ชั0น 
แบ่งออกเป็น 
� ส่วนสาํนกังาน 21 ชั0น 
� ศูนยก์ารคา้ (Plaza) 1 ชั0น 
� พื0นที�จอดรถ 9 ชั0น จาํนวน 376 คนั 

พื0นที�ใหเ้ช่ารวม  22,457 ตร.ม. 
� สาํนกังาน 22,187 ตร.ม. 
� ศูนยก์ารคา้ 270 ตร.ม.   

ร้อยละ 100 
ของพื0นที�เช่า 
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โครงการ 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ�และ
ผู้ดาํเนินการ 

สถานที;ตัEง/ 
ขนาดที;ดนิ 

รายละเอยีดโครงการ พืEนที;ให้เช่า 
อตัราการเช่าพืEนที; 

ณ 31 ธันวาคม addc 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 2 SC 1291/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
1-3-98 ไร่ 

อาคารสาํนกังาน 20 ชั0น และชั0นใตด้ิน 1 ชั0น 
แบ่งออกเป็น 
แบ่งออกเป็น 
� ส่วนสาํนกังาน 13 ชั0น 
� ศูนยก์ารคา้ (Plaza) 3 ชั0น 
� พื0นที�จอดรถ 4 ชั0น จาํนวน 383 คนั 

พื0นที�ใหเ้ช่ารวม 1s,803 ตร.ม. 
� สาํนกังาน 1^,861 ตร.ม. 
� ศูนยก์ารคา้ 2,942 ตร.ม.   

ร้อยละ 100  
ของพื0นที�เช่า 

Computer Center 
Building (อาคาร CC) 

SC 29  หมู่ที� 7 ถนนเลี�ยงเมือง
ปากเกร็ด ต. บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
2-2-70 ไร่ 

� ส่วนสาํนกังาน 4 ชั0น 
� พื0นที�จอดรถจาํนวน 28 คนั 

พื0นที�ใชส้อยรวม 8,322.75 ตร.ม. ร้อยละ 100  
ของพื0นที�เช่า   

Technical Training 
Center & Car Park 
Building (อาคาร TTC) 

OA* เลขที� 1285 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
0-3-85.65 ไร่ 

อาคารสาํนกังาน 8 ชั0น และชั0นใตด้ิน 1 ชั0น 
แบ่งออกเป็น 
� ส่วนสาํนกังาน 3 ชั0น  
� พื0นที�จอดรถจาํนวน 118 คนั 

พื0นที�ใชส้อยรวม  6,487 ตร.ม. 
   

  ร้อยละ 100  
ของพื0นที�เช่า   

หมายเหตุ * ทาํสญัญาเช่าที�ดินระยะยาวกบัสาํนกังานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย ์   
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อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ถือกรรมสิทธิt และดาํเนินการโดยบริษทัฯ โดยเป็นทั0งอาคารทาํการของ
บริษทัฯ และใหเ้ช่า ซึ�งบริษทัฯจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากผูเ้ช่าอาคาร รวมทั0งรายไดอื้�นจากการใหบ้ริการสิ�ง
อาํนวยความสะดวกภายในอาคารทั0 งจากผูเ้ช่าอาคารและจากบุคคลภายนอก โดยอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 เป็น
อาคารสาํนกังานแรกที�บริษทัฯไดน้าํนวตักรรมดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยั
ที�สุดและเทคโนโลยีระบบอตัโนมติัในอาคารที�มีศกัยภาพสูงรวมไวด้ว้ยกนั เป็นอาคารประหยดัพลงังานซึ� งไดรั้บ
รางวลัอนุรักษ์พลงังานดีเด่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอ้ม รางวลัอาคารอนุรักษ์พลงังาน
ของอาเซียน และเป็น 	 ใน 	7 อาคารที�กรุงเทพมหานครคดัเลือกให้เป็นอาคารที�ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณ 
“อาคารปลอดภยั อุ่นใจทั0งเมือง” (Outstanding Safety Building Management Award) ตวัอาคารประกอบไปดว้ย ส่วน
ทาวเวอร์สูง 38 ชั0น ส่วนโพเดียมสูง 14 ชั0น ภายใตแ้นวความคิดของ Smart Building ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี0  

� ระบบเครือข่ายที�รองรับการขยายตวัในอนาคต ประกอบไปดว้ยเคเบิลใยแกว้นาํแสง (Fiber 
Optic Backbone) ในอาคาร เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเชื�อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและดาวเทียมไทยคม 
นอกจากนี0ยงัมีระบบโทรศพัทที์�มีขีดความสามารถสูงระบบโทรศพัทเ์รียกตรงอตัโนมติั (DID) ผา่นชุมสายโทรศพัท์
สาขา (PABX) ที�ทนัสมยั สามารถรองรับการใชง้านไดถึ้ง 100,000 สายต่อชั�วโมง 

� สิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน ไดแ้ก่ 
- ห้องประชุมและห้องจดัเลี0ยงครบวงจร เพียบพร้อมไปดว้ยโสตทศันูปกรณ์ที�ทนัสมยั 

ห้องประชุมดังกล่าวได้ติดตั0 งระบบอินเตอร์เน็ต  การสื�อสารผ่านดาวเทียม และ VDO Conference เพื�อรองรับ
กิจกรรมทุกรูปแบบรวมทั0งหอ้งจดัเลี0ยงขนาดใหญ่ 

- พลาซ่า 1 ชั0น เป็นศูนยร์วมของร้านคา้และศูนยบ์ริการ เช่น ธนาคาร ศูนยบ์ริการ
โทรศพัท ์เคลื�อนที� ร้านอาหารและเครื�องดื�ม และร้านสะดวกซื0อ  

� งานระบบที�ออกแบบโดยคาํนึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ 
- การออกแบบช่อง Shaft ที�แยกส่วนของระบบไฟฟ้าและการสื�อสารออกจากกนั 
- ระบบลิฟตค์วามเร็วสูงทั0งสิ0น 23 ตวัโดยแบ่งโซนเพื�อรองรับการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ระบบปรับอากาศที�ทนัสมยัและมีระบบหมุนเวยีนอากาศเพื�อทาํใหอ้ากาศบริสุทธิt ขึ0น 
- ระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉินสูงกวา่มาตรฐาน 
- ระบบกลอ้ง Digital วงจรปิดในการควบคุมความปลอดภยัของพื0นที�ส่วนกลาง 
- ระบบนํ0 าดื�มส่วนกลางที�สะอาดปราศจากเชื0อโรค (Purified Drinking Water System) 
- ระบบศูนยก์ลางเวลาของอาคาร (Master Time Clock System) 

� อาคารประหยดัพลงังาน เป็นระบบควบคุมอตัโนมติัดว้ยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที�ทาํ
การควบคุมและตรวจสอบการทาํงานของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบกระจายลมเยน็ ระบบป้องกนั
อคัคีภยั ระบบลิฟต ์และระบบรักษาความปลอดภยั 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 นอกจากจะเป็นอาคารที�ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีแล้ว ยงัให้
ความสําคญักบัการให้การบริการลูกคา้และความปลอดภยัของผูที้�อยู่ในอาคารดว้ยศูนยบ์ริการรับแจง้ดาํเนินการ
ช่วยเหลือให้กบัผูเ้ช่าตลอด 24 ชั�วโมง ระบบควบคุมการผ่านเขา้ออกพื0นที� (Access Control) ที�ควบคุมการเขา้-ออก 
และระบบรักษาความปลอดภยัดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภยั 24 ชั�วโมง 
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อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 2 เดิมถือกรรมสิทธิt โดยกองทุนแอสเสท 
เน็ตเวร์ิค (ANET) และดาํเนินการโดย บริษทั เอสซี ออฟฟิช ปาร์ค จาํกดั นบัตั0งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2553 เป็นตน้มา 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซื0ออาคารทั0งสองแห่งจาก ANET และถือกรรมสิทธิt
ในอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 โดย ทั0 งนี0  บริษทัฯได้ทําสัญญาให้ บริษัท เอสซี ออฟฟิช ปาร์ค จาํกัด เป็น
ผูบ้ริหารอาคารทั0งสองดงักล่าวเพียงรายเดียว โดยจะไดรั้บรายไดค้่าบริหารจากบริษทัฯ เป็นรายเดือน 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 เป็นอาคารสํานักงานที�มีการเตรียมและจดัวางระบบต่างๆ ที�มี
มาตรฐานและความทนัสมยัเพื�อรองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี0  

� ระบบโทรศัพท์เรียกตรงอัตโนมัติ (DID) ผ่านชุมสายโทรศัพท์สาขา (PABX) สามารถ
เชื�อมต่อหมายเลขภายในระหวา่งอาคารทั0งสองแห่ง 

� ระบบไฟฟ้าสํารองขนาดใหญ่ เพื�อป้องกันเหตุขดัขอ้งทางไฟฟ้าและการหยุดชะงกัของ
ระบบต่างๆ ที�ดาํเนินการอยูภ่ายใตอ้าคาร อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อผูเ้ช่า 

� ระบบความปลอดภยัภายในอาคาร 
- การรักษาความปลอดภัย มีระบบควบคุมการเข้าออกพื0นที�  (Access Control) และ

ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
- การป้องกันอคัคีภัย มีระบบเตือนภยัฉุกเฉิน ตรวจจับความร้อนและควนั อุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยัอื�นๆ  ตลอดจนมีเจา้หนา้ที�ผจญเพลิง  พร้อมอุปกรณ์ผจญเพลิงตลอด 24 ชม. ซึ�งไดรั้บการอบรมจาก
หน่วยฝึกของรัฐและเอกชนที�มีมาตรฐานรับรอง 

� สิ�งอาํนวยความสะดวก มีพลาซ่าเป็นศูนยร์วมร้านคา้และศูนยบ์ริการ เช่น ธนาคาร บริษทั
หลกัทรัพย ์ศูนยบ์ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ร้านอาหาร และเครื�องดื�ม  เป็นตน้  

� หอ้งประชุม และ Sky Lounge ที�อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 มีระบบโสตทศันูปกรณ์ที�ทนัสมยั 
เพื�อรองรับการจดักิจกรรมของผูเ้ช่า 

สําหรับอาคารสํานักงานขนาดกลางอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ Computer Center Building (อาคาร CC)  ซึ� ง
เป็นสํานักงานให้เช่าบนถนนเลี�ยงเมืองปากเกร็ด  ถือกรรมสิทธิt   และดาํเนินการโดย SC และ Technical Training 
Center & Car Park (อาคาร TTC)  ซึ�งเป็นสาํนกังานใหเ้ช่า บนถนนพหลโยธิน  ดาํเนินการโดย OA   

การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะการตลาด 

� กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯ มุ่งพฒันาอาคารสํานักงานในทาํเลที�การคมนาคมสะดวก ใกลท้างด่วน ทางยกระดับ 
เสน้ทางรถไฟฟ้า อยูใ่กลชุ้มชน ห้างสรรพสินคา้ และโรงแรม นอกจากนี0ยงัเนน้การใหบ้ริการดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์ที�ครบวงจร เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ Video Conference ระบบเสียงเครื�อง
ฉายสไลด์หรือวีดีโอ  จอสําหรับการนําเสนอ การบันทึกภาพและเสียง เป็นตน้  ทั0 งนี0 เพื�อเป็นการอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้ช่าอาคารและบุคคลภายนอก และที�สาํคญั คือ การให้บริการแก่ลูกคา้หลงัการขาย โดยใชก้ลยุทธ์
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รักษาฐานลูกคา้เก่า และกลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiates Strategy) เพื�อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและ
เห็นความแตกต่างจากคู่แข่งที�อยูใ่นระดบัเกรด A ดว้ยกนั 

� ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

- อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ลูกคา้เป็นบริษทัประเภทสื�อ โทรคมนาคม พลงังาน เคมีภณัฑ ์วสัดุ
ก่อสร้าง สถาบนัการศึกษา บริษทัต่างชาติ ตลอดจนกลุ่มลูกคา้ที�เกี�ยวขอ้งหรือตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
พิเศษ และบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นตน้ 

- อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 และอาคารสํานักงานอื�นอีก 2 แห่ง มีผูเ้ช่าหลกัในปี 2553 
คือบริษทัในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม 

- ศูนยก์ารคา้ (Plaza) บริษทัไดบ้ริหารจดัการให้มีความหลากหลายของร้านคา้อยา่งเหมาะสม 
และแบ่งโซนหรือประเภทร้านคา้เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าอาคารและผูม้าติดต่อ ซึ�งประกอบดว้ย ธนาคาร
พาณิชย ์ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื0อ ศูนยบ์ริการและจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� เป็นตน้ 

- หอ้งประชุมและหอ้งจดัเลี0ยง ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ บริษทัทั�วไป  ผูเ้ช่าในอาคาร และสถาบนัการศึกษา  

� การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

- ติดต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยที�บริษทัฯจะมีระบบจดัเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการทั0ง
รายใหญ่และรายยอ่ยไวใ้นระบบจดัเก็บขอ้มูล   ซึ�งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  นอกจากนั0นบริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์และกิจกรรมการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เพื�อเป็นการใหข้่าวสารแก่ลูกคา้อีกทางหนึ�ง 

- ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที� มีความชํานาญและมี
ประสบการณ์สูง ซึ�งไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทั  

การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

� อุปสงค์และอุปทานต่อพืEนที;อาคารสํานักงานในกรุงเทพ 

ธุรกิจอาคารสาํนกังานจากขอ้มูล ณ สิ0นปี 566] อตัราการวา่งของพื0นที�อาคารสาํนกังานลดลงจาก
ปี 5666  จากอตัราเดิมร้อยละ 	5.	6 มาอยู่ในระดบัที�ร้อยละ v.]7  โดยมีอุปทาน รวม ณ สิ0นปี 5666 และปี 566] 
เท่ากบั q._v ลา้นตารางเมตร  และ q.		  ลา้นตารางเมตร ตามลาํดบั   

ตารางอุปทานและอตัราการว่างของพืEนที;อาคารสํานกังานในกรุงเทพ ณ สิEนปี addc    (หน่วย: ลา้นตารางเมตร) 

เขตพืEนที; อุปทานรวม พืEนที;ว่าง อตัราพืEนที;ว่าง % 

CBD 4.10 0.43 10.43 
NON - CBD 4.02 0.76 8.81 

รวม 8.11 0.nb 9.63 

CBD เกรด A 1.23 0.10 8.38 

NON - CBD เกรด A 0.55 0.01 1.30 
ที�มา : CB Richard Ellis Research 

ปริมาณอุปทานของพื0นที�สํานักงานในกรุงเทพ ณ สิ0นปี 566] คิดเป็นพื0นที�รวมทั0งสิ0น q.		 ลา้น
ตารางเมตร แบ่งไดเ้ป็นพื0นที�สาํนกังานเกรด A 1.77 ลา้นตารางเมตร  หรือคิดเป็นร้อยละ 5	.q6 ของพื0นที�ทั0 งหมด 
และพื0นที�สาํนกังานเกรด B  6.34 ลา้นตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ sq.	6 ของพื0นที�รวมทั0งหมด สาํหรับแนวโนม้
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ทางดา้นอุปทานปี 566s จะมีพื0นที�ก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณ 57s,^5q ตารางเมตร และคาดวา่ปี 566q-566v จะมี
อุปทานเพิ�มขึ0นรวมทั0งสิ0น 5	7,5s5 ตารางเมตร อยา่งไรก็ตามอุปทานที�เพิ�มขึ0นบางส่วนเป็นการพฒันาเพื�อการใชเ้อง 

สาํหรับปี 566] พื0นที�วา่งของสาํนักงาน ณ ไตรมาสที� ^ รวมทั0งสิ0นประมาณ _.sq ลา้นตารางเมตร 
ซึ�งนอ้ยกวา่พื0นที�วา่ง ณ ไตรมาสที� ^ ของปี 5666  ซึ�งมีอยู ่ _.vq  ลา้นตารางเมตร   

� อตัราค่าเช่าเฉลี;ยในเขต CBD และ  NON-CBD ตัEงแต่ปี addk – ไตรมาสที; o ของปี addc 

 
สถานที� / เกรด 

CBD NON-CBD เฉลี�ย 
A B A B A B 

บาท / ม5
 บาท / ม5

 บาท / ม5
 บาท / ม5

 บาท / ม5
 บาท / ม5

 

5667  ]q	 ^sv 66	 ^	s ]	] ^^q 
566^  ]qq ^ss 667 ^7	 ]5	 ^6^ 
5666  s^	 6	5 6s_ ^s^ ]66 ^v7 
566]  q_^ 6]	 6vq 65] s_	 6^7 

หมายเหตุ : สาํหรับพื0นที�เช่าที�นอ้ยกวา่ 7__ ตารางเมตร 
ที�มา : CB Richard Ellis Research  

สาํหรับอตัราค่าเช่าสาํนกังาน ณ สิ0นปี 566]  ยงัคงมีการปรับเพิ�มขึ0นอยา่งต่อเนื�อง  โดยในปี 566]  
อตัราค่าเช่าเฉลี�ยของอาคารสาํนกังานเกรด A ตารางเมตรละ s_	 บาท เพิ�มขึ0นจากปี 5666  ร้อยละs._5  ทั0งนี0 อตัรา
ค่าเช่าอาคารเกรด A ในเขต CBD มีการปรับเพิ�มสูงขึ0น ร้อยละ q.6   ในขณะที�ค่าเช่าอาคารเกรด A  ในเขต NON-
CBD อตัราปรับเพิ�มสูงขึ0นร้อยละ ^.v	  สาํหรับอาคารสาํนกังานเกรด B มีการปรับขึ0นค่าเช่าเฉลี�ยร้อยละ 	_.	^  

ภาพโดยรวม 

สภาวะตลาดอาคารสํานักงานให้เช่า  ยงัคงมีทิศทางในเชิงบวก  อตัราความตอ้งการพื0นที� เช่า
สาํนกังานเพิ�มขึ0นอยา่งต่อเนื�อง  โดยเป็นความตอ้งการพื0นที�เช่าของบริษทัต่างชาติและจากภาคธุรกิจต่างๆ ทั0งนี0จะมี
อุปทานใหม่ๆเขา้สู่ตลาด โดยจะเริ�มทยอยสร้างแลว้เสร็จในระหวา่งปี พ.ศ. 566s–566q  โดยจะเป็นอาคารใหม่ๆที�
จะสร้างแล้วเสร็จตามแนวถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษก  จึงเป็นที�คาดการณ์ว่าพื0นที�ตามแนวถนน
รัชดาภิเษกซึ�งอยูต่อนบนของพื0นที�ศูนยก์ลางเขตธุรกิจจะกลายเป็นศูนยก์ลางธุรกิจแห่งที�สองของกรุงเทพมหานคร 
สําหรับอตัราค่าเช่าเฉลี�ยของอาคารสํานักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร  มีอตัราการเพิ�มขึ0นเล็กน้อย  อาคาร
สาํนกังานส่วนใหญ่ในพื0นที�ตามแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบนัปรับเพิ�มค่าเช่าจากปีที�ผ่านมาประมาณ 	_% หรือมากกวา่  
นอกจากนี0 การกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  จดัไดว้่าจะเป็นปัจจยัทางบวกในการ
ขยายตวัของความตอ้งการพื0นที�เช่าสาํนกังาน  ที�จะมีเพิ�มขึ0นอยา่งต่อเนื�อง                                

หากพิจารณาถึงอาคารสํานักงานที�เป็นคู่แข่งของอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ในทาํเลใกลเ้คียงกนั 
ตลอดจนอาคารสํานักงานในเขต CBD แลว้   อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นอาคารที�ทนัสมยั
ที�สุดแห่งหนึ� งในประเทศไทย มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกับอาคารสํานักงานเกรด A ตามความหมายของหน่วย
งานวจิยัดา้นอาคารสาํนกังาน เป็นที�ยอมรับของอุตสาหกรรม รวมทั0งยงัไดน้าํเสนอนวตักรรมและเทคโนโลยตี่างๆ 
ทั0งทางดา้นการสื�อสาร โทรคมนาคมและดา้นการประหยดัพลงังาน ตลอดจนการนาํกลยุทธ์ต่างๆ เพื�อใชใ้นการ
รักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่  บริษทัจึงเชื�อมั�นในศกัยภาพการแข่งขนัของอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 วา่จะ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจอาคารสาํนกังานได ้
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สําหรับอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 ปัจจุบัน มีผูเ้ช่าอาคารเป็นกลุ่มบริษทัที�มีศกัยภาพทาง
ธุรกิจ จึงไม่ไดมี้การแข่งขนักบัอาคารสาํนกังานอื�นโดยตรง 

การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

� การจดัหาอาคารสํานักงาน 

- บริษทัฯไดก่้อสร้างอาคารชินวตัร ทาวเวอร์ 3 บนที�ดินอนัเป็นกรรมสิทธิt ของตนเองและได้
เริ�มตน้เปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการตั0งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา  ส่วนอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 2 ปัจจุบนัเป็น
กรรมสิทธิt ของ SC โดยได้ทําสัญญาให้ บริษัท เอสซี ออฟฟิช ปาร์ค จาํกัด (SOP) เป็นผูบ้ริหารอาคารทั0 งสอง
ดงักล่าวเพียงรายเดียว 

- ในอนาคตหากความตอ้งการอาคารสาํนกังานมีอตัราสูงขึ0นอยา่งต่อเนื�อง บริษทัฯอาจมีการ
พฒันาอาคารขึ0นใหม่หรืออาจจะสรรหาอาคารสํานักงานที�อยู่ในสถานะ NPAs ตั0 งอยู่ในทําเลที� ดีและมีระบบ
โครงสร้างที�สามารถปรับปรุงต่อเติมได ้นาํมาฟื0 นฟูต่อเติมให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อให้รวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของ
ตลาด  ทั0งนี0จะพิจารณาจากความเป็นไปไดข้องโครงการ 

� ผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อม 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1, 2 และ 3 มีระบบบาํบดันํ0 าเสียที�ไดม้าตรฐาน มีการตรวจเช็คคุณภาพนํ0 า
ภายหลงัจากผ่านระบบบาํบดัเพื�อให้ไดม้าตรฐานที�กาํหนดไว ้ก่อนที�จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ0 าสาธารณะ เพื�อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยอาคารชินวตัร 3 ไดมี้การออกแบบระบบบาํบดันํ0 าเสียใหส้ามารถนาํนํ0 าเสียกลบัมา
ใช้ในการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศและนํามารดนํ0 าตน้ไมไ้ด้  ส่วนการอนุรักษ์พลงังานเพื�อมิให้
กระทบสิ�งแวดลอ้มทางอาคารชินวตัร 3 ไดมี้การออกแบบกระจกกรอบอาคารสาํนกังานและอุปกรณ์ในระบบปรับ
อากาศเป็นชนิดที�ประหยดัพลงังานซึ�งทาํใหอ้าคารชินวตัร 3 ไดรั้บรางวลัโครงการอาคารอนุรักษพ์ลงังานดีเด่นของ
อาเซียนปี 2545 

(2) ธุรกจิให้เช่าที;ดนิและอาคารเทคนิคพเิศษ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

ดาํเนินการภายใตบ้ริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั โดยใหบ้ริการเช่าที�ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ ซึ� ง
เป็นอาคารที�บริษทัฯสร้างขึ0นเพื�อรองรับการติดตั0งอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือ อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะ เช่น อาคารชุมสาย ศูนยบ์าํรุงรักษา ที�ดินสําหรับติดตั0งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสํารองและเสาเพื�อรับส่ง
คลื�นสญัญาณโทรศพัทเ์คลื�อนที� เป็นตน้ โดยปัจจุบนับริษทัฯใหเ้ช่ากบับริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึ�ง  

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาเช่าสถานที�และสญัญาบริการของที�ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ จาํนวน 
111 แห่ง พื0นที�รวม 	7v-	-6	.7 ไร่ 

วตัถุประสงค ์ : - เพื�อใชเ้ป็นที�ตั0งอาคารชุมสาย (Mobile Switching Center) ศูนยบ์าํรุงรักษา (Maintenance Center) 
- เพื�อใชเ้ป็นที�ตั0งสาํนกังานสาขาสาํหรับใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
- เพื�อใชเ้ป็นสถานที�สาํหรับติดตั0งอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

กาํหนดเวลาเช่า : มีกาํหนดเวลา 1-10 ปี เมื�อครบกาํหนด บริษทัฯจะพิจารณาให้ผูเ้ช่าไดเ้ช่าต่อไปอีก ภายใต้
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ไดต้กลงกนั โดยบริษทัฯจะปรับเพิ�มอตัราค่าเช่าและบริการเกินกวา่
ร้อยละ 25 ของอตัราค่าเช่าสุดทา้ยมิได ้



        บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 การประกอบธุรกิจ   5. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                หนา้ 35 

 

อตัราค่าเช่า : เก็บเงินค่าสนบัสนุนการก่อสร้าง 45%ของเงินลงทุนและคิดค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือน โดย
ผูเ้ช่าตอ้งวางเงินประกนัการเช่าเป็นเงินเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการ 3 เดือน 

การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจนี0ค่อนขา้งจะเป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้นกล่าวคือ อาคารเทคนิคพิเศษจะถูกออกแบบและสร้าง
ขึ0นในรูปแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Model) ตามขอ้กาํหนดและความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ เพื�อติดตั0งอุปกรณ์
โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น ตอ้งมีทาํเลที�ตั0 งในพื0นที�ที�ได้กาํหนดไว ้มีโครงสร้างที�
สามารถรองรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที� มีนํ0 าหนักมากได้  มีระบบระบายอากาศที� เหมาะสม  มีการออกแบบ
ทางเข้าออกของสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่าง ๆ ที� เหมาะสม เป็นต้น ดังนั0 นการดําเนินการจะต้องคาํนึงถึง
โครงสร้างอาคาร รูปแบบ ความปลอดภยั ความคล่องตวัในการขยายหรือปรับเปลี�ยน ซึ� งบริษทัฯจะมีบุคลากรทั0ง
ดา้นวิศวกรโครงสร้าง  สถาปนิก  ที�มีประสบการณ์ความชาํนาญเป็นผูด้าํเนินการ ปัจจุบนับริษทัฯไดใ้ห้เช่าที�ดิน
และอาคารเทคนิคพิเศษที�บริษทัฯสร้างขึ0นจาํนวน 111 แห่ง พื0นที�รวม 	7v-	-6	.7 ไร่ โดยครอบคลุมอยูใ่นทุกๆภาค
ของประเทศ 

การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

� การจดัหาที;ดนิและการจดัหา Supplier 

บริษทัฯจดัหาที�ดินโดยการเจรจาซื0อที�ดินจากเจา้ของที�ดิน โดยให้พนักงานของบริษทัฯออกไป
ติดต่อเองหรือมีการเจรจาซื0อที�ดินผ่านนายหนา้ ทั0งนี0 ในส่วนทาํเลที�ตั0งเพื�อสร้างอาคารเทคนิคพิเศษลูกคา้จะเป็นผู ้
กาํหนดหลงัจากที�ไดท้าํการสํารวจพื0นที�  ส่วนผูรั้บเหมาที�รับดาํเนินการในการก่อสร้างจะเป็นผูรั้บเหมาที�เคยผ่าน
งานก่อสร้างลกัษณะนี0มาก่อน รวมถึงผลการดาํเนินงานที�เชื�อถือไดแ้ละผา่นการคดัเลือกจากบริษทัฯ 

2.3 ธุรกจิให้บริการที;ปรึกษาและการจดัการ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

การใหบ้ริการที�ปรึกษาและบริหารงานของบริษทัฯแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. การให้บริการที�ปรึกษาและการจัดการ - ด้านการบริหาร เช่น การบริหารอาคาร บริหาร
โครงการ บริหารจดัการ เป็นตน้ 

2. การให้บริการที�ปรึกษาและการจดัการ - ดา้นเทคนิควิศวกรรม เช่น การออกแบบ ควบคุม 
บาํรุงรักษาระบบงานวศิวกรรม รวมถึงงานบาํรุงรักษาอาคารเทคนิคพิเศษ 

3. การให้บริการที�ปรึกษาและการจัดการ - ส่วนงานสนับสนุน เช่น งานด้านบัญชีการเงิน 
จดัซื0อ ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

โดยในรูปแบบการให้บริการนั0นมีทั0งรูปแบบระยะสั0นหรือเป็นงานเฉพาะกิจ เช่น การซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารครั0 งใหญ่ การหาสถานที�เพื�อสร้างอาคารเทคนิคพิเศษ การออกแบบควบคุมงาน งานวิศวกรโยธา 
เป็นตน้ และงานในรูปแบบระยะยาว เช่นการให้บริการเกี�ยวกบัการบาํรุงรักษาอาคารสถานที� การให้บริการส่วน
งานสนบัสนุน เป็นตน้ 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งเท่านั0น จึงมิไดเ้ป็นการแข่งขนัในธุรกิจดา้นนี0
กบับริษทัอื�นๆ 

กจิกรรมพเิศษ 

ในปี 566] บริษทั  เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�นจาํกดั (มหาชน) มีการปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ใน
โอกาสครบรอบ 	_ ปี  เพื�อสร้างแนวทางการสื�อสารเชิงรุกดว้ยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์คอร์ปอเรท แคมเปญ  ให้
สอดรับตามแนวคิด   ชีวติคือการเดินทางไม่หยดุนิ�ง ที�ทุกช่วงของเวลาจะนาํมาซึ�งความสุขและสิ�งที�ดีๆ  สอดรับกบั
สโลแกนใหม่ “ชีวิตที	ดี มาจากจุดเริ	มต้นที	ดี” (For Good Morning) พร้อมกบัการดาํเนินงานดา้นสังคมที�มุ่งมั�น
สร้างสรรคด์ว้ยเชื�อวา่หากสงัคมอยูไ่ม่ได ้ธุรกิจก็อยูไ่ม่ไดเ้ช่นกนั 

1. โครงการห้องสมุดสีส้ม 

พฒันาตน้แบบและจดัสร้างหอ้งสมุดแห่งที� ^ ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน โดยส่งมอบให้กบั
โรงเรียนอนุบาลหวัหิน(บา้นหนองขอน) อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  อนัเป็นความร่วมมือระหวา่งบริษทั
และคู่คา้  ในการสนบัสนุนดา้นการก่อสร้างห้องสมุดให้มีขนาดมาตรฐาน  ซึ� งใชง้บประมาณในการก่อสร้างประมาณ  
s แสนบาท  

2. โครงการเพื;อสาธารณกศุลต่าง ๆ 

2.1 มอบเงินจาํนวน 6 แสนบาท  สนับสนุนแด่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถมัภเ์พื�อโดยเสด็จพระราชกศุล ในการนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัต่าง ๆ   

2.2 นํารายได้และเงินบริจาคสนับสนุนจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จํานวน 
	,s6_,___ ลา้นบาท  บริจาคแด่มูลนิธิดวงตะวนั   เพื�อนาํไปเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นพฒันาวจิยัเกี�ยวกบัโรคหวัใจ 
และสนบัสนุนเครื�องมือแพทยใ์หก้บั รพ.ภูมิพลฯ 

2.3  การสนับสนุนอื�น ๆ  อาทิ การมอบเงินบริจาคจาํนวน 	 ลา้นบาท แด่เทศบาลรังสิต
นาํไปจดัซื0อรถขยะ และสนบัสนุนค่ายอาสาแก่นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

3. ฝ่ายอาคารชินวตัรทาวเวอร์ k ได้จดักจิกรรมให้กบัผู้เช่าภายในอาคาร 

3.1 รับบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย ทุก ๆ 7 เดือน  
3.2 จดักิจกรรมรักษโ์ลก รวมใจ Recycle ดว้ยการรับบริจาคหนงัสือมือสองไปมอบมูลนิธิ

กระจกเงา และอื�นๆ  

4. โครงการ Knowledge Sharing 

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยก์รรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัศรีปทุมเขา้เยี�ยมชม
โครงการเพื�อเป็นการสร้างเสริมทกัษะและประสบการณ์เรียนรู้ดา้นการออกแบบ เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

5. สนับสนุนให้กบัพนักงานร่วมบําเพญ็ประโยชน์เพื;อสาธารณกศุลในเดอืนเกดิ  

จดัให้พนักงานร่วมทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์เพื�อสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื�อการ
อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และธรรมชาติ และเพื�อสร้างจิตสาํนกัที�ดีต่อสงัคม และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
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3. ปัจจยัความเสี;ยง 

3.1 ความเสี;ยงจากสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ 

ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และ การชุมนุมทางการเมืองที�เกิดขึ0นในกรุงเทพมหานครตั0งแต่ปลาย
ไตรมาส4 ของปีที�ผ่านมาและยงัคงยืดเยื0ออยูจ่นถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อความเชื�อมั�นของประเทศไทยทั0งดา้น
การลงทุนและการท่องเที�ยว และทําให้ความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคและผูล้งทุนภาคเอกชนทั0 งในประเทศและ
ต่างประเทศลดลง  นอกจากนี0  หากการจดัตั0งรัฐบาลใหม่เขา้มาบริหารประเทศแทนรัฐบาลรักษาการไม่สามารถทาํ
ได้ตามกาํหนด อาจเกิดความล่าช้าของการดําเนินงานตามแผนการลงทุนด้านโครงการพื0นฐานและการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2558 ซึ� งจะกระทบต่อการขยายตวัของการบริโภคและการลงทุนในประเทศและเกิด
ผลเสียอยา่งมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

ความกงัวลเรื�องสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นปัจจยัลบต่อทุกธุรกิจรวมถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั0งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน เมื�อผูบ้ริโภคขาดความเชื�อมั�นอาจจะตอ้งการถือเงินสดมากขึ0น
และชะลอการตดัสินใจลงทุนซื0ออสังหาริมทรัพย ์กลุ่มผูซื้0 อเพื�อการลงทุนเก็งกาํไรจะลดลง ขณะเดียวกันด้าน
ผูป้ระกอบการที�ตอ้งการรอความชัดเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการใหม่หรือปรับลดจาํนวน
โครงการลง รวมถึงสถาบนัการเงินจะมีความเขม้งวดขึ0นในการปล่อยสินเชื�อแก่ผูพ้ฒันาโครงการและการใหสิ้นเชื�อ
บุคคลเพื�อซื0อบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มที�มีความอ่อนไหวเรื�องกาํลงัซื0อและความสามารถในการชาํระหนี0  อย่างไร       
ก็ตามพบว่าผูบ้ริโภคที�มีกาํลงัซื0อและมีความตอ้งการซื0ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อเป็นที�อยู่อาศยัจะให้ความสําคญักบั
ความน่าเชื�อถือของผูป้ระกอบการมากขึ0นและจะพิจารณาเลือกโครงการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการและให้
ความคุม้ค่ามากที�สุด 

บริษทัฯมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างย ั�งยืนโดยมีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ  ก่อนการลงทุน
บริษทัจะมีการทาํการวิจยัตลาด วางแผนและศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการ  มีผลิตภณัฑ์ทั0 งบา้นเดี�ยว 
ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมีเนียมที�มีรูปแบบและพื0นที�ใชส้อยที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และอยูใ่นทาํเลที�มี
ศักยภาพ ทําให้การพัฒนาโครงการต่างๆได้รับการตอบรับที� ดี  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู ้มีรายได้
ระดับกลางขึ0นไปซึ� งถือว่าเป็นกลุ่มที�มีกาํลงัซื0อและลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งการซื0อเพื�อการอยู่อาศัยจริง (Real 
Demand) มากกวา่การเก็งกาํไร นอกจากนี0  บริษทัฯยงัให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยงทางการเงินและไดรั้บ
การสนบัสนุนทางดา้นการเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด    

3.2 ความเสี;ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

การปรับอตัราค่าแรงขั0นตํ�าเป็น 300 บาททั�วประเทศ ตั0งแต่วนัที� 1 ม.ค.2556 และการปรับอตัราเงินเดือน
ขั0นตํ�าปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ทาํใหแ้รงงานไทยบางส่วนยา้ยกลบัไปทาํงานตามภูมิลาํเนาเดิมเพราะได้
รายไดไ้ม่ต่างกนั และทัศนคติในการเรียนต่อปริญญาตรีแทนสายอาชีพไดเ้พิ�มมากขึ0น ส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานกลุ่มแรงงานระดบักลางถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ  และ ต่อไปหากมีการดาํเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื0นฐาน
ของภาครัฐซึ�งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใชร้ะยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะทาํใหปั้ญหาแรงงานรุนแรงมากขึ0น 

สําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจัยหนึ� งที� ส่งผลกระทบ
โดยตรง เนื�องจากธุรกิจนี0 ตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากในงานก่อสร้างโดยเฉพาะแรงงานที�มีฝีมือ  ทาํให้โครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายโครงการไม่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จตามกาํหนดและตอ้งเลื�อนระยะเวลาการส่งมอบ
สินคา้ให้กบัลูกคา้  ผูป้ระกอบการหลายรายจึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยหันมาใช้เทคโนโลยีการ
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ก่อสร้างสาํเร็จรูปในการก่อสร้างเพื�อลดระยะเวลาการก่อสร้างหรือผูป้ระกอบการบางรายทาํสัญญาวา่จา้งล่วงหนา้
เพื�อลดความเสี�ยงในการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการจา้งงานแรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมาย 

บริษัทฯ จ้างผูรั้บเหมาให้เป็นผูก่้อสร้างโครงการทั0 งหมด โดยงานก่อสร้างโครงการแนวราบ จะมี
ผูรั้บเหมาขนาดกลางมากกว่า 30 รายซึ� งทาํงานร่วมกนักบับริษทัมาต่อเนื�องและยงัมีการวา่จา้งรายใหม่เขา้มาเพิ�ม
ดว้ย เพื�อให้สามารถจดัสรรงานให้เหมาะสมกบักาํลงัความสามารถ  แต่ละปีบริษทัฯจะให้ขอ้มูลแผนงานก่อสร้าง
ทั0งหมดเพื�อให้ผูรั้บเหมาสามารถจดัวางกาํลงัแรงงานไดเ้พียงพอ มีการประเมินผลงานและจดัเกรดผูรั้บเหมา คอย
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั0นตอน  นอกจากนี0  บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการรักษาเครดิตที�ดี โดยมีกาํหนด
ระยะเวลาการจ่ายเงินที�แน่นอนหลงัจากตรวจรับงาน ซึ� งทาํให้ผูรั้บเหมามีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอที�จะใชใ้นการ
ดาํเนินงาน ซึ� งการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะของหุ้นส่วนธุรกิจทาํให้ผูรั้บเหมาเชื�อมั�นและมีความยินดีที�จะทาํงาน
อย่างมีคุณภาพและเสร็จตรงตามกาํหนดเวลา นอกจากนี0  บริษัทฯยงัมีการนําระบบชิ0นส่วนสําเร็จรูป (Precast 
System) มาใชใ้นการก่อสร้าง เพื�อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง   ในส่วนการ
ก่อสร้างอาคารสูง บริษทัฯจะมีการเปิดประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมางานโครงสร้าง สถาปัตยแ์ละงานระบบ โดยจะ
พิจารณาผูรั้บเหมารายใหญ่ที�มีประสบการณ์ก่อสร้างอาคารสูงซึ�งจะมีทีมงานและแรงงานก่อสร้างเพียงพอ มีการจา้ง
ที�ปรึกษาวศิวกรภายนอกเขา้มาช่วยบริหารและควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในแผนงาน  

3.3 ความเสี;ยงจากการเคลื;อนย้ายเงนิทุน 

การเคลื�อนยา้ยเงินทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ไทย การเคลื�อนไหวเขา้และออกของเงินทุน จาํนวนมาก และรวดเร็วจะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการเงินบาท และ
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของ ภาคการส่งออก ภาคการ
ผลิต และเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศในที�สุด 

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกที�ผ่านมา หลายประเทศมหาอาํนาจไดน้าํมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณ
ทางการเงิน หรือ Quantitative Easing (QE) มาใชโ้ดยการอดัฉีดเมด็เงินเขา้ระบบการเงินเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ ทาํให้
มีปริมาณเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงประเทศในเอเชียและประเทศไทยซึ� งให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนที�สูงกวา่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเขา้มาระยะสั0นเพื�อการเก็งกาํไรมากกวา่การลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร  ส่งผลใหต้ลาดหุน้ อตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงราคาอสงัหาริมทรัพยป์รับสูงขึ0นและมีความผนัผวนมาก 
และ ในปี 2556 เมื�อเศรษฐกิจโลกเริ�มฟื0 นตวั โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ทาํให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับลด
วงเงิน QE ลงในปี 2557 เช่นเดียวกบัประเทศกลุ่มยโูรโซนและประเทศญี�ปุ่นก็จะตอ้งมีการลดมาตรการ QE ที�ใชอ้ยู่
เช่นกนัหากเศรษฐกิจกลบัมาฟื0 นตวัอยา่งชดัเจนซึ�งการไหลกลบัของเงินทุนในปริมาณมากจะกระทบต่อประเทศ
ไทยด้วยและอาจเกิดความผันผวนของค่าเงินบาทได้ ผลกระทบที� เกิดขึ0 นส่งผลต่อตลาดการเงินและบาง
อุตสาหกรรมที�มีการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้และ/หรือบริการ จะส่งผลต่อกาํลงัซื0อและสร้างความไม่เชื�อมั�นต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมกบัผูบ้ริโภคและผูล้งทุนจะกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดท้ั0งดา้นอุปสงคที์�อาจชะลอลง
รวมถึงลูกคา้ต่างชาติที�เขา้มาลงทุนซื0ออสงัหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างที�ตอ้งมีการนาํเขา้  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่าที�สร้างรายได้และ
กระแสเงินสดระยะยาวที�สมํ�าเสมอและธุรกิจพฒันาโครงการที�พกัอาศยัที�สร้างการเติบโต การพฒันาโครงการที�อยู่
อาศยัให้สัดส่วนหลกัเป็นโครงการแนวราบ 70% ต่อโครงการแนวสูง 7_% ทาํให้สามารถบริหารความเสี�ยงทาง
การเงินไดดี้กวา่ทั0งดา้นการบริหารกระแสเงินสด การรับรู้รายได ้รวมถึงการบริหารการก่อสร้าง ผลิตภณัฑ์อยูใ่น
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ราคาระดบักลางขึ0นไปซึ�งผูซื้0อเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีกาํลงัซื0อและมีความสามารถรับภาระการกูย้ืมไดม้ากกวา่ในกลุ่ม
ราคาระดับล่าง นอกจากนี0 ผูซื้0 อส่วนใหญ่ยงัเป็นกลุ่มลูกคา้คนไทยที�มีความต้องการที�อยู่อาศัยที�แท้จริง (Real 
Demand) มากกวา่การซื0อเพื�อการเก็งกาํไร(Speculator) และพบวา่มีผูซื้0อประมาณ 20% ที�ชาํระเป็นเงินสด  บริษทัฯ
ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารเงินอยา่งมีวนิยัและมีประสิทธิภาพ เงินกูย้ืมเป็นสกุลเงินบาททั0งหมด และการกาํหนด
ราคาขายจะกาํหนดจากตน้ทุนค่าก่อสร้างรวมโดยโครงการแนวราบเป็นการขายบา้นสร้างเสร็จ ส่วนโครงการแนว
สูงจะกาํหนดราคาหลงัจากไดป้ระมูลราคาค่าก่อสร้างแลว้  

3.4 ความเสี;ยงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษทัฯมีกลุ่มครอบครัวชินวตัรถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60.10 (ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556) ของจาํนวน
หุ้นสามญัซึ� งถือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมเสียงของที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั0งหมดไม่วา่จะเป็น
เรื�องการแต่งตั0งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้
เรื�องที�กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัฯกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั0นผูถื้อหุ้นรายอื�น
จึงไม่อาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารเป็นผูที้�มีอาํนาจหนา้ที�อยา่งสมบูรณ์ใน
การกาํหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารจดัการธุรกิจ ประกอบกบั บริษทัฯมีคณะกรรมการตรวจสอบที�จะเขา้
มาตรวจสอบและพิจารณาเพื�อไม่ใหเ้กิดรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนั ยงัมีสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ที� มีหน้าที�กาํกับดูแลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้มีการ
ดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑต์่างๆ ของ กลต. เพื�อเป็น
การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุน   
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4. ทรัพย์สินที;ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ชื;อ/สถานที;ตัEง ลกัษณะโครงการ พืEนที; (ไร่) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาประเมนิ * 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั หมายเหตุ 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ SC       

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน  พญาไท อาคารสาํนกังาน 1-2-82    q]5.00 q]5.001/ จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
2556  เท่ากบั 1,330.00 ลา้นบาท อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน  พญาไท อาคารสาํนกังาน 1-3-98    s	_.__ s	_.__5/ 

อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ถนนวภิาวดีรังสิต  จตุจกัร อาคารสาํนกังาน 9-1-52 5,565.6_ 5,565.6_7/ จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
2556  เท่ากบั 755.70 ลา้นบาท 

Computer Center Building  (อาคาร CC) อาคารสาํนกังาน 5-5-q6.6 	^].67 	^].67^/ ไม่มี  

ที�ดินใหเ้ช่าถนนเพชรเกษม q	 ที�ดินใหเ้ช่า 7-_-v.v 	q.v_ 	q.v_6/ ไม่มี  

โครงการ The Junction  Ratchada - Ramintra อาคารใหเ้ช่า 6-	-5s.6 5v.67 5v.67]/ ไม่มี  

ที�ดิน เลี�ยงเมืองปากเกร็ด ที�ดินรอการพฒันา _-_-56.	 	.q6 	.q6s/ ไม่มี  

คลบัเฮา้ส์ รัชดา – รามอินทรา 350 คลบัเฮา้ส์ 2-2-30.6 	].5s 	].27q/ ไม่มี  

โครงการ กรานาดา้ ปิ� นเกลา้ หมู่บา้นจดัสรร 9-2-88.5 5	^.6] - ไม่มี  

โครงการ แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ ์ หมู่บา้นจดัสรร 8-3-91.1 77	.]5 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

ณ วนัที� 7	 ธนัวาคม 566]  อยู่
ระหวา่งไถ่ถอนจาํนอง 

โครงการ แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด  ปิ� นเกลา้ หมู่บา้นจดัสรร 12-1-2.2 ^ss.56 - ไม่มี  

โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม – ปิ� นเกลา้ หมู่บา้นจดัสรร 12-2-69.4 67	.s7 - ไม่มี  

โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม v – ศรีนครินทร์ หมู่บา้นจดัสรร 10-3-99.7 6^v._s - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 160.47 ลา้นบาท 
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ชื;อ/สถานที;ตัEง ลกัษณะโครงการ พืEนที; (ไร่) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาประเมนิ * 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั หมายเหตุ 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ SC       

โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอินทรา 5 หมู่บา้นจดัสรร 12-2-30.8 ^v_.75 - ไม่มี  

โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร – ปิ� นเกลา้ หมู่บา้นจดัสรร 6-0-34.6 5s6.]q - ไม่มี  

โครงการ แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร หมู่บา้นจดัสรร 26-1-58.3 v7s.__ - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
2556  เท่ากบั 503.49 ลา้นบาท 

โครงการ แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม – ปิ� นเกลา้ 5 หมู่บา้นจดัสรร 76-7-q^.7 s75.sq - ไม่มี  

โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 7 หมู่บา้นจดัสรร 7-1-99.1 5s6.v	 - ไม่มี  

โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด  ราชพฤกษ ์พระราม5 - 2 หมู่บา้นจดัสรร 13-0-36.2 ^v6.q	 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 8.06 ลา้นบาท 

โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ ์- วงแหวน หมู่บา้นจดัสรร 17-2-58.3 ^v_.^^ - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 14.54 ลา้นบาท 

โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม v – ศรีนครินทร์ หมู่บา้นจดัสรร 17-2-49.6 6	].		 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 5_v.55 ลา้นบาท 

โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ� นเกลา้ - เพชรเกษม หมู่บา้นจดัสรร 7s-5-]q 7]^.s6 - ไม่มี  

โครงการ บูเลอวาร์ด ทสัคานี ชะอาํ – หวัหิน หมู่บา้นจดัสรร 67-7-7	.6 qv].5_ - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 437.50 ลา้นบาท 

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ ์– รัตนาธิเบศร์ หมู่บา้นจดัสรร ^7-	-6q.	 	,		_.65 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 6	5.75 ลา้นบาท 
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ชื;อ/สถานที;ตัEง ลกัษณะโครงการ พืEนที; (ไร่) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาประเมนิ * 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั หมายเหตุ 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ SC       

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต หมู่บา้นจดัสรร 7v-7-6s.5 ^q^.s_ - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 		7.7s ลา้นบาท 

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา หมู่บา้นจดัสรร 5q-7-sv.^ v67.]7 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 448.]7 ลา้นบาท 

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 6 หมู่บา้นจดัสรร q-5-^q.] 556.5_ - ไม่มี  

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน – อ่อนนุช 5 หมู่บา้นจดัสรร 

 

5	-5-s5.v ^7	.]^ - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
2556  เท่ากบั 137.	] ลา้นบาท 

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน - พระราม v  หมู่บา้นจดัสรร ^6-_-]7 7]s.s] - ไม่มี  

โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจง้วฒันะ  หมู่บา้นจดัสรร 5q-	-v5.s 57s.56 - ไม่มี  

โครงการ วสิตา้ ปาร์ค พระราม 5 หมู่บา้นจดัสรร 7-_-s	.^ 	q].7^ - ไม่มี  

โครงการ วสิตา้ ปาร์ค สาทร – ปิ� นเกลา้ หมู่บา้นจดัสรร q-7-]q 7qs.7^ - จดจาํนองกบั 

สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 43.5s ลา้นบาท 

โครงการ เวริ์คเพลส ราชพฤกษ ์- จรัญฯ หมู่บา้นจดัสรร 		-	-^q 5	^.^^ - ไม่มี  

โครงการ คอนโดมิเนียม เดอะเครสท ์สุขมุวทิ ^v อาคารชุดพกัอาศยั _-_-5	.s 7].s^ - ไม่มี  

โครงการ คอนโดมิเนียม เดอะเครสท ์สุขมุวทิ 7^ อาคารชุดพกัอาศยั 5-_-	] v]^._7 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 6^6.__ ลา้นบาท 
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ชื;อ/สถานที;ตัEง ลกัษณะโครงการ พืEนที; (ไร่) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาประเมนิ * 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั หมายเหตุ 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ SC       

โครงการ คอนโดมิเนียม เดอะเครสท ์ซานโตรา อาคารชุดพกัอาศยั 	_-	-s5 v	].qs - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 7q_.__ ลา้นบาท 

โครงการ คอนโดมิเนียม เซ็นทริค สถานีติวานนท ์ อาคารชุดพกัอาศยั 4-2-59.1 	,5v7.	6 - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั ^76.__ ลา้นบาท 

โครงการ คอนโดมิเนียม เซ็นทริค สาทร – เซ็นตห์ลุยส์ อาคารชุดพกัอาศยั 5-	-sq v7v.]s - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 75.__ ลา้นบาท 

โครงการ คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซี พทัยา อาคารชุดพกัอาศยั ]-_-ss.v 6sv.vs - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 	s7.^_ ลา้นบาท 

โครงการ คอนโดมิเนียม เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น อาคารชุดพกัอาศยั 5-5-v7 sq6.^] - จดจาํนองกบั 

สถาบนัการเงิน 

มูลค่าเงินกู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  เท่ากบั 49s.7_ ลา้นบาท 

โครงการ คอนโดมิเนียม เซ็นทริค รัชดา - หว้ยขวาง อาคารชุดพกัอาศยั 7-5-v	 sq]._q - จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

ณ วนัที� 7	 ธนัวาคม 566] มีการ
ลงนามสญัญาเงินกู ้แต่ยงัไม่ได้
เบิกใชว้งเงิน 

โครงการ แชมเบอร์ส รามอินทรา อาคารชุดพกัอาศยั ^-_-57 7		.7	 - ไม่มี  

ที�ดิน ถนนรัชดาภิเษก ที�ดินรอการพฒันา ^-_-	v.s 	7q.7s - ไม่มี  

ที�ดิน ถนนแจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบุรี ที�ดินรอการพฒันา 6-7-q 7v.56 - ไม่มี  

ที�ดิน ถนนวภิาวดีรังสิต เขตบางเขน ที�ดินรอการพฒันา 	7-_-7^.s 27	.^	 - ไม่มี  
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ชื;อ/สถานที;ตัEง ลกัษณะโครงการ พืEนที; (ไร่) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาประเมนิ * 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั หมายเหตุ 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ OA       

Technical Training Center Building (อาคาร TTC) ถนน
พหลโยธิน พญาไท 

 

อาคารสาํนกังาน _-7-q6.]6 60.49 - ไม่มี สาํนกังานทรัพยส์ินส่วน
พระมหากษตัริยเ์ป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิt ในที�ดินและอาคาร 

ทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ�ของ UL       

ที�ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ จาํนวน 111 แห่ง 

 

อาคารสาํนกังาน 

อาคารชุมสาย 

	7v-	-6	.7 

 

1,070.62 	,_s_.]5v-	6/ ไม่มี  

ที�ดิน ราชพฤกษ ์

 

ที�ดินรอการพฒันา s-_-s	.q q^.vv - ไม่มี  
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หมายเหตุ : *  บริษัทเปิดเผยราคาประเมนิของทรัพย์สิน ดงันีE 

ชื;อผู้ที;ทาํหน้าที;ประเมนิราคา ชื;อผู้ควบคุมการปฏิบัตงิานหรือผู้ประเมนิหลกั วตัถุประสงค์ วนัที;ในรายงาน 

	/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 17 กนัยายน 566]     
5/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 17 กนัยายน 566]     
7/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 15 พฤศจิกายน 566]     
^/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 566]     
6/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 566]     
]/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 11 พฤศจิกายน 566]     
s/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 566]     
q/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 11 พฤศจิกายน 566]     
9/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
10/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
11/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
12/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
13/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
14/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 6 พฤศจิกายน 566]     
15/บริษทั ชาเตอร์  แวลูเอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั นายคมสนัต ์ กลุพิพฒัน์รัตน์ วฒ._]_ เพื�อสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 566]     
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สรุปสัญญาเช่าระยะยาว  -   Technical Training Center (อาคาร TTC) 

วนัที�ทาํสญัญา   : 5]   สิงหาคม  56^q 

คู่สญัญา  : ระหวา่ง สาํนกังานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย ์(ผูใ้หเ้ช่า)  กบั  OA (ผูเ้ช่า) 
ลกัษณะสญัญาเช่า : สญัญาเช่าที�ดินเนื0อที�ประมาณ 7q6.]6 ตารางวา  ถนนพลหลโยธิน ระหวา่งซอยอารียก์บัซอยสีฟ้า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร พร้อมทั0งก่อสร้าง

อาคารจอดรถยนตแ์ละสาํนกังาน สูง q ชั0น ชั0นใตด้ิน 	 ชั0น บนที�ดินดงักล่าว 

อายขุองสญัญา : ระหวา่งก่อสร้างอาคารตั0งแต่เดือน สิงหาคม 56^q – มกราคม 566_ และระยะเวลาเช่าอาคาร  56 ปี  นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 566_ เป็นตน้ไป   
หนา้ที�หรือภาระผกูพนั : - OA  ซึ�งเป็นผูเ้ช่าจะก่อสร้างอาคารจอดรถยนตแ์ละสาํนกังาน สูง q ชั0น ชั0นใตด้ิน 	 ชั0น บนที�ดินดงักล่าวในนามของผูใ้หเ้ช่าดว้ยตน้ทุนก่อสร้างตามที�ระบุไวใ้น

สญัญา   เมื�อก่อสร้างอาคารเสร็จลง  จะยกกรรมสิทธิt ในสิ�งก่อสร้างและอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดจากผูใ้หเ้ช่า 
- ค่าตอบแทนการเช่า 

1. ณ วนัทาํสญัญาเช่า OA  ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการเช่า 		,	__,___ บาท 
2. ระหวา่งก่อสร้างอาคารตั0งแต่เดือนสิงหาคม 56^q – มกราคม 566_ ชาํระค่าตอบแทนในอตัราเดือนละ 	^,_s_ บาท 
3. ผูใ้หเ้ช่าตกลงยนิยอมให ้ OA  เช่าอาคารดงักล่าวกาํหนด 56 ปีนบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 566_ ในอตัรา 

ปีที� 	-6     (นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 566_-7	 มกราคม 5666) ค่าเช่าเดือนละ 	^_,s__ บาท 
ปีที� ]-	_   (นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 5666-7	 มกราคม 56]_) ค่าเช่าเดือนละ 	]	,v__ บาท 
ปีที� 		-	6 (นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 56]_-7	 มกราคม 56]6) ค่าเช่าเดือนละ 	q],	__ บาท 
 ปีที� 	]-5_ (นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 56]6-7	 มกราคม 56s_) ค่าเช่าเดือนละ 5	^,	__ บาท 
ปีที� 5	-56 (นบัแต่ 	 กมุภาพนัธ์ 56s_-7	 มกราคม 56s6) ค่าเช่าเดือนละ 5^],5__ บาท 
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4.1 นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที� เกี�ยวข้องกับอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั โดยคาํนึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที�เหมาะสมตามแต่ประเภทของธุรกิจนั0นๆ ปัจจุบันบริษทัฯมีนโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อย  
โดยการส่งตวัแทนของบริษทัฯไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยทุกบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ณ 31 
ธนัวาคม  2556 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 3 บริษทั  ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการทุกท่านเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ ซึ�งบริษทัฯ ไม่มีนโยบายที�จะลงทุนเพิ�มเติมในปี 566s 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที�มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ยที�มีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 6 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัสิ0นปีบญัชีล่าสุด และไม่มีคดีขอ้พิพาทที�กระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และไม่มีคดี 
ขอ้พิพาททางกฎหมายที�มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ  

รวมทั0งบริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทที�เกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และการดาํเนินธุรกิจที�ส่งผลกระทบต่อ
สงัคม และสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ประการใด 
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6. ข้อมูลทั;วไป และข้อมูลสําคญัอื;น 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั;น จาํกดั (มหาชน)  

เลขทะเบียนบริษทั  บมจ. 0107546000253 
ที�ตั0ง 1010 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 0-2949-2000    โทรสาร  0-2949-2220          
Home Page :  www.scasset.com 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ชนิดของหุน้  หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน (หุน้) 4,000,000,000 
มูลค่าที�ตราไว ้(บาท) 1 
ทุนชาํระแลว้ (บาท) 3,712,622,116 (ณ วนัที� 7	 ธนัวาคม 566])     
สดัส่วนการถือหุน้(%) - 

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 

ที�ตั0ง 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2299-6000    โทรสาร  0-2299-6974         

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ชนิดของหุน้  หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน (หุน้) 10,000,000 
มูลค่าที�ตราไว ้(บาท) 10 
ทุนชาํระแลว้ (บาท) 100,000,000 
สดัส่วนการถือหุน้(%) 99.99% 

บริษัท อพัคนัทรี; แลนด์ จาํกดั 

ที�ตั0ง 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2299-5000    โทรสาร  0-2299-5888         

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ชนิดของหุน้  หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน (หุน้) 30,000,000 
มูลค่าที�ตราไว ้(บาท) 10 
ทุนชาํระแลว้ (บาท) 300,000,000 
สดัส่วนการถือหุน้(%) 99.99% 
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บริษัท ว.ีแลนด์พร็อพเพอร์ตีE จาํกดั 

ที�ตั0ง 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2299-6000    โทรสาร  0-2299-6974         

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ชนิดของหุน้  หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน (หุน้) 1,000,000 
มูลค่าที�ตราไว ้(บาท) 10 
ทุนชาํระแลว้ (บาท) 10,000,000 
สดัส่วนการถือหุน้(%) 99.99% 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ  

นายทะเบียนหลกัทรัพยหุ์น้สามญั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์  0-2229-2000  โทรสาร  0-2654-5642 

นายทะเบียนหุน้กู ้
 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
7___ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 	_v__ 
โทรศพัท ์_5-299-1217, _5-5vv-5vs	 โทรสาร _5-5vv-	5sq 

หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั0 งที� 	/566^ 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 566q 

 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
^^ ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 	_77_ 
โทรศพัท ์_5-]5]-s6_7-^, _5-]5]-s5	q  
โทรสาร _5-]5]-s6^5, _5-]5]-s6qs 

หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั0 งที� 	/566] 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 566v และ 

หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั0 งที� 5/566] 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 5669 

ผูส้อบบญัชี  นางสาวยพิุน   ชุ่มใจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8622 
บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั0น 19 ยนิูต 4 ถนนสีลม  แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร       
โทรศพัท ์ 0-2231-3980-7    โทรสาร  0-2231-3988 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว 

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้ 3,712,622,116 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
4,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 	99:) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบั รายชื$อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวชินวตัร 2,231,266,892 60.10 
 @.@ นางสาวแพทองธาร  ชินวตัร (1,081,022,107 หุน้)   
 @.	 นางสาวพินทองทา  ชินวตัร  (1,046,147,107 หุน้)       
 @.A คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ ์  (   104,097,678 หุน้)   

2. นายบรรณพจน์  ดามาพงศ ์ 178,875,000 4.82 
3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 125,338,869 3.38 
4. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 76,106,000 2.05 
5. AIA Company Limited-TIGER 57,945,375 1.56 
6. นายโสภณ  มิตรพนัธ์พานิชย ์ 43,379,187 1.17 

7. กองทุนสาํรองเลีYยงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึ�งจดทะเบียนแลว้ โดยบลจ.บวัหลวง จาํกดั 

^@,__@,9`` 1.13 

8. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืYนฐานเพื�อการเลีYยงชีพ A	,:`^,``` 0.88 
9. นางสาวยิ�งลกัษณ์  ชินวตัรโดย บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั A@,A`_,�9` `._^ 
10. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว �9/	9 	c,`^@,A`` 0.78 

11. อื�นๆ _:^,875,243 23.29 

 รวม                                                                                   3,712,622,116 100.00 

โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายเกี�ยวกบัการถือหุ้นในลกัษณะที�บริษทัสองบริษทั หรือมากกวา่นัYนถือหุ้นซึ� งกนั
และกนั เพื�อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื�อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษทั อาทิเช่น การถือหุ้นไขว ้(Cross Holding) 
หรือการถือหุน้แบบปิรามิด (Pyramid Holding)  
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื$น 

7.3.1 หุ้นกู้  

บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและ ไม่มีหลกัประกันโดย ณ 
วนัที�  A@ ธนัวาคม 	99: บริษทัฯ มีภาระหนีY สินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูร้วมทัYงสิYน 3,400 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงันีY  

ครั-งที$ 1/2554 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558

ครั-งที$ 1/2556 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559

ครั-งที$ 2/2556 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559

ประเภทของหุน้กู้ หุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

วิธีการเสนอขาย เสนอขายตราสารหนีYในกรณีทั�วไป เสนอขายต่อผูล้งทุน โดยเฉพาะ

เจาะจง ซึ�งมีจาํนวนไม่เกิน 10 ราย

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั หรือ

ผูล้งทุนรายใหญ่

มูลค่าที�ตราไวต่้อหน่วย (Par) 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

จาํนวนหุน้กูที้�เสนอขาย 2,000,000 หน่วย 600,000 หน่วย 800,000 หน่วย

มูลค่าที�ตราไวร้วม /มูลค่าหุน้กู้ 2,000,000,000 บาท 600,000,000 บาท 800,000,000 บาท

อายขุองหุน้กู้ 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 3 ปี

วนัออกหุน้กู้ วนัที� 16 ธนัวาคม 2554 วนัที� 27 พฤษภาคม 2556 วนัที� 30 ตุลาคม 2556

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้ วนัที� 16 มิถุนายน 2558 วนัที� 27 พฤษภาคม 2559 วนัที� 30 ตุลาคม 2559

อตัราดอกเบีYย

ปีที� 1-3 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และปีที� 4 

(6 เดือนสุดทา้ย) ร้อยละ 6.10 ต่อปี

ร้อยละ 4.80 ต่อปีตลอดอายหุุน้กู้ ร้อยละ 5.00 ต่อปีตลอดอายหุุน้กู้

งวดดอกเบีYย กาํหนดชาํระดอกเบีYยทุกๆ 3 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบีYยทุกๆ 3 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบีYยทุกๆ 3 เดือน

การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

Company Rating BBB+ BBB+ BBB+

Issue Rating BBB BBB

หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั$น จาํกดั (มหาชน)

 

7.3.2 ตั<วแลกเงนิ 

ณ A@ ธันวาคม 	99: บริษัทฯ มีตัqวแลกเงินที� เสนอขายในวงจํากัดต่อผูล้งทุนสถาบัน หรือ          
ผูล้งทุนรายใหญ่ จาํนวนเงินรวม 	,9`` ลา้นบาท เพิ�มขึYน @,050 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัยอด ณ สิYนปี 	999 โดยในปี 
2556 บริษทัฯไถ่ถอนตัqวแลกเงินที�ครบกาํหนด จาํนวน 3,400 ลา้นบาท และ บริษทัฯ ไดอ้อกตัqวแลกเงิน และขายใน
วงจาํกดั ต่อผูล้งทุนสถาบนั หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ จาํนวน ^,450 ลา้นบาท ระยะเวลา ตัYงแต่ c` วนั ถึงสูงสุดไม่เกิน 
270 วนั อตัราดอกเบีYยตามอตัราดอกเบีYยในตลาดเงิน ณ ขณะนัYน 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และจดัสรรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ทัYงนีYการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้
ขึYนอยู ่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆในอนาคต โดยให้
อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯพิจารณา และภายหลงัจากนัYนจะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัได้ตามขอ้บังคบัของบริษทั และเมื�อ
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บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลในปี 2556 บริษัทฯได้รับมติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที�  	A เมษายน 2556 ให้
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ `.�_� คิดเป็นร้อยละ 9@.�_ ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลโดยจ่ายเป็นหุ้นสามญับางส่วน และเงินสดบางส่วนดงันีY  @.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัใน
อตัรา _ หุ้นเดิมต่อ @ หุ้นปันผล อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดคาํนวณเป็นเงินเท่ากบั `.:	9 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า
เงินปันผล ^@	.A` ลา้นบาท และ 	.จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.162 บาทรวมเป็นเงินทัYงสิYน 
@`:._� ลา้นบาท     

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบับริษทั 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 
ปี =>>? =>>> =>>@ 

กาํไรต่อหุน้ขัYนพืYนฐาน (บาท) `.	c `.AA `.	c 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) `.@	 `.�_�* `.:9* 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 	._^ @^.9** @A.A	** 
ราคาพาร์ (บาท) @ 9 9 
หมายเหตุ : 

*  เป็นอตัราที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 	999 และ 	99: ซึ� งราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 9 บาท ทัYงนีY ใน
ระหวา่งปี 	99: ไดเ้ปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวเ้ป็นหุ้นละ @ บาทตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 	99: 

** เป็นอตัราที�คาํนวณจากราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 9 บาท ทัYงนีY ในระหวา่งปี 	99: ไดเ้ปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวเ้ป็นหุ้น
ละ @ บาทตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 	99: 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 นโยบายภาพรวม 

โครงสร้างกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 9 คณะ ไดแ้ก่  
(1) คณะกรรมการบริหาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(4) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที� 	_ กมุภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน c ท่าน  ประกอบดว้ย 
:  กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหาร  ^ ท่าน  
:  กรรมการอิสระ    9 ท่าน 

@. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ*) 

	. นางบุษบา ดามาพงศ ์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัท       
ภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม /กรรมการ
ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั (รักษาการประธานเจา้หน้าที�
บริหาร) 

A. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม /กรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผกูพนับริษทั 

^. นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 

9. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ) 

:. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์ กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

�. นายปรีชา เศขรฤทธิw  กรรมการ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมสิ� งแวดล้อม /กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

_. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)* 

c. นายณฐัพงศ ์ คุณากรวงศ ์ กรรมการ /กรรมการบริหาร /ประธานกรรมการบริหารความ
เสี�ยง /กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ�งแวดลอ้ม /กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั (รอง
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) 
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หมายเหตุ 
- นางบุษบา ดามาพงศ ์ไดรั้บการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการครัY งที� ^/	99^ เมื�อวนัที� @A กรกฎาคม 	99^ ให้

เป็นกรรมการแทนนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง และไดรั้บการแต่งตัYงให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ� งแวดล้อม กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ 
(รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) โดยให้มีผลตัYงแต่วนัที� @A กรกฎาคม 	99^ เป็นตน้ไป 

- นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ เป็นกรรมการซึ� งมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ โดยมีผลตัYงแต่วนัที� ^ มีนาคม 	99^ จึงไม่ถือ
เป็นกรรมการอิสระ เพราะถือวา่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน 

- นายปรีชา เศขรฤทธิw  ไดรั้บการแต่งตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� :/	99^ เมื�อวนัที� @^ พฤศจิกายน 	99^ ให้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายชานนท ์โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง 

- นางแน่งน้อย ณ ระนอง มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.^/	99	 
ตัYงแต่วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� เป็นตน้ไป โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัY งที� 	/	99� เมื�อวนัที� 	: กุมภาพนัธ์ 	99� พิจารณา
คุณสมบติัแลว้เห็นชอบให้นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง กลบัเขา้ทาํหนา้ที�กรรมการอิสระของบริษทัฯ 

- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� 	/	999  เมื�อวนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 
	999 ให้เป็นกรรมการแทนนายชานนท ์โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง และได้รับการแต่งตัYงให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหาร กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั (รองประธานเจา้หน้าที�บริหาร) โดยให้มีผลตัYงแต่วนัที� @ มีนาคม 	999 เป็น
ตน้ไป และต่อมาไดรั้บการแต่งตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� :/	999 เมื�อวนัที� @A พฤศจิกายน 	999 ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บรรษทัภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม นอกจากนีY  ไดรั้บการแต่งตัYงให้ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง โดยให้มีผลตัYงแต่วนัที� @9 พฤศจิกายน 	99: เป็นตน้ไป 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท ไดแ้ก่ นางบุษบา ดามาพงศ ์นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์นายณฐัพงศ ์
คุณากรวงศ ์นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ สองในสี�คนนีYลงลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที�
ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ เช่น เรื�องที�กฎหมายกาํหนด 
ใหต้อ้งไดรั้บมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซืYอหรือขายสินทรัพยที์�สาํคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที�หน่วยงานราชการอื�นๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2. กาํหนด และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯได ้

3. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อ
หุน้และการเติบโตอยา่งย ั�งยนื 

4. พิจารณาตดัสินในเรื�องที�มีสาระสําคญั  เช่น  แผนธุรกิจ  โครงการลงทุนขนาดใหญ่  อาํนาจการ
บริหารและรายการอื�นใดที�กฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตัYงใจและความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที� เชื�อถือได้ รวมทัY งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารการจดัการความเสี�ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
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9. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมในเรื�องสาํคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที�
ดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. คณะกรรมการอาจแต่งตัY งบุคคลอื�นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนัYนๆ ได ้

ทัYงนีY  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานต่างๆ  
โดยมีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารซึ�งการมอบอาํนาจนัYนตอ้งไม่
มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู ้รับมอบอํานาจจาก  
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย  หรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อื�นใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํรายการกบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัไว ้

บริษัทฯ ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัทไว้ ดงัต่อไปนี- 

1. เป็นบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และพร้อมจะอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ที�ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ที� 

2. เป็นบุคคลที� ไม่ มีลักษณ ะต้องห้ามตามพ ระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.	9A9 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.	9A9 และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียน 

3. กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง วา่จะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม และไม่เป็นผูถื้อหุ้นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม สงักดัอยู ่

4. กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 	 บริษทั แต่ทัYงนีY  
หากกรรมการผูน้ัYนดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ควรดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนเพียง @ บริษทั คือ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�นเมื�อ
นบัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 แห่ง ดงันีY  

4.1 บริษทัยอ่ย 

4.2 บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทัฯ และ
ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

4.3 องคก์รหรือสถานสาธารณกศุลที�ทาํประโยชน์เพื�อสาธารณะหรือเพื�อการศึกษา 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ มีการพิจารณากาํหนดวาระและวนัประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นประจาํปี 	99� ล่วงหน้า 
ทัYงนีY  เพื�อใหก้รรมการทุกท่านรับทราบและสามารถเขา้ร่วมประชุมทุกครัY งไดทุ้กคน โดยการประชุมคณะกรรมการ
ไดก้าํหนดตลอดทัYงปีอยา่งนอ้ยจาํนวน � ครัY ง ซึ�งบริษทัสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและอาจมีการจดั
ประชุมเพิ�มเติมตามความจาํเป็น ทัYงนีY  ผูส้นใจสามารถดูขอ้มูลไดที้� Website ของบริษทัที� www.scasset.com หมวด
การกาํกบัดูแลกิจการ 

การเขา้ร่วมประชุมและจาํนวนครัY งการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ @ ครัY ง โดยในรอบปี 	99: มีการจัด
ประชุมจาํนวน : ครัY ง ตลอดจนจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัสะสมตัYงแต่ปี 	9^� ใหรั้บทราบ ดงันีY  

รายชื$อคณะกรรมการ 
จาํนวนครั-งที$ร่วมประชุม / จาํนวนครั-งที$มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ปี =>@F-=>>? ปี =>>? ปี =>>? 
(ร้อยละ) 

@. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ (@)  ::/:: :/: @`` 

	. นางบุษบา ดามาพงศ ์(	)  @^/@^ :/: @`` 

A. นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ ::/:: :/: @`` 

^. นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ (A) 9@/9@ :/: @`` 

9. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ (^) 9@/9@ :/: @`` 

:. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์(9) ^9/^9 :/: @`` 

�. นายปรีชา เศขรฤทธิw  (:) 43/43 :/: @`` 

_. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง(�) 38/39 :/: @`` 

c. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ์ (_) 10/10 :/: @`` 

หมายเหตุ 
(@) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ไดรั้บแต่งตัYงเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� @ มีนาคม 	99` 
(	) นางบุษบา ดามาพงศ ์ไดรั้บการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� ^/	99^ เมื�อวนัที� @A กรกฎาคม 	99^ ให้เป็นกรรมการ

แทนนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง 
(A) นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษพิ์ทกัษ ์ตัYงแต่วนัที� 	` มีนาคม 	9^c 
(^) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ ์นครศรี ตัYงแต่วนัที� 	` มีนาคม 	9^c 
(9) นายประเสริฐ สมันาวงศ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายกริช อมัโภชน์ ตัYงแต่วนัที� A@ มกราคม 	99` 
(:) นายปรีชา เศขรฤทธิw  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� 	: มีนาคม 	99` 
(�) นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายสหสั ตนัติคุณ ตัYงแต่วนัที� � พฤศจิกายน 	99` 
(_) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� 	/	999 เมื�อวนัที� 	_ กุมภาพนัธ์	999 ให้เป็น

กรรมการเขา้ใหม่ของบริษทัแทนนายชานนท ์โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง 
* นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� _/	99A เมื�อวนัที� @	 พฤศจิกายน 	99A เนื�องจากป่วย 

 

 

 

 



                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ   _. โครงสร้างการจดัการ หนา้ 8 

โดยมีเรื�องเสนอเป็นวาระเพื�อทราบ เพื�อพิจารณา และเพื�ออนุมติัต่อที�ประชุมคณะกรรมการสรุปได ้ดงันีY   

การประชุมคณะกรรมการ 
ในรอบปี 	99: 

จาํนวนเรื�องในวาระ 
เพื�อทราบ  

จาํนวนเรื�องในวาระ 
เพื�อพิจารณา 

จาํนวนเรื�องในวาระ 
เพื�ออนุมติั 

ครัY งที� @ ^ _ - 
ครัY งที� 	 9 : @	 
ครัY งที� A ^ 	 ^ 
ครัY งที� ^ ^ 	 - 
ครัY งที� 9 A - @ 
ครัY งที� : A ^ ^ 

รวมจาํนวนเรื�องครัY งที� @-: 	A 		 	@ 

เรื�องที�นาํเสนอเป็นวาระต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการดาํเนินงานในธุรกิจของ
บริษัทฯ ทัY งสิYน โดยจะมีการออกและนําส่งหนังสือเชิญประชุมเพื�อแจ้งวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที�มีสารสนเทศสาํคญัครบถว้นใหก้รรมการแต่ละท่านพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า � วนัทุกครัY ง เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัได้มีเวลาศึกษาก่อนการประชุมและสามารถสอบถามขอ้มูล
เพิ�มเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการทุกครัY ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะดําเนินการบันทึกและจัดทาํรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการให้แลว้เสร็จภายในไม่เกิน @^ วนั นับแต่วนัประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอ
ตรวจสอบรายงานการประชุมจากฝ่ายเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตลอด 

ในการประชุมประธานกรรมการบริษทัจะทาํหน้าที�ดูแลจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอที�ฝ่ายบริหารจะ
เสนอเอกสารและขอ้มูลเพื�อการอภิปรายปัญหาสาํคญั และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษทัที�จะอภิปรายใน
ประเด็นที�สาํคญั  โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม 

เลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ในการนดัหมาย จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจดัส่ง
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา
ก่อนล่วงหน้า เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน รวมถึงการทาํหน้าที�บนัทึกรายงานการประชุม และจดัเก็บรายงาน
การประชุมที�ผา่นการรับรองจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อเป็นหลกัฐานของบริษทัฯ ต่อไป โดยการจดัเก็บ
เอกสารรายงานการประชุมและเอกสารประกอบ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัระบบการจดัเก็บโดยจะจดัเก็บตน้ฉบบั
ที�มีการลงนามรับรองไวเ้ป็นหลกัฐานและแยกจดัเก็บสาํเนาคู่ฉบบัในรูปแบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อสะดวก
ต่อการสืบคน้หา โดยผูอื้�นสามารถคน้ดูแต่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลเอกสาร 

การจํากัดจํานวนบริษัทที$กรรมการจะดํารงตําแหน่งและการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื$นของ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร (CEO) 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ และอุทิศเวลาในการทาํหนา้ที�กรรมการของบริษทัฯ 
ไดอ้ย่างเต็มที� บริษทัฯ กาํหนดนโยบายจาํกดัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ทัYงกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) ไว ้(ดูรายละเอียดเพิ�มเติม
ในหัวขอ้ “นโยบายการจาํกดัจาํนวนบริษทัที�กรรมการจะดาํรงตาํแหน่งและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื�น
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ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO)” หมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯไดจ้ดัทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เพื�อมุ่งเนน้ใหส่้งผลสะทอ้นถึง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีโดยจดัทาํเป็น 	 ลกัษณะ คือ การประเมินผล
คณะกรรมการทัYงคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล ซึ� งแบ่งออกเป็นการประเมินตนเอง และการ
ประเมินกรรมการท่านอื�น โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน และหลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละ
จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทัYงหมด ดงันีY  

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทัYงคณะและรายบุคคล 

ในทุกสิYนปีฝ่ายเลขานุการบริษทัจะนาํส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ จาํนวน A 
แบบ เพื�อใหก้รรมการทุกคนประเมินผลงานประจาํปี โดยแบ่งเป็น 

(@) แบบประเมินผลปฏิบติังานคณะกรรมการ (ทัYงคณะ) 

(	) แบบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

(A) แบบประเมินผลปฏิบติังานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื�น) 

ซึ� งภายหลงัจากที�กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะนาํส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทัเพื�อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการครัY งแรกของปี  

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัYงคณะและรายบุคคล 

คะแนนที$ได้รับ (%) เกณฑ์ที$ได้ 
_9 – @`` ดีมาก – ดีเยี�ยม 

�9 - _9 ดี 
:9 - �9 ค่อนขา้งดี 
9` - :9 พอสมควร 

ตํ�ากวา่ 9` ควรปรับปรุง 
  

(1) แบบประเมนิผลปฏิบตังิานคณะกรรมการ (ทั-งคณะ) ประกอบดว้ยหวัขอ้พิจารณา : หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

- โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

- บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
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ผลการประเมินเฉลี�ยของการปฏิบติังานคณะกรรมการ (ทัYงคณะ) ในปี 	99: ที�ผา่นมาไดค้ะแนนร้อย
ละ c_.:^ อยูใ่นเกณฑดี์มาก - ดีเยี�ยม (ในปี 	999 ผลการประเมินเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ c_.@@ อยูใ่นเกณฑดี์มาก -  ดีเยี�ยม) 

(2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบดว้ย หัวขอ้ 
พิจารณา : หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

- ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเองสามารถอธิบายการตดัสินใจได ้
(Accountability) 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที�ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที� เพียงพอ 
(Responsibility) 

- การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคาํอธิบายได ้(Equitable 
Treatment) 

- มีความโปร่งใสในการดําเนิ นงานที� สามารถตรวจสอบได้ และมี การเปิ ดเผยข้อมู ล 
(Transparency) 

- มีวสิยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ�มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 

- การมีจริยธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

ผลการประเมินเฉลี�ยของการปฏิบติังานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในปี 	99: ที�
ผา่นมาไดค้ะแนนร้อยละ c�.:	 อยูใ่นเกณฑดี์มาก - ดีเยี�ยม (ในปี 	999 ผลการประเมินเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ c_.`	 อยู่
ในเกณฑดี์มาก - ดีเยี�ยม) 

(3) แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื$น) ซึ� งกาํหนดให้
กรรมการบริษัททุกคนจะต้องประเมินกรรมการบริษัทท่านอื�นเป็นรายบุคคลครบทุกคนในคณะกรรมการ 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ พิจารณา c หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

- กรรมการมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

- กรรมการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที�ไม่ขดัต่อหลกัการปฏิบติัที�ดีและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั 

- กรรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และสร้างสรรคใ์นมุมมองต่างๆ 

- กรรมการให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที� เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯโดยใหข้อ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นที� นาํไปสู่การปฏิบติัที�
ถูกตอ้งและเสมอภาค 

- ในกรณี ที� กรรมการอาจอยู่ในฐานะที� เป็นผู ้มี ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการจะขอไม่เขา้ประชุมในวาระนัYน ๆ หรือของดออกเสียง 

- กรรมการไดมี้การศึกษาขอ้มูล ระเบียบวาระการประชุมที�จดัส่งใหล่้วงหนา้ก่อนการประชุม 

- กรรมการเขา้ร่วมประชุมตามเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอ หากมีความจาํเป็นจะขอลาการ
ประชุม ต่อประธานกรรมการล่วงหนา้  

- กรรมการใหเ้กียรติและเคารพสิทธิของกรรมการท่านอื�น  
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ผลการประเมินเฉลี�ยของการปฏิบติังานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื�น) ในปี 
	99: ที�ผ่านมาไดค้ะแนนร้อยละ cc.A` อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี�ยม (ในปี 	999 ผลการประเมินเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 
c_.c: อยูใ่นเกณฑดี์มาก - ดีเยี�ยม) 

ทัY งนีY  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ในหมวด
“คณะกรรมการตรวจสอบ” 

การเข้าอบรมหลกัสูตรหรือเข้าร่วมกจิกรรมสัมมนาของกรรมการ 

บริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้
ร่วมกิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�อง เช่น การเขา้รับการอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย รวมทัY งหลกัสูตรอื�นๆ ที�จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื�อนํา
ความรู้ที�ไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชพ้ฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมั�นคงต่อไป 

กรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงันีY  

รายชื$อ ข้อมูลการอบรม 
นายรัฐ กิตติเวชโอสถ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น A`/	9^�  

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 9A/	9^_ 
หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น ^/	9^c 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น @^/	9^c 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นางบุษบา ดามาพงศ ์ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น c/	9^� และ 
หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น @	/	9^�  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/	9^:  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9A/	9^c 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น c@/	99` และ 
หลกัสูตรการสัมมนาเพื�อการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียนตาม
รายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9A/	9^c 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น @A/	949 
หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น ^/	9^c 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550 
หลกัสูตรการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานบญัชีที�กรรมการควรรู้ และ 
หลกัสูตรการสัมมนาเพื�อการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียนตาม
รายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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รายชื$อ ข้อมูลการอบรม 
นายประเสริฐ สมันาวงศ ์  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 	@/	99@ 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น _9/	99` 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น :@/	99` และ 
หลกัสูตรการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานบญัชีที�กรรมการควรรู้ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นายปรีชา เศขรฤทธิw    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น @A/	9^� และ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น c�/	99` 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น _@/	9^c 
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นที� A` สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน 
หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที� c  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุน รุ่นที� @^  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที� A  
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น @9�/	999 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ช่องทางและขั-นตอนสําหรับผู้มส่ีวนได้เสียตดิต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ดงันัYน จึงไดจ้ดัให้มี
ช่องทางและขัYนตอนสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อใหข้อ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื�องที�อาจทาํให้
เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง รวมถึงการรับเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกับพฤติกรรมที�ผิด
กฎหมาย รวมทัYงการทุจริต และผิดจริยธรรมจากพนกังานดว้ย โดยมีช่องทางติดต่อให้ขอ้เสนอแนะ หรือร้องเรียน
ไปยงัที�อยูที่�ติดต่อได ้หรือ ทาง E-mail address ของกรรมการแต่ละคน ดงันีY   

@. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
 ที�อยู ่AA ซอย @@` แยก A ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร @`A@` 
 E-mail address  rath@scasset.com 

	. นางบุษบา ดามาพงศ ์
 ที�อยู ่		@ ซอยจรัญสนิทวงศ ์:c แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร @`�`` 
 E-mail address  busaba@scasset.com 

A. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์
 ที�อยู ่�9 ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร @`^`` 
 E-mail address  phensom@scasset.com 
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^. นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ 
 ที�อยู ่^@/@` หมู่ @` ซอยโชคชยั ^ (โอษธิศ A) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
 กรุงเทพมหานคร @`	A` 
 E-mail address  nathpath@scasset.com 

9. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 
 ที�อยู ่@�c/9 ซอยขมุทรัพย ์ถนนบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร @`�`` 
 E-mail address  kunodom@scasset.com และ  kunodom@hotmail.com 

:. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์
 ที�อยู ่50 หมู่บา้นเสรีอ่อนนุช(ซอย@) ถนนอ่อนนุช�`/@ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

@`	9` 
 E-mail address  praserts@scasset.com และ sertsam@yahoo.com 

�. นายปรีชา เศขรฤทธิw  
 ที�อยู ่:_/@�^ หมู่บา้นประชานิเวศน์ ^ ซอยสามคัคี ถนนประชาชื�น ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง  
 จงัหวดันนทบุรี @@``` 
 E-mail address  precha@scasset.com และ prechas	999@hotmail.com 

_. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 
 ที�อยู ่@/	A_ หมู่บา้นจดัสรรรถไฟทุ่งสองหอ้ง หมู่ 9 ซอยวภิาวดีรังสิต 	9 ถนนวภิาวดีรังสิต  
 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร @`	@` 
 E-mail address  naengnoi@scasset.com และ naengnoi.n@gmail.com 

c. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์
 ที�อยู่ ^�	 ซอยจรัญสนิทวงศ์ :c ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

@`�`` 
 E-mail address  nuttaphong@scasset.com 

ขั-นตอนสําหรับผู้มส่ีวนได้เสีย และพนักงานตดิต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนกบัคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดขัYนตอนสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนักงาน ให้สามารถติดต่อ / ให้ขอ้เสนอแนะ / 
ร้องเรียนมายงับริษทัฯ หากพบเห็นการกระทาํที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ เช่น พฤติกรรมที�ผิดกฎหมาย 
ทุจริตต่อหนา้ที� และผิดจริยธรรม โดยมีขัYนตอน ดงันีY  

1. ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพนกังานสามารถร้องเรียนไปยงักรรมการแต่ละคนไดโ้ดยตรงตามที�อยูที่�ติดต่อ
ไดท้างจดหมาย หรือ E-mail address 

2. ภายหลังจากที�กรรมการคนใดคนหนึ� งได้รับเรื� องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูล 
ขอ้เท็จจริง ในเรื� องที� ร้องเรียนเบืYองต้น หากมีสาระสําคัญอันเกี�ยวข้องกับบริษัทฯ จะมีการตัY งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื�อหาขอ้สรุปโดยเร็วและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึYน 

3. บริษทัฯ จะแจง้ผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการ และผูร้้องเรียนไดรั้บทราบ และหากมีความ
เสียหายเกิดขึYนแก่ผูร้้องเรียน  บริษทัฯ ก็พร้อมใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเป็นธรรม 
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กระบวนการในการจดัการ และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสบุคคลที$มพีฤตกิรรมที$
ผดิกฎหมายหรือผดิจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผูแ้จ้งเบาะแสกรณี
เปิดเผยชื�อบุคคลที�มีพฤติกรรมที�ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ คือ บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยชื�อของพนักงานหรือ
บุคคลที�เปิดเผยพฤติกรรมที�ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณนัYนต่อผูอื้�น รวมทัYงเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลลบั
ของบริษทัฯ เพื�อมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว และตัYงคณะกรรมการพิจารณาเพื�อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนและทุกระดบั 

ทัYงนีY  ในปี 	99: ที�ผ่านมา ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนักงานร้องเรียนเกี�ยวกบัพฤติกรรมที�ผิดกฎหมาย 
รวมทัYงการทุจริตผิดจรรยาบรรณแต่อยา่งใด 
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ลกัษณะรายการที$ได้รับมอบอาํนาจ และวงเงนิที$สามารถอนุมตัแิต่ละรายการของคณะกรรมการบริษทั / คณะกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที$บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที$ด้านปฏิบัตกิาร /  

ประธานเจ้าหน้าที$ด้านการเงนิ / ผู้อาํนวยการอาวุโสสํานัก / ผู้อาํนวยการฝ่ายอาวุโส / 
ผู้อาํนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่าย 

ประเภท คณะกรรมการ    
บริษัท 

 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

 

 

รองประธาน 
เจ้าหน้าที$บริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าที$ 
ด้านปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที$ 
ด้านการเงิน 

ผู้อํานวยการ        
อาวุโสสํานัก 

 

ผู้อํานวยการฝ่าย        
อาวุโส 

 
 

ผู้อํานวยการฝ่าย 
 

 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

 
 
 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
@. งบลงทุน (Capital Investment)     
   ในโครงการ 
    1.1 มีงบประมาณ 
    1.2 เกินงบประมาณ 
    @.A ไม่มีงบประมาณ 

 
 

ไม่จาํกดั 
ไม่จาํกดั 
ไม่จาํกดั 

 
 

2,```,```,``` 
@,```,```,``` 
@,```,```,``` 

 
 

@,```,```,``` 
5``,```,``` 
5``,```,``` 

 
 

	``,```,``` 
1``,```,``` 
1``,```,``` 

 
 

9`,```,``` 
9,```,``` 
9,```,``` 

 
 

9,```,``` 
- 
- 

 
 

	,```,``` 
- 
- 

 
 

@,```,``` 
- 
- 

 
 

9``,``` 
- 
- 

	. สินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets) 
    2.1 มีงบประมาณ  
    	.	 ไม่มีงบประมาณ 

 
ไม่จาํกดั 
ไม่จาํกดั 

 
9`,```,``` 
9`,```,``` 

 
	`,```,``` 

	,```,``` 

 
@`,```,``` 

@,```,``` 

 
	,```,``` 

9``,``` 

 
9``,``` 
1``,``` 

 
	``,``` 

9`,``` 

 
@``,``` 

2`,``` 

 
9`,``` 
5,``` 

A. ตน้ทุน / ค่าใชจ้่าย (Cost /   
    Expenses) 
    3.1 ตน้ทุน 
    A.	 ค่าใชจ้่ายหมวดการตลาด 
    A.A ค่าใชจ้่ายหมวดการพนกังาน 
          ค่าใชจ้่ายหมวดการบริการลูกคา้ 
          ค่าใชจ้่ายหมวดการบริหาร     
         ยกเวน้ค่ารับรอง 
    A.^ ค่ารับรอง 

 
 

ไม่จาํกดั 
ไม่จาํกดั 

 
ไม่จาํกดั 

 
 

ไม่จาํกดั 

 
 

9`,```,``` 
9`,```,``` 

 
9`,```,``` 

 
 

5,```,``` 

 
 

	`,```,``` 
	`,```,``` 

 
	`,```,``` 

 
 

1,```,``` 

 
 

@`,```,``` 
@`,```,``` 

 
@`,```,``` 

 
 

9``,``` 

 
 

9,```,``` 
9,```,``` 

 
9,```,``` 

 
 

@``,``` 

 
 

@,```,``` 
@,```,``` 

 
@,```,``` 

 
 

9`,``` 

 
 

9``,``` 
9``,``` 

 
9``,``` 

 
 

	`,``` 

 
 

	``,``` 
A``,``` 

 
	``,``` 

 
 

@`,``` 

 
 

@``,``` 
	``,``` 

 
@``,``` 

 
 

_,``` 

4. เงินยมืทดรอง (Advance)   ไม่จาํกดั 9`,```,``` 2`,```,``` @`,```,``` @,```,``` 9`,``` ^`,``` A`,``` 	`,``` 

หมายเหตุ - รายการที�เกี�ยวโยงกนัจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว้
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที� 	_ กมุภาพนัธ์ 	99� บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย A บริษทั คือ บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั บริษทั อพั
คนัทรี�  แลนด ์จาํกดั และบริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตีY  จาํกดั โดยไม่มีบริษทัร่วม 

ผู้มอีาํนาจควบคุม  

ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 	99: บริษทัฯ มีผูมี้อาํนาจควบคุมตามคาํนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน A ท่าน ดงันีY  

@. นางสาวแพทองธาร ชินวตัร (@,`_@,`		,@`� หุน้) คิดเป็นร้อยละ 29.12% 
	. นางสาวพินทองทา ชินวตัร (@,`^:,@^�,@`� หุน้) คิดเป็นร้อยละ 28.18% 
A. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์ (@`^,`c�,:�_ หุน้) คิดเป็นร้อยละ 2.80% 
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8.2 คณะผู้บริหาร 
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ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� ผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร ^ รายแรกของบริษทั ตามคาํนิยามของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีจาํนวน c คน ดงันีY   

@.   นางบุษบา ดามาพงศ ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

	.   นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

A.   นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ ประธานเจา้หนา้ที�ดา้นการเงิน 
^.   นายวทิิต วศิาลพฒันะสิน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี 
9.   นางปรารถนา แพทยส์มาน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
:.   นายสมบูรณ์ คุปติมนสั ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักฎหมาย / เลขานุการบริษทั 
�.   นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
_.   นายสุริยา เปลี�ยนสี ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับริหารทรัพยสิ์น 
c.   นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัตรวจสอบภายใน 

(โปรดดูโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัฯ ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

หมายเหตุ 
*  เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�ดา้นปฏิบติัการ ตัYงแต่วนัที� @ พฤศจิกายน 	99:  ซึ� งมีผลให้โครงสร้าง

รายชื�อผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ เปลี�ยนแปลงจากที�ได้แสดงไวใ้นระบบข้อมูลรายชื�อผูบ้ริหารของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คือ มีผูบ้ริหารเพิ�มขึYนจากตาํแหน่งผูบ้ริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ 
จาํนวน ^ คน คือ นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนสั และนายสุริยา เปลี�ยนสี 

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะผู้บริหาร 

1. ดาํเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัที�กาํหนด ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ดาํเนินการจดัทาํแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั เพื�อเสนอให้
คณะ กรรมการบริหารเห็นชอบ 

3. บริหารงานบริษทั ตามแผนงานหรืองบประมาณที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร อย่าง
ซื�อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งดีที�สุด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที�ไดรั้บ 

5. รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือน
ละ @ ครัY ง 

6. ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

7. กาํกบัการบริหารงานทั�วไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

ที$ปรึกษา 

ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� ผูด้าํรงตาํแหน่งที�ปรึกษาของบริษทัฯ มีจาํนวน @ คน คือ นายพรชยั ศรี
ประเสริฐ เดิมเป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�ดา้นเทคนิค และไดเ้กษียณอายกุารทาํงานเมื�ออาย ุ:` 
ปี ในปี 	99	 บริษทัฯ พิจารณาวา่ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของผูบ้ริหารท่านนีY ยงัสามารถช่วยเหลือ
งานได ้จึงขอใหม้ารับตาํแหน่งที�ปรึกษาตัYงแต่วนัที� @ มกราคม 	99A ถึงปัจจุบนั 
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บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของที$ปรึกษา 

ทาํหน้าที�ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ถือเป็นผูมี้
อาํนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษทัฯ 

การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด 

บริษทัฯ มีระบบและแผนงานเพื�อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร
สูงสุด เพื�อทดแทนในกรณีที�ผูบ้ริหารท่านนัYนไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งงานนัYนไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ
ดงันีY   

@. ระดบัประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) 

เมื�อตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร (CEO) ว่างลงหรือผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ในตาํแหน่งได้ บริษทัฯ จะมีระบบการให้
ผูบ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่งจนกวา่จะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที�มี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯ กาํหนด และตอ้งเป็นผูที้�มีวิสัยทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูส้รร
หาเพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตัYงผูที้�มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

	. ระดบัผูบ้ริหาร 

เมื�อตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารตัYงแต่ผูจ้ดัการแผนกขึYนไปวา่งลง หรือผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที�ในตาํแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผูบ้ริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผูรั้กษาการใน
ตาํแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกจากสาํนักทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทัYงจากภายในองคก์ร
และนอกองคก์รที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัตาํแหน่ง เพื�อเสนอต่อประธานเจา้หนา้ที�
สายงาน และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตัYงใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหาร  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุด คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติให้บริษทัฯ จดัตัYงคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุด ตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ซึ�งประกอบดว้ย 

(@) ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
(	) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
(A) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

เพื�อประเมินผลการปฏิบติังาน และเสนอผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัเงิน เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยจดัให้มีการประเมินปี
ละ 	 ครัY ง คือครัY งที�  @ เมื�อครบรอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เดือนมกราคม – มิถุนายน (สิYนสุด ณ วนัที� A` 
มิถุนายน 	99:) และครัY งที� 	 เมื�อครบรอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม (สิYนสุด ณ วนัที� 
A@ ธนัวาคม 	99:) โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานจากหวัขอ้การประเมิน ดงันีY   

1. การบริหารงานตามเป้าหมายแผนธุรกิจ 
2. การบริหารงานดา้นการตลาด และดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ 
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3. การบริหารงานดา้นการเงิน การลงทุน และค่าใชจ่้าย 
4. การพฒันาทรัพยากรบุคคล และสร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื 
5. การกาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีตามหลกับรรษทัภิบาล 
6. การบริหาร และดาํเนินงานตามนโยบายของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั 

ผลประเมินคะแนนเฉลี�ยของการปฏิบัติงานของนางบุษบา ดามาพงศ์ ต ําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ไดค้ะแนนร้อยละ c� อยู่ในเกณฑ์ดีเยี�ยม (เทียบเท่ากบัระดบั ^ คือ มีการดาํเนินการในเรื�องนัYน
อยา่งดีเยี�ยม ตามแบบประเมินผลงาน CEO จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารและพนักงาน 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนักงาน ปีละ 	 ครัY ง คือ ครัY งที� @ 
เมื�อครบรอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน (สิYนสุด ณ วนัที� A` มิถุนายน 	99:) และครัY งที� 	 
เมื�อครบรอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม (สิYนสุด ณ วนัที�  A@ ธันวาคม 	99:)โดยมี
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันีY  

- ในเดือนมกราคมของทุกปี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาแผนการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในรอบปี พร้อมกาํหนดค่าดัชนีชีY วดัผลสําเร็จ (KPI : Key  Performance Indicator) เพื�อ
การคาํนวณจ่ายผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในรอบสิYนปีดงักล่าว 

- เมื�อสิYนสุดรอบการดาํเนินธุรกิจเดือนมกราคม-มิถุนายน จะมีการทบทวนและปรับแผนงานการ
ดําเนินธุรกิจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเมื�อครบรอบปีสิYนสุด ณ วนัที�  A@ ธันวาคม ของทุกปี โดย
ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละสายงานจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานตามผลงานทัYงปี เพื�อ
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร และพนักงานตามเป้าหมายของผลงานที�ไดก้าํหนดค่าดัชนีชีวดัผล
สาํเร็จไวแ้ลว้ 

- ประเมินคะแนนความสามารถในการบริหารงานในตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และพนักงาน โดย
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงาน เพื�อการปรับเลื�อนตาํแหน่งงาน โดยจะกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาของ
แต่ละสายงานเป็นผูป้ระเมินเพื�อเสนอต่อประธานกรรมการบริหารพิจารณา 

8.3 เลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษทั ไดแ้ก่ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ซึ� งเป็นพนักงานประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการอาวุโส
สาํนกักฎหมาย และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ โดยไดรั้บแต่งตัYงเป็นเลขานุการบริษทัตามมติ
ที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� 9/	99@ เมื�อวนัที� @A สิงหาคม 	99@ และเริ�มปฏิบติัหนา้ที� ตัYงแต่วนัที� @ กนัยายน 	99@ 
เป็นตน้มา ปัจจุบนั นายสมบูรณ์ฯ ถือเป็นผูบ้ริหาร ^ รายแรก  ตามการปรับโครงสร้างใหม่ขององคก์ร เมื�อวนัที� @ 
พฤศจิกายน 	99: ทัYงนีY  สามารถติดต่อนายสมบูรณ์ฯ ไดที้� somboon@scasset.com 

คุณสมบัตแิละประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท 

1. มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯและของหน่วยงานกาํกบัดูแลที�
เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผ่านการ
อบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั 
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2. มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และขอ้พึงปฏิบติัที�ดีในเรื�องการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ การจดัประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้  

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัทาํ และเก็บรักษา  

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน � วนั นับแต่วนัที�บริษไัด้รับ
รายงานนัYน 

3. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
4. เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยสุ์จริต 

รวมทัYงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

1. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีกระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับ
ประสบการณ์ ภาระ หนา้ที� และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย ซึ�งสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัที�จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ� งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื�อจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบติังานกบับริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผา่นกระบวนการที�โปร่งใส เป็นที�มั�นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

2. หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

2.1 หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส 
โดยอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที�จะดูแลและรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการและไดข้อ
อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและนาํเสนอ
จาํนวนค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะกรรมการ  

2.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารจะสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) บริษัทฯ มีขัYนตอนการพิจารณาจ่ายอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ� งได้ผ่านการประเมินผลงานโดย
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ซึ�งเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ประกอบดว้ย 
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(@) ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

(	) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

(A) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัเงินเพื�อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  

3. ค่าตอบแทนที$เป็นตวัเงนิ 

3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั สาํหรับงวดสิYนสุด A@ ธนัวาคม 	99: เท่ากบั �.9: ลา้นบาท 
เป็นค่าตอบแทนที�จ่ายใหก้บัประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

(หน่วย: พนับาท) 

รายชื$อกรรมการ 

คณะกรรมการ 

บริษัท บริหาร ตรวจสอบ 
สรรหา 

และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บรรษัทภิบาล 
สังคม 

สิ$งแวดล้อม 
@. นายรัฐ   กิตติเวชโอสถ 2,350     
	. นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ 640  235 40  
3. นางแน่งนอ้ย  ณ ระนอง 640   50  
4. นายปรีชา   เศขรฤทธิw  640  195 40 25 
5. นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ 640 310   20 
6. นายณฏัฐ์พฒัน์  เอืYอใจ 640 310    
7. นายประเสริฐ   สมันาวงศ ์ 590  195   

รวม 6,140 620 625 130 45 

* ค่าตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และเบีYยประชุม (ค่าตอบแทนนีY ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในฐานะเป็นผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ จาํนวน 	 ท่าน) 

3.2 ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้ริหาร ^ รายแรกในรอบปี 	99: จาํนวน @` ท่าน จาํนวน c^.c_  
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเลีYยงชีพ และผลตอบแทนอื�น (รวมเรืออากาศเอกกรี เดชชยั 
ที�ลาออก และผูบ้ริหาร ^ รายแรก ^ คน ที�เพิ�มเติมเขา้มาในวนัที� @ พฤศจิกายน 	99:) 

หมายเหตุ : เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�ด้านปฏิบติัการ ตัYงแต่วนัที� @ พฤศจิกายน 	99: มีผลให้
โครงสร้างรายชื�อผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ เปลี�ยนแปลงจากที�ไดแ้สดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายชื�อผูบ้ริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คือ มีผูบ้ริหารเพิ�มขึYนจากตาํแหน่งผูบ้ริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ 
จาํนวน ^ คน คือ นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนสั และนายสุริยา เปลี�ยนสี 

4. ค่าตอบแทนอื$น  (โครงการการใช้สิทธิซื-อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิที$จะซื-อหุ้นสามญัของ
บริษัท: ESOP) 

บริษัทฯ มีโครงการออก และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืYอหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่
กรรมการและพนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังาน 
นอกจากนีY เพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีความตัYงใจในการทาํงานและเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทาํงานกบั
บริษทัฯ ต่อไปในระยะยาวและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
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สิทธิที�จะซืYอหุ้นสามญัทุกๆ ปี ระยะเวลาต่อเนื�องกัน 9 ปี ทัY งนีY  บริษทัฯ จะตอ้งขออนุมติัการออก และเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นรายปี โดย ณ สิYนปี 	99: มีโครงการที�ดาํเนินการ 3 โครงการสรุปไดด้งันีY  

รายละเอียดโครงการ โครงการ A โครงการ ^ โครงการ 9 
จาํนวนที�เสนอขาย (หน่วย) 	,�``,``` 	,�``,``` 	,�``,``` 
ราคาเสนอขาย (บาท) ` บาท 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัที�ออกและเสนอขาย 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 : 2 1 : 2*** 1 : 2*** 

- 1 : 10**** 1 : 10**** 
- 1 : 11.25***** 1 : 11.25***** 

ราคาการใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุ้น) 5.00 7.545*** 5.00*** 
- @.9`c**** @.``**** 
- @.A^@***** @.``***** 

วนัที�ออกและเสนอขาย 3 เมษายน 2551 3 กรกฎาคม 2551 22 เมษายน 2552 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี( 

ปีที� 1 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัได้ในจาํนวนไม่เกิน 0 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั(งหมดที�กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั(งนี( กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้     ก็ต่อเมื�อครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที�บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายขุองใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 ทัYงนีY  หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะทาํให้เกิดเศษหุ้นที�  ไม่ถึงจาํนวนเต็มของหน่วยการซืYอขายหุ้น (Board 
Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ให้ปัดรวมไปใชสิ้ทธิในการใชสิ้ทธิปีถดัไป 

ปีที� 2 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญได้อีกในจาํนวนไม่เกิน 0 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั(งหมดที�กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั(งนี( กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้กต่็อเมื�อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที�บริษัทฯ ได้ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายขุองใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 ทัYงนีY  หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะทาํให้เกิดเศษหุ้นที�  ไม่ถึงจาํนวนเต็มของหน่วยการซืYอขายหุ้น (Board 
Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใชสิ้ทธิในการใชสิ้ทธิปีถดัไป 

ปีที� 3 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที�เหลือทั(งหมดได้เมื�อครบ
ระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที�บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายขุองใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 ทัYงนีY  หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะทาํให้เกิดเศษหุ้นที�  ไม่ถึงจาํนวนเตม็ของหน่วยการซืYอขายหุ้น (Board 
Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใชสิ้ทธิในการใชสิ้ทธิครัY งสุดทา้ย 

ระยะเวลาแสดงความจาํนง
การใชสิ้ทธิ 

ภายใน 5 วนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ยกเวน้ การแสดงความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิซืYอหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัY งสุดทา้ย กาํหนดให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิได้
ในช่วงเวลา 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หมายเหตุ * โครงการ 3 ครบกาํหนดอายวุนัที� 2 เมษายน 2556 
     ** โครงการ 4 ครบกาํหนดอายวุนัที� 2 กรกฎาคม 2556 
    *** อตัรา และราคาการใชสิ้ทธิ ก่อนการปรับสิทธิจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
 **** อตัรา และราคาการใชสิ้ทธิ ก่อนการปรับสิทธิจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
 ***** อตัรา และราคาการใชสิ้ทธิ หลงัการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยโครงการ 5 ภายหลงัการปรับ
สิทธิราคา ต ํ�ากว่าราคามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียน คือ 0.889 บาท ดงันัYน บริษทัฯ จึงใชร้าคามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนแทน ตามที�พระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 กาํหนด 
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สรุป ณ วนัที� A@ มกราคม 	99� คงเหลือ ESOP โครงการ 9 จาํนวน :,`@c,_�9 หุน้ ที�ยงัไม่ใชสิ้ทธิw  

รายชื�อกรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ ที�ไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 9 ของโครงการ 

รายชื�อ 
โครงการ A โครงการ ^ โครงการ 9 

จดัสรร(หน่วย) % จดัสรร (หน่วย) % จดัสรร (หน่วย) % 
@.  น.ส.ยิ�งลกัษณ์  ชินวตัร* 1,000,000 37.03 @,```,``` A�.`A c``,``` AA.AA 

	.  นายพรชยั  ศรีประเสริฐ ** @�9,``` :.^_ @�9,``` :.^_ @�9,``` :.^_ 

3.  นายอรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย ์ @�9,``` :.^_ @�9,``` :.^_ @�9,``` :.^_ 

^.  ร.อ.กรี  เดชชยั *** - - @�9,``` :.^_ @�9,``` :.^_ 

หมายเหตุ * ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯ ตัYงแต่ 30 มิถุนายน 2554 
 ** เกษียณอายตุามระเบียบบริษทัฯ ณ สิYนปี 2552 

 *** ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯ ตัYงแต่ 1 พฤศจิกายน 2556   

8.5 บุคลากร  

จาํนวนพนกังาน                                              (หน่วย : คน) 

ลาํดบั สายงาน 31 ธันวาคม 2556 
1. ดา้นปฏิบติัการ 539 
2. ดา้นการเงิน 205 
 รวม 744 

 

โดยมีค่าตอบแทนของบุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนสาํรองเลีYยงชีพ  และผลตอบแทนอื�น  รวมทัYงสิYน 433.19 ลา้นบาท (ไม่รวมคณะผูบ้ริหาร ^ รายแรก) 

บริษัทมนีโยบาย และเลง็เห็นถึงความสําคญัต่อการพฒันาศักยภาพบุคลากรในทุกระดบั  

บริษทัมีเป้าหมายที�จะเติบโตในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งย ั�งยืน โดยไดก้าํหนดให้การพฒันา
บุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญั จึงจดัให้มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง ตามแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากร ( Competency) ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเนืYอหาหลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการ และ
การปฏิบัติงาน เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ 
ความสามารถของผู ้บริหารและพนักงาน สามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

1. การพฒันาการบริหารจดัการ ( Management Development ) 

บริษทัไดจ้ดัหลกัสูตรเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับผูบ้ริหาร-ผูจ้ดัการ ตัYงแต่ระดบัหวัหนา้งานขึYน
ไป เพื�อเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการกบัภารกิจและทีมงาน ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
ภายใตบ้ริบทและสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัโดยจดัใหมี้การสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น 

� หลักสูตร Leadership : Great Leaders , Great Teams , Great Results เป็นหลกัสูตรที�จดั
ขึYนสําหรับผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการ เพื�อสร้างความเขา้ใจถึงกรอบแนวคิดแบบองคร์วม และภารกิจหลกัของผูน้าํ 4 
ประการ ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจ , การสร้างพนัธกิจที�ชดัเจน , การสร้างระบบที�สอดคลอ้ง และการดึงเอา
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ศกัยภาพของคน สามารถผลกัดนัทีมงานให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ สร้างผลงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และบรรลุภารกิจสาํคญัขององคก์ร 

� หลักสูตร Systematic and Creative Thinking  เป็นหลักสูตรที�หัวหน้างาน สามารถนํา
หลกัการไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารทีมงาน โดยเนน้กระบวนการคิดเชิงเหตุผล การวางแผน การคิดวิเคราะห์
ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทัY งการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื�อการพฒันางาน โดยสามารถใช้เป็นเครื�องมือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที�ตอ้งการอาศยัการระดมสมอง และการทาํงานร่วมกนัแบบ Cross Functional 

� หลักสูตรผู้นําพลังบวก ( Appreciative Leadership ) เป็นหลกัสูตรที�ส่งเสริมสมรรถนะ
ดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากร ( People Management Skill ) ใหแ้ก่หวัหนา้งาน เพื�อใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการ
บริหารทีมงานที�มีความแตกต่าง และหลายกลุ่มช่วงอาย ุ( Generation ) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัYงเกิดความ
เข้าใจในบทบาทของการเป็นแบบอย่างที� ดี ( Role Model ) และผู ้นําการเปลี�ยนแปลง ( Change Agent ) ของ
หน่วยงาน 

� หลักสูตร Smart Supervisor & Smart Manager เป็นหลักสูตรที�จัดขึY นเพื�อสร้างความ
เขา้ใจถึงบทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบในการเป็นผูจ้ดัการ และหัวหนา้งานมืออาชีพ ให้มีความรู้และทกัษะ
ในการบริหารจดัการ การมอบหมายงาน การสอนงาน การประเมินผลงาน การพฒันาทีมงาน การบริหารจดัการ
งบประมาณ ตลอดจนสร้างภาวะความเป็นผูน้าํ เพื�อกาํกบัดูแลทีมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การพฒันาด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Development )  

เพื�อเพิ�มพนูความรู้ ความสามารถ และทกัษะทางวชิาชีพใหก้บัพนกังานในสายงานต่าง ๆ บริษทัจึง
จดัใหมี้การฝึกอบรมในหลกัสูตรที�มีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของพนกังานและธุรกิจของบริษทั อยา่งสมํ�าเสมอ 
สาํหรับการสร้างมาตรฐานการทาํงาน สะทอ้นความเป็นมืออาชีพ ( Professionalism) 

� หลักสูตรเตรียมความพร้อมพนักงานเข้าใหม่ เป็นหลกัสูตรเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับ
พนักงานเขา้ใหม่ สายวิชาชีพวิศวกรรม , งานขาย และบริการหลงัการขาย ทัYงในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั เพื�อ
เรียนรู้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในงาน ก่อนลงปฏิบติังานจริงที�โครงการ ให้ลูกคา้เกิดความมั�นใจในผลิตภณัฑ ์
อนัส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้  

� หลักสูตร การใช้งานระบบ SC System จดัขึYนเพื�อสนบัสนุนระบบการปฏิบติังานโครงการ   
( SC System ) ให้พนักงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เกิดความเขา้ใจ และสามารถไปใชใ้นการบริหารงานโครงการตาม
ระบบของบริษทัไดอ้ยา่งเชี�ยวชาญ มีประสิทธิภาพยิ�งขึYน 

� หลักสูตร Service Excellence for After Sales Service เป็นหลักสูตรสําห รับพนักงาน
บริการหลงัการขายประจาํโครงการ เพื�อเรียนรู้ทกัษะการให้บริการเพื�อสะทอ้นต่อ Brand DNA ดว้ยความใส่ใจ
อยา่งมืออาชีพสามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ และสามารถแข่งขนัในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื�อกา้วสู่
ความเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

� หลกัสูตร Smart Building Smart Service เพื�อยกระดบัการทาํงาน ของพนกังานฝ่ายบริหาร
อาคาร เพื�อเรียนรู้และฝึกทกัษะการให้บริการอยา่งมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการ สรรหาทางเลือกที�ดี
ที�สุด เพื�อตอบสนองต่อความคาดหวงั และสร้างความพึงพอใจสําหรับลูกคา้แต่ละประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม จน
สมัผสัไดถึ้งความใส่ใจที�องคก์รมีใหต้่อลูกคา้ นาํไปสู่ความประทบัใจ  
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� หลักสูตร Be Proactive : The Power to Success  เป็นหลกัสูตรที�จัดขึYนสําหรับพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ เพื�อให้มีทกัษะการทาํงานเชิงรุก ( Proactive ) ซึ� งถือเป็นพฤติกรรมการทาํงานที�สาํคญั และจาํเป็น
สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
สามารถขบัเคลื�อนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

� หลักสูตร Powerful Psychology & Strategy in Marketing-Branding-Advertising จดัขึYน
สาํหรับผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการและพนกังานสายการตลาด เพื�อเขา้ใจถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค เกิดแรงบนัดาลใจทางความคิดดา้นการตลาด สามารถนําแนวคิดการตลาดองค์รวม การตลาดเชิง
บูรณาการ และการสร้างการตลาดเชิงปฏิสัมพนัธ์ มาใชใ้นการคิดคน้กลยทุธ์ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
และสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนการสร้าง Brand ใหเ้ป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึYน 

� หลักสูตร Marketing for Service , CRM & CEM เป็นหลกัสูตรที�จดัขึYนสําหรับผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการขาย เพื�อเสริมแนวคิดด้านการตลาดเชิงคุณค่าแก่สินคา้และบริการ และการขายสมยัใหม่ ผ่านการสร้าง    
กลยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ( CRM ) และการบริหารลูกคา้เชิงประสบการณ์ ( CEM ) อนัจะช่วยในการรักษา
ฐานลูกคา้เก่า และนาํไปสู่การขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคตอยา่งย ั�งยนื 

 

3. บริษัทให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาบุคลากร จึงจัดให้มี Retention Program สําหรับบุคลากร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

� การมอบทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน บริษทัจดัใหมี้การมอบทุนการศึกษาแก่ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มพูนทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใน
การนาํองคค์วามรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ และการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อทีมงานและองคก์ร 
โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัได้พิจารณามอบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาํนวน 2 ทุน 
ใหก้บัผูบ้ริหาร 

� การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษทัให้ความสําคญักบัการดูแลพนักงานที�มีรายได้
นอ้ย ดว้ยการมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังาน พร้อมทัYงมอบชุดอุปกรณ์การเรียน และเครื�องแบบ
นกัเรียน เพื�อเป็นขวญักาํลงัใจ โดยจดัใหมี้การมอบทุนเป็นประจาํทุกปี 

 ในปี 2556 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั ( มหาชน ) ไดใ้ห้ความสาํคญัในการเพิ�ม
ศกัยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ดว้ยการจดัโครงการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ( SC Competency ) 
อยา่งต่อเนื�อง ในระดบัผูจ้ดัการขึYนไป พร้อมทัYงจดัให้มีการประเมินระดบัความสามารถ ( Competency Assessment )  
สาํหรับหวัหนา้งานขึYนไป ปีละ @ ครัY ง เพื�อสามารถนาํผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนพฒันาศกัยภาพรายบุคคล 
และการจดัหลกัสูตรที�เหมาะสมสําหรับการลด Competency Gap ตลอดจนสร้างช่องทางสําหรับการเพิ�มการรับรู้
จดจําในแบรนด์ SC ASSSET ( Brand Awareness ) เพื�อเน้นย ํY าการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผูบ้ริโภค 
ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานธุรกิจเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
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บริษัทได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สร้างการรับรู้ใน Brand และ วัฒนธรรมองค์กร      
(SC Culture) ผ่านการพฒันาฝึกอบรม และการจดักจิกรรมต่าง ๆ ดงันี- 

� การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  จดัขึYนเพื�อให้ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เขา้ร่วมงานใหม่ ไดรั้บ
ทราบถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ สวสัดิการพนักงาน และอธิบาย
ภาพรวมการพฒันาศกัยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร รวมไปถึงการส่งผ่านวฒันธรรมองค์กร เพื�อใชเ้ป็นค่านิยม
หลกัในการปฏิบติังาน 

� งาน  Kick Off สโลแกนใหม่ “ For Good Morning ” จดังานขึYนเพื�อสร้างการรับรู้และเขา้ใจ
สโลแกนใหม่ของบริษทั ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานภายในองคก์ร ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื�อสารรูปแบบ
ต่าง ๆ ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ ตลอดจนการที�พนกังานในองคก์รมองเห็นคุณค่าของ Brand และสามารถสื�อสารไป
ในทิศทางเดียวกนั 

� โครงการ Show & Share จัดขึY นเพื�อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยเปิด
โอกาสให้ผู ้บริหาร / พนักงาน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การทาํงานระหวา่งหน่วยงาน เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ระบบการทาํงานของซึ�งกนัและกนัมากยิ�งขึYน  

� การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Level up Workshop การจดั Workshop เพื�อยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพของสินคา้และบริการ ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสนับสนุนนโยบายและทิศทางการทาํงานของ
บริษทั ในการพฒันากระบวนการทาํงานต่าง ๆ และสามารถนาํผลจากการร่วมระดมสมองมาใชเ้ป็นมาตรฐานใน
การทาํงานของบริษทัต่อไป 

� กจิกรรม Birthday Activity เป็นโครงการที�จดัขึYนต่อเนื�องเป็นปีที� 7 เพื�อเนน้ย ํYาความสาํคญั
ของพนกังานที�มีต่อบริษทั และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ ซึ� งส่งผลต่อการ
ประสานงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัY งเป็นการสร้างสรรค์สังคม และมีส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจดัขึYนเป็นประจาํทุก 2 เดือน อาทิ กิจกรรม “ พี�อาสาพานอ้งเที�ยว ” ซึ� งพนกังานร่วมเป็นพี�
เลีYยงอาสา ในการนาํเด็กกาํพร้าจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ไปทศันศึกษานอกสถานที� ณ สวนสยาม ทะเล
กรุงเทพฯ , กิจกรรม “ ปลูกกลว้ยไมคื้นสู่ป่า ” ณ อุทยานเขาหล่น ต.สาริกา จ.นครนายก  เพื�อฟืY นฟูแหล่งท่องเที�ยว
ทางธรรมชาติ และกิจกรรม “ ปล่อยพนัธ์ุปลาสู่แม่นํY าปราจีนฯ ” เพื�อขยายพนัธ์ุปลานํY าจืด สร้างสมดุลยใ์นระบบ
นิเวศวทิยาแหล่งนํY าตามธรรมชาติ ของแม่นํY าปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง เนื�องจากเห็นวา่เป็นสิ�งที�มี
ความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวและช่วยให้ผูล้งทุนและสาธารณชนไดรั้บทราบและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกนั  บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการปฏิบัติตามนโยบาย
เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยในการประชุมกรรมการครัY งที� @/	99^ เมื�อวนัที� @	 มกราคม 
	99^  มีมติแต่งตัYงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม (โปรดดูรายละเอียดใน
หวัขอ้ “คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม”) โดยเนน้ในเรื�องสิทธิของผูถื้อหุ้น  
การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย ซึ� งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และตัYงใจ
ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ใหเ้กิดการพฒันาใหส้ามารถเทียบเคียงได้
กบัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งในปี 
	99: บริษทัฯ ยงัคงนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 	999 ของตลาดหลกัหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มาปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 

จากความมุ่งมั�นในการส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง ในปี 	99: 
บริษทัไดรั้บผลคะแนนการประเมินและรางวลัต่างๆ ดงันีY   

@. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 	99: ระดบั “ดีเยี$ยม” 
จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

	. ผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 	99: ระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

A. รางวลั “SET Awards 2013” ประเภทบริษทัจดทะเบียนดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลประจาํปี 
	99: (Top Corporate Governance Report Awards) ซึ� งจัดขึYนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร ต่อเนื�องเป็นปีที� 	 ติดต่อกนั 

บริษทัฯ เชื�อมั�นว่าระบบการบริหารจดัการที�ดี การมีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที� มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอาํนาจและกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการเป็นส่วนสาํคญั
และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ั�งยืนซึ� งความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจที�จะบรรลุตามภารกิจและ
วสิยัทศัน์ขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลกัสาํคญัดงัต่อไปนีY  

@. คณะกรรมการบริษทั เน้นภาวะความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ องค์ประกอบการแต่งตัYง และความเป็น
อิสระ โดยกาํหนดคุณสมบติั ขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�และความรับผิดชอบ เพื�อใหเ้กิดการจดัการที�ดี 

	. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

A. มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือได ้และทนัเวลาแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

^. สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยง เพื�อลด
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึYน 

บริษทัฯ มีการกาํหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษทัฯ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั
ยดึถือและนาํไปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 
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บริษทัฯ มี “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ” ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน
ที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และเปิดเผยอยูใ่น Website ของบริษทัฯ www.scasset.com เพื�อใหผู้ถื้อ
หุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดมี้ส่วนศึกษาและรับทราบ โดยในส่วนการบริหารจดัการภายในองคก์ร
ไดมี้การจดัพิมพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ผูบ้ริหารงานและพนักงานทุกคนทราบ เพื�อสื�อสารให้ทุกคนในองค์กร
เขา้ใจและยดึถือปฏิบติัทัYงมีขอ้มูลผา่น E-mail เพื�อเป็นแนวทางสาํหรับการบริหารจดัการที�ดีและประชาสัมพนัธ์กบั
พนกังานอยา่งต่อเนื�อง 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิขั-นพื-นฐานของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�ในการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายให้ไดรั้บสิทธิขัYน
พืYนฐาน คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม นอกจากนีY  ผูถื้อหุน้ยงัไดรั้บสิทธิขัYนพืYนฐานอื�นๆ ไดแ้ก่ 

@.@ สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรและเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั 

@.	 สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

@.A สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัในการรับซืYอหุน้คืนโดยบริษทัฯ 

@.^ สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ ทัYงค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินและ
ค่าตอบแทนอื�นๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีY ยประชุม โบนสั บาํเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื�นๆ ซึ�งบริษทัฯ ได้
เสนอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี ซึ� งในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ มี
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจนในการพิจารณา และในการนาํเสนอเรื�องค่าตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา โดย
บริษทัฯ ไดน้าํเสนอถึงนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการเพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น
ดว้ย นอกเหนือจากการนาํเสนอถึงจาํนวนเงินค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ริหาร”) 

@.9 สิทธิเลือกตัYงกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัYงผูส้อบบญัชีอิสระ 

นอกจากนีY  บริษัทฯยงัดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสําคญัที� เป็น
ปัจจุบนัผา่น Website ของบริษทัฯ การจดัใหมี้จดหมายข่าวถึงผูถื้อหุน้ การจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี�ยมชมกิจการ 

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุก
คน รวมทัYงผูถื้อหุน้ที�เป็นนกัลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยมีหน่วยงานกาํกบัดูแลปฏิบติั
ตามนโยบายเพื�อดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถื้อหุ้น ทัY งนีY  ในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ในการจดัประชุมโดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นที�
จะเขา้ร่วมประชุม คือ บริษทัฯ จะไม่จดัประชุมในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชย ์และจะเริ�ม
ประชุมในช่วงเวลา 8.30 -16.00 นาฬิกา รวมทัYงจะจดัประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตัYงของ
สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน
นบัแต่วนัสิYนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั โดยจดั
ประชุมเพิ�มตามความจาํเป็น 
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เลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ในการนัดหมาย จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอ โดยมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมใหม้ากกวา่วนัที�กฎหมายกาํหนดทุก
ครัY ง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนีY  ผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไดจ้าก Website ของบริษทัฯ คือ www.scasset.com ล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ A` วนัก่อนวนัประชุม ทัYงในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ� งเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลที�บริษทัฯ ส่งให้ผู ้
ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทัYงนีY  ขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุม บริษทัฯ ไดแ้จง้กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบและมีขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติั
เหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตัYงเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 	99: ในระหวา่งวนัที� 
13 กนัยายน  	999 - A@ ธนัวาคม 	999 โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขัYนตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาบนเวป็
ไซด์ของบริษทัฯ พร้อมทัYงแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัYงกรรมการ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัYงกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื�อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมเพื�อ
สอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละวาระ หรือ ขอ้มูลอื�นที�สาํคญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดก้าํหนด
หลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวไวบ้นเว็ปไซด์ของบริษัท ใน
ระหวา่งวนัที� 	` กนัยายน 	999 - A@ มีนาคม 	99: แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเพิ�มวาระการประชุม เสนอชื�อผูที้�
มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตัYงเป็นกรรมการล่วงหนา้ และส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

นอกจากนัYน บริษทัฯ จดัใหมี้บริการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะที�
เขา้ร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื�อตอ้งการลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถื้อหุน้ และยงั
อาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขัYนตอนที�ไม่ยุง่ยากหรือจาํกดัโอกาสการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทัฯ รวมทัYงไม่ดาํเนินการใดอนัมีลกัษณะเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื�อสารระหวา่งผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการรับทราบสารสนเทศ 
การแสดงความคิดเห็น และการตัYงคาํถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมหรือเรื�องที�เสนอ และบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการออก
เสียงลงคะแนนทุกครัY งก่อนเริ�มประชุม  โดยประธานที�ประชุมมีหนา้ที�จดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้มี
การแสดงความเห็น และซกัถามในที�ประชุม และเพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที�สนใจแต่ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การแพร่ภาพสดการประชุมบนเวบ็ไซดบ์ริษทัที� www.scasset.com เพื�อใหบ้ริการ
เผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้งสามารถรับชมได ้ 

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอยา่งเพียงพอให้ผูถื้อ
หุน้ศึกษาล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ @^ วนั เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นทราบถึงเรื�องที�จะมีการพิจารณาในที�ประชุมผู ้
ถือหุ้นและใชป้ระกอบการตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมประชุมหรือไม่ รวมทัYงไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลประกอบ 
พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะกรรมการบริษทัเพื�อสนบัสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระ
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อย่างชดัเจน รวมทัYงจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบดว้ยว่าในแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งไดรั้บมติรับรองจากผูถื้อหุ้น
จาํนวนเสียงเท่าใด ในกรณีที�กฎหมายกาํหนดให้วาระใดตอ้งใชค้ะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่จาํนวนเท่าใด 
หรือตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นออกเสียงคดัคา้นมากกวา่จาํนวนเท่าใด วาระดงักล่าวจึงจะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ
หุ้น และบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมดว้ยทุกครัY ง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงของตนตามกฎหมาย โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น 

หนังสือนัดประชุมที�จดัส่งให้ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะระบุวาระเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น
อยา่งชดัเจน จะไม่มีวาระอื�นๆ ที�ยงัไม่มีหัวขอ้วาระ นาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา รวมทัYงในวนัประชุม บริษทัฯ ก็
หลีกเลี�ยงการเพิ�มวาระเรื�องอื�นๆ ที�ไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุ้นเช่นกนั เพราะจะเป็นการไม่เป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนงัสือนดัประชุมวา่
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.	9A9 มาตรา @`9 วรรคสอง กาํหนดใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัYงหมดสามารถขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น นอกจากที�
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

นอกจากนีY  ในวาระแต่งตัYงกรรมการ บริษทัฯ จะระบุชื�อ พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมการแต่ละ
คนที�จะเสนอแต่งตัYงให้ผูถื้อหุ้นทราบ เช่นเดียวกบัวาระแต่งตัYงผูส้อบบญัชี เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ ไดร้ะบุชื�อผูส้อบบญัชี บริษทัที�สังกดั ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็น
อิสระ และระยะเวลาที�เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัYง
ในการเสนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงินปันผลที�เสนอ
จ่าย พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล”) 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัY งบริษทัฯ จะแจง้รายชื�อกรรมการอิสระในหนงัสือนดัประชุมจาํนวน 
	 คน เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดพิ้จารณาเลือกบุคคลที�จะเป็นผูรั้บมอบฉันทะวา่จะ
มอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระหรือมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื�นที�ผูถื้อหุน้เห็นสมควรก็ได ้ทัYงนีY  ในการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ระบุมาในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือจะใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมไดท้ัYงสิYน  

4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการชีYแจงวิธีการลงคะแนน นับคะแนนให้ผูถื้อ
หุ้นทราบก่อนเริ�มการประชุมตามวาระ การใชบ้ตัรลงคะแนน ประเด็นขอ้สอบถาม ขอ้คิดเห็น คาํแนะนาํที�สาํคญั 
รวมถึงคาํตอบเพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดเ้ขา้ประชุมรับทราบทุกครัY ง และในแต่ละวาระของการประชุมที�ตอ้งมีการลง
มติของที�ประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการลงคะแนนเสียง และบนัทึกมติของที�ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในรายงานการ
ประชุม โดยมีการบนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงที�ไดรั้บในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองด
ออกเสียงเป็นจาํนวนเท่าใดในแต่ละวาระ 

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช ้เพื�อช่วย
อาํนวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขัYนตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิ�งขึYน โดยบริษทัฯ จะ
แสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระที�มีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทันที สําหรับการตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัฯ ไดเ้ชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ที�ปรึกษากฎหมาย ซึ� งมีความเป็น
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อิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นทาํหนา้ที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ในที�ประชุม เพื�อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม และดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากปิดการประชุม 
หรืออยา่งชา้ภายในช่วงเชา้ไม่เกิน 9.00 นาฬิกา ของวนัทาํการถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยแจง้เป็นจดหมาย
ข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ดว้ย และภายใน @^ วนั หลงัจาก
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม และเทปบนัทึกภาพการประชุมเป็น Clip 
File บนเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ที�  www.scasset.com เพื�อให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและนักลงทุน
รับทราบ 

5. การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี =>>? 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นที�ผ่านมา  กรรมการบริษทัทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ�งประธานกรรมการ
บริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง รวมถึงผูบ้ริหาร
สูงสุดของบริษทัฯ ทุกฝ่าย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เขา้ร่วมประชุมตัYงแต่
เริ�มการประชุม โดยบริษทัฯ จะกล่าวแนะนาํตวัผูบ้ริหารต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อตอบขอ้ซกัถามของที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ ซึ�งในการประชุมผูถื้อหุน้ปี 	99: กรรมการบริษทัทัYงหมด c คนไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซึ�งบริษทั
ฯ ไดบ้นัทึกรายชื�อพร้อมตาํแหน่งของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อให้
สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครัY ง และในวนัประชุมบริษทัฯไม่มี
การแจกเอกสารที�มีขอ้มูลสาํคญัเพิ�มเติมในที�ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งกะทนัหันและไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมหรือ
เปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ รวมทัYงไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุ้นที�มาสาย โดยประธานในที�ประชุมจดัสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการ
ไดรั้บความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นและตัYงคาํถามต่อคณะกรรมการบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ
เพื�อสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากนัYน เพื�อให้การกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและสิทธิของผูถื้อหุ้น
ในการรับเงินปันผลมีความชดัเจนและให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิความเป็นผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเต็มที� ในปี 	99	 บริษทัฯ จึง
ปรับเปลี�ยนกาํหนดวนัที�ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี และวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับ
เงินปันผลเป็นคนละวนักนัเป็นปีแรก และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 	99: เมื�อวนัที� 	A เมษายน 	99: 
บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที� มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี ในวนัที� @@ มีนาคม 	99: และให้
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 		9 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 	9A9 (ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� @	  มีนาคม 	99: และกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัที�  � พฤษภาคม 	99: และให้รวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 		9 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 	9A9 (ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� _ พฤษภาคม 	99: ทัYงนีY  
ในการกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลนัYน บริษทัฯ ไดก้าํหนดภายหลงัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติั
การจ่ายเงินปันผลแลว้ไม่น้อยกว่า 9 วนั โดยหลกัเกณฑ์นีY บริษทัฯ จะใชเ้ป็นแนวปฏิบติัตลอดไปเพื�อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิความเป็นผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ในปี 	99: ที�ผา่นมา คณะกรรมการบริษทัจดัประชุมผูถื้อหุน้หนึ�งครัY งเมื�อวนัที� 	A เมษายน 	99: ณ 
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ถนนวิภาวดีรังสิตซึ� งมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของคณะกรรมการบริษทั
สะสมตัYงแต่ปี 	9^� ดงันีY  

รายชื$อคณะกรรมการบริษัท 
จาํนวนครั-งที$ร่วมประชุม / จาํนวนครั-งที$มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี =>@F – =>>? การประชุมผู้ถือหุ้น ปี =>>: 
1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ (@) 10/10 @/@ 

2.  นางบุษบา ดามาพงศ ์(	)
 2/2 @/@ 

3. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ 10/10 @/@ 

4. นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ (3) 8/8 @/@ 

5. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ (4) 8/8 @/@ 

6. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์(5) 7/7 @/@ 

7. นายปรีชา เศขรฤทธิw (6) 7/7 @/@ 

8. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง(7) 6/6 @/@ 

9. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์(8) 	/	 @/@ 

หมายเหตุ (@)  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ไดรั้บแต่งตัYงเป็นประธานกรรมการแทน ดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� @ มีนาคม 	99` 
  (2)  นางบุษบา ดามาพงศ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร ตัYงแต่วนัที� 13 กรกฎาคม 	954 
  (3)  นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นางสาวปราณี เวชพฤกษพิ์ทกัษ ์ตัYงแต่วนัที� 	` มีนาคม 	9^c 
  (4)  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นายสมพงศ ์นครศรี ตัYงแต่วนัที� 	` มีนาคม 	9^c 
  (5)  นายประเสริฐ สมันาวงศ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นายกริช อมัโภชน์ ตัYงแต่วนัที� A@ มกราคม 	99` 
  (6)  นายปรีชา เศขรฤทธิw  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน ดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� 	: มีนาคม 	99` 
  (7)  นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นายสหสั ตนัติคุณ ตัYงแต่วนัที� � พฤศจิกายน 	99` 
  (8)  นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน นายชานนท ์โชติวิจิตร ตัYงแต่วนัที� 1 มีนาคม 2555 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติั และตระหนักในการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและ
เป็นธรรม โดยผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย ทัYงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นสถาบนั รวมถึงผูถื้อหุ้นต่างชาติ ต่าง
ไดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น และไดรั้บการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม เพื�อคุม้ครองผูถื้อหุน้จากการเอาเปรียบ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม 

1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง 

หุน้ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดผูถื้อหุ้นมีประเภทเดียว คือ ผูถื้อหุ้นสามญัชนิดระบุชื�อในใบหุ้น สิทธิ
ในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกนั คือ หนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

2. การเสนอเพิ$มวาระการประชุม และการเสนอชื$อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที$จะได้รับการแต่งตั-งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

เพื�อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ล่วงหน้าอยา่ง
นอ้ย A เดือนก่อนวนัสิYนสุดรอบปีบญัชี เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยที�ถือหุน้ของบริษทัฯ และมีสิทธิออกเสียง



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือ หลายราย นับรวมกันไม่น้อยกว่า 9`,``` หุ้น (ร้อยละ 0.001 ของจาํนวนหุ้น      
ณ ปัจจุบนั) เสนอเพิ�มเรื�องในวาระการประชุม เพื�อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รวมถึง
การเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ภายใตห้ลกัเกณฑ์ที�กฎหมาย และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้เพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัYงเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศแจง้หลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิและวธีิการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ที�  www.scasset.com ในส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ภายใตห้วัขอ้ “การประชุมผูถื้อหุน้” และจะแจง้ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 	99: บริษทัฯ ไดมี้หนังสือแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แจง้ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุม และเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�ควรจะ
ไดรั้บการแต่งตัYงเป็นกรรมการไดต้ัYงแต่วนัที� @A กนัยายน 	999 - A@ ธนัวาคม 	999 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
เพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้ และไม่มีผูเ้สนอผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�ควรจะไดรั้บการแต่งตัYงเป็นกรรมการ 

3. การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทั
ฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3  เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น เพื�อสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอื�นที�สําคญัของบริษทัฯ ทัYงนีY  
บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดขัYนตอนการเสนอคาํถามล่วงหนา้ไวที้�เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถ
ส่งคาํถามล่วงหนา้ต่อบริษทัฯ โดยใชแ้บบหนงัสือส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  (แบบ 
ค.) ซึ�งสามารถดาวน์โหลดไดที้�เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ที� www.scasset.com ในส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ภายใตห้ัวขอ้ “การ
ประชุมผู ้ถือหุ้น” และส่งเป็นไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางโทรสารที�หมายเลข              
`-	c^c-			@ มาที�เลขานุการบริษทั 

โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี  	99: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการส่งคาํถาม
ล่วงหนา้เพื�อพิจารณาก่อนการประชุมตัYงแต่วนัที� 	` กนัยายน 	999 -  A@ มีนาคม 	99: 

4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะกาํหนดวาระหัวขอ้การประชุมไวช้ดัเจน และจะดาํเนินการ
ประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และจะไม่มีวาระอื�นๆ เพื�อการเพิ�มเรื�อง
พิจารณาวาระในที�ประชุมอีก โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ แต่ไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม 
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทัY งหมด สามารถขอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ตัYงแต่ปี 	9^: ถึงปัจจุบัน บริษทัไม่เคยมีวาระอื�นๆ หรือนําเรื�องอื�นมาเพิ�มให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา 

5. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้แต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงวา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ย หรือ ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซึ� งในการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 	99: ผูถื้อหุ้นทุกรายจะไดรั้บ
ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแมว้า่ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นคนไทย แต่บริษทัฯ 
ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเป็น 	 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวย
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ความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัสมบูรณ์ ทัYงใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ คือ www.scasset.com ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ A` วนั ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลที�  บริษทัฯ ส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอยา่งเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า @^ วนั โดยหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับภาษาองักฤษจะถูกแผยแพร่พร้อมกันกับ
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัภาษาไทย ทัYงนีY  ขอ้มูลในหนงัสือเชิญประชุม  บริษทัฯ ไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธีิการ
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบและมีขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

ในปี 	99: บริษทัฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เมื�อ
วนัที� 	@ มีนาคม 	99: และจดัการประชุมผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 	A เมษายน 	99: 

6. การชี-แจงขั-นตอนและกฎเกณฑ์ที$ใช้ในการประชุม 

บริษทัฯ มีนโยบายการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ให้มีขัYนตอนที�ง่ายต่อการเขา้ใจ ไม่ยุง่ยากซํY าซ้อน 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนรับทราบขอ้มูลข่าวสารโดยทั�วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยในทุกครัY ง
ก่อนที�การประชุมจะเขา้สู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนรู้จกั เพื�อความสะดวกในการซกัถามขอ้สงสัย โดยบริษทัฯ จะชีYแจง 
อธิบายขัYนตอนการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัY ง เพื�อให้ทราบขัYนตอนการใชสิ้ทธิสอบถามขอ้
สงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การชีYแจงของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัคะแนน และการแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบขัYนตอนก่อนการประชุม 

7. การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากการแจง้ขัYนตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกคน
ทราบก่อนเริ�มการประชุมทุกครัY ง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทัฯ จดัให้มีบัตรลงคะแนนเสียง
สาํหรับทุกวาระ โดยไดน้าํระบบ barcode มาใชเ้พื�อช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุ้น ซึ�งทาํให้การลง
และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระรวดเร็วยิ�งขึYน โดยบริษทัฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระที�มีการ
ลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที และเพื�อความโปร่งใสในการลงและนบัคะแนนเสียงทุกครัY งที�มีการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ได้เชิญที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ� งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษทัฯ เป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นทาํหนา้ที�ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที�ประชุม รวมทัYงดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

8. การแสดงผลการลงมต ิ

บริษทัฯ จะแสดงผลการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ หลงัจากการลงมติทนัที และเมื�อการประชุม
แลว้เสร็จ และบริษทัฯ จะแจง้ผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายในวนัประชุมผูถื้อหุ้น หรืออยา่งชา้ไม่เกิน c.`` นาฬิกา ของวนัทาํการถดัไป เพื�อให้ผูถื้อ
หุน้ทุกคนตรวจสอบได ้

9. การเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จะเชิญผูส้อบบญัชีผูรั้บอนุญาตของบริษทัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัY งที�มีการประชุม 
เพื�อตอบขอ้สงสัยและคาํถามเกี�ยวกบังบการเงินของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสอบถามโดยตรงดว้ย นอกจากนัYน ใน
ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และตัYงคาํถามใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม 
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หรือขอ้มูลสําคญัของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ จะบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

10. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จดัให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่าน
ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั www.scasset.com เพื�อใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ที�สนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม 

11. การมอบฉันทะให้ผู้อื$นเข้าประชุมแทน 

บริษทัฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ� งเป็นแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
กล่าวคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ที�ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม หรือ
ดาวน์โหลดไดที้�เวบ็ไซตข์องบริษทั ที� www.scasset.com ในส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “การประชุมผูถื้อ
หุ้น” มอบอาํนาจให้กบักรรมการอิสระคนใดคนหนึ� งในสองคน ที�บริษทัฯ ไดแ้จง้รายชื�อ พร้อมรายละเอียดของ
กรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือบุคคลอื�นใด เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้
นอกจากนัY น เพื�อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัฯ ได้แสดง
ขัYนตอน เอกสาร และหลกัฐาน ที�ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดย
มิไดก้าํหนดเงื�อนไขหรือกฎเกณฑที์�ตอ้งใหมี้การรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑอื์�นที�ก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากแก่ผูถื้อหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกจดับริการปิดอากรแสตมป์ใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุม และการถ่ายเอกสารที�ตอ้งใชแ้นบ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ 
จุดลงทะเบียน เพื�อลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ และการถ่ายสาํเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ 

12. การจดัทาํและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื�อให้ผูถื้อหุน้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผูถื้อหุน้ภายในเวลาอนัสมควร และให้
การรับขอ้มูลระหวา่งผูถื้อหุ้นไทย กบัผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น ซึ�งประกอบดว้ยขอ้มูลที�สาํคญั ไดแ้ก่ เนืYอหาสาระสาํคญัของวาระการประชุม มติ
ที�ประชุม พร้อมผลคะแนน ทัYงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง คาํถาม คาํชีYแจง และการแสดงความคิดเห็นใน
ที�ประชุม ทัYงฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.scasset.com ภายใน @^ วนั นบัจากวนั
ประชุม เพื�อเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ถึงการประชุม
ครัY งต่อไป พร้อมทัYงนาํส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

ในปี 	99: บริษทัฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� � พฤษภาคม 	99: 

13. การเข้าถึงข้อมูล และการตดิต่อสื$อสารกบับริษัท 

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ รวมทัYงจดัใหมี้ช่องทาง
สื�อสารกบับริษทัฯ ที�ชดัเจน และหลากหลาย อย่างเท่าเทียมกนั ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หรือช่องทางอื�นๆ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็น
หน่วยงานกลางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงการให้ขอ้มูลสารสนเทศทั�วไปแก่
ผูส้นใจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยสามารถติดต่อไดที้� บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ชัYน @` 
เลขที� @`@` อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์
@`c`` โทร.  `-	c^c-	A^^ หรืออีเมลที์� ir@scasset.com หรือคน้หาขอ้มูลที� www.scasset.com 
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14. นโยบายเกี$ยวกบัการเกบ็รักษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายและยดึมั�นในจรรยาบรรณ ความซื�อสัตย ์สุจริตในการดาํเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยเฉพาะเรื�องการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษทั
ฯ จึงจดัเก็บรักษาขอ้มูลทางธุรกิจที�ยงัไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์และ ก.ล.ต. ไว ้โดยผูมี้อาํนาจเฉพาะ
เท่านัYนที�จะไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลได ้ทัY งยงักาํหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่ใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ที�เป็นสาระสาํคญัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทัYงหา้มไม่ใหมี้การใชโ้อกาสหรือขอ้มูล
ที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น หรือทาํธุรกิจที�แข่งขนักบั
บริษทัฯ หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง แมว้า่บริษทัอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม ดงันีY  

14.1 ในขณะที�มีการเตรียมประกาศผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทัYงรายไตรมาส และประจาํปี 
หรือจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้ง หลีกเลี�ยง หรือ งดการซืYอขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง @ เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนโดยฝ่ายเลขานุการบริษทั จะแจง้ใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งทราบเพื�องดเวน้การซืYอ-ขายหุน้ ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ในปี 	99: บริษทัฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารซืYอขายหลกัทรัพยโ์ดย
ใชข้อ้มูลภายใน หรือ ซืYอขายสินทรัพย ์ของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

14.2 กรรมการและผูบ้ริหาร ^ รายแรกตอ้งรายงาน 

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครัY งแรก และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย ์ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- การซืYอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯภายหลงัจากนัYนทุกครัY ง ซึ� งนับรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- ให้จัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กครัY งที�มีการซืYอ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน A วนั นบัแต่วนัที�มีการ
ซืYอ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- แจ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัY งคู่
สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ใหก้บัเลขานุการบริษทัทราบ ในทุกครัY งที�มีการประชุมกรรมการ 

ทัYงนีY  บริษทัฯ ไดแ้จง้ และกรรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งรับทราบบทบาท ภาระ หนา้ที�ในการ
รายงานการถือหลกัทรัพย ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตัYงแต่เริ�มเขา้รับตาํแหน่ง 

14.3 งดและหลีกเลี�ยงการซืYอขายที� ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้บริเวณที�บริษัทฯ จะลงทุน ที�
เป็นไปในทางที�ส่อวา่จะหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือบุคคลอื�น 

14.4 จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศ โดยให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัยึดถือและนาํไปปฏิบติั เพื�อป้องกนัมิให้ขอ้มูลและข่าวสารที�สําคญัถูก
เปิดเผยหรือมีการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลโดยไม่มีอาํนาจ กรณีที�มีการนาํขอ้มูลบริษทัฯ ไปเปิดเผยเพื�อประโยชน์ตนหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือกระทาํการอนัอาจเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและอาจ
ถูกลงโทษทางวนิยั ซึ�งไดก้าํหนดแนวทางไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั (Code of Ethics) ในคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการและเผยแพร่ใน Website ของบริษทั 
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15. นโยบายการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนัและการเปิดเผยข้อมูล 

เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ใหเ้กิดการเอาเปรียบไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
จากกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู ้ถือหุ้น ที� มีอาํนาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ตลอดจนคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั เพื�อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย บริษทัฯ มีนโยบายการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลดงันีY  

15.1 ในกรณีบริษทัฯประสงค์จะทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกันจะตอ้งเป็นการกระทาํเพื�อ
ประโยชน์ของธุรกิจบริษทัฯ เป็นสาระสาํคญั และสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นรายการที�กระทาํอยา่งยติุธรรมตาม
ราคาตลาด และเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจคา้โดยทั�วไป (Fair and at arm’s lengt) ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
ระเบียบขอ้บังคบัที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัชื�อ และความสมัพนัธ์ของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั นโยบายการกาํหนด
ราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัY งความเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวกับรายการดงักล่าว โดยราคาและเงื�อนไข
จะตอ้งเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และหลีกเลี�ยงไม่มีรายการระหว่างกนัในลกัษณะที�เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมติัในแต่ละรายการ ฝ่ายจดัการจะนาํเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งจะเป็นหน่วยงานสาํคญัในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสมควรของการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกันก่อนการเข้าทํารายการ เพื�อพิจารณาให้ความเห็น เพื�อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมติัตามขนาดรายการต่อไป รวมทัYงมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑที์�สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยบริษทัฯ จะแสดงรายการที�เกี�ยวโยงกนัไวใ้น
รายงานประจาํปีที�ผา่นการรับรองตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพื�อใหม้ั�นใจวา่ การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวไม่
มีการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

15.2 หากไม่สามารถหาราคาตลาดที�ใชใ้นการเปรียบเทียบได ้บริษทัฯ จะจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญอิสระที�
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไม่นอ้ยกวา่ A  ราย เพื�อประเมินราคาตลาด 
เพื�อให้ไดม้าซึ� งราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม ไม่เกินกวา่ค่าเฉลี�ยของผูป้ระเมินอิสระทัYงหมด เพื�อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ทัYงนีY  บริษทัฯ จะดาํเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาใหค้วามเห็น
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมติัรายการระหวา่งกนันัYน ก่อนนาํเสนอ
ขออนุมติัจากคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

15.3 ทุกรายการที�เกี�ยวโยงกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย และประกาศตลาดหลกัทรัพย ์และ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทุกประเภท รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบทางระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไวใ้นรายงานประจาํปี 

16. รายการที$เกี$ยวโยงกนัในปี พ.ศ.=>>? 

บริษทัฯ มีการทาํรายการ จาํนวน @ ครัY ง คือ การซื-อที$ดนิเพิ$มเตมิในเขตอาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  

การประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� A/	99: ณ วนัที�@^ พฤษภาคม 	99: บริษทัฯ ไดอ้นุมติัซืYอที�ดิน
โฉนดเลขที� @_c9	c เลขที�ดิน ::	 หน้าสํารวจ c	^�	 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เนืYอที�ดิน 
A:.@` ตารางวา (ซึ� งไดแ้บ่งแยกออกมาจากที�ดินโฉนดเลขที� 	`	A เลขที�ดิน A9 หน้าสาํรวจ A�� ตาํบลหนองปรือ 
อาํเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี ที�บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิw มาก่อนหน้านีY ) ในราคาตารางวาละ 
@``,``` บาท จากบริษทั เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที�ต ํ�ากว่าราคาตลาด ของที�ดิน
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บริเวณพทัยาสาย 	 ณ ขณะนัYน ซึ� งมีราคาระหวา่ง @�9,``` – A^9,``` บาท ต่อตารางวา และตํ�ากว่าราคาประเมิน
เฉลี�ยของผูป้ระเมินอิสระ ซึ� งได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
จาํนวน A บริษทั ใชป้ระเมินราคา ที�ดินโฉนดเลขที� 	`	A ที�ไดป้ระเมินราคาเฉลี�ยไวที้�ตารางวาละ @`^,9`` บาท เพื�อ
นาํมารวมกบัที�ดินโฉนดเลขที� 	`	A เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาจดัสรรเป็นอาคารชุดพกัอาศยัของ
บริษทัฯ 

ในปี 	99:  บริษทัฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการเกี�ยวโยงกนั หรือ
ซืYอขายสินทรัพย ์ของ ก.ล.ต .หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตัYงแต่บริษทัฯ เป็นบริษทัฯ จดทะเบียน ระดับการทาํ
รายการเกี�ยวโยงกัน หรือระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบจากรายไดแ้ละรายจ่ายรวมของ
บริษทัฯ ในแต่ละปีงบประมาณแลว้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 	9 ของกาํไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ 

17. นโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสียมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มี
นโยบายดงันีY  

17.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังาน ในบริษทัฯ  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน 
หรือ ด้านธุรกิจอื�นใดก็ตาม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายแนวปฏิบัติเกี� ยวกับความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests)”) 

17.2 หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกับตนเอง ยกเวน้ในกรณีที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ของ
บริษทัฯ ภายใตห้ลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัชื�อ และความสัมพนัธ์ของบุคคลที�เกี�ยว
โยงกนั นโยบายการกาํหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัYงความเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายการดงักล่าว 
และหลีกเลี�ยงไม่มีรายการระหวา่งกนัในลกัษณะที�เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กูย้ืมเงิน การ
คํYาประกนัสินเชื�อแก่บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัยอ่ยของตนเอง โดยในปี 2556 ที�ผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนั และการซืYอขายสินทรัพย ์โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายการที�เกี�ยวโยงกนั”) 

17.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ที�มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�และเวลาทาํงานของบริษทั
ฯ หรือทําธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว  หรือนิติบุคคลใดๆ ที�ตนมีส่วนได้เสีย  หรือการ
ประกอบกิจการใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

17.4 ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเลี�ยงหรืองดการซืYอขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา @ เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีการซืYอขายหุ้นโดยใชข้อ้มูล
ภายในโดยกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซึ� งถือเป็นการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบจึงกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติั
สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�กาํหนดขึYน และถา้รายการ
ที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบทุกครัY งรวมทัY งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจาํเป็นไวใ้นรายงาน
ประจาํปีแลว้ รวมทัYงไดก้าํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลและจดัการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว รวมทัYงบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้นโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูล
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ภายใน เพื�อเป็นมาตรการที�จะสร้างความมั�นใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตามอีกดว้ย (โปรดดู
ขอ้มูลประกอบในหวัขอ้ “การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน”) 

17.5 ในกรณีที�กรรมการ หรือผูบ้ริหารท่านใด มีส่วนไดเ้สียในวาระการพิจารณาเรื�องใด บริษทัฯ 
กาํหนดให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารท่านนัYน ตอ้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัYนๆ 
เพื�อใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารท่านอื�นผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูพิ้จารณา 

บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ มีสารจากประธานกรรมการและคาํมั�นจากประธานกรรมการบริหารในนโยบายดาํเนินธุรกิจ
ควบคู่กบัการให้ความสําคญัเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) และสาน
ต่อนโยบาย “การดาํเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจรักษาสังคม สิ�งแวดลอ้ม” อย่างต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ
รายงานการดาํเนินงานดา้นสังคม และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยืนไวเ้ป็นส่วนหนึ�งในรายงานประจาํปี 
(โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานการดาํเนินงานดา้นสงัคม และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”) และ
เห็นวา่การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม และบรรษทัภิบาล การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  ควบคู่กบัการใส่ใจรักษา
สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มแก่ธุรกิจไดต้ลอดไป เพราะถือเป็นการพฒันาประโยชน์อยา่งเกืYอกูล
กนัระหว่างธุรกิจและสังคม สิ�งแวดลอ้ม  ได้แก่ การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกจากภายในองค์กรไปสู่เครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยไม่มีนโยบายที�จะล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิw  รวมถึงการไม่เกี�ยวขอ้งกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัYงต่อตา้นการทุจริต และหา้มจ่ายสินบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดย
ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจดัให้ลาํดบัความสําคญัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทัY งภายในและ
ภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น พนักงาน ผูบ้ริหาร ลูกค้า คู่ค ้า เจ้าหนีY  ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่าง
เหมาะสม  โดยดูแลให้สิทธิดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งสามารถ
ติดต่อ ใหข้อ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื�องที�อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 
โดยติดต่อไปยงัที�อยู่ที�ติดต่อได้ หรือทาง E-mail address ของกรรมการแต่ละท่าน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ 
“ช่องทางและขัYนตอนสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียติดต่อ / ใหข้อ้เสนอแนะ / ร้องเรียนกบัคณะกรรมการ”) หรือหน่วยงาน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและความโปร่งใส”)  เนื�องจากบริษทั
ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที� เพื�อให้กิจการของบริษทัฯ 
ดาํเนินไปดว้ยดีมีความมั�นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที�เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ�งมีการเปิดเผยบทบาทของ บริษทั
ฯ ที�มีต่อลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม ดงันีY  

1. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯมุ่งมั�นในการเป็นตวัแทนที�ดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจ บนพืYนฐานของความซื�อสตัย์
สุจริต และจริยธรรมอนัดีงาม ดว้ยความพยายามที�จะพฒันากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั�นคง ปฏิบติัตามพนัธะ
กิจที�ให้ไวก้บัผูถื้อหุ้น เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคาํนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที�ดีให้กับผูถื้อหุ้นอย่าง
ต่อเนื�อง เสมอภาค รวมทัYงเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเชื�อถือไดต้่อผูถื้อหุน้ ซึ�งมีแนวปฏิบติัดงันีY  

1.1 ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธิw  
ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.2 จดัการดูแลไม่ใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัเสื�อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
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1.3 รายงานสถานภาพของบริษทัโดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอยา่งสมํ�าเสมอ เท่าเทียมกนั 
และครบถว้นตามความเป็นจริงในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัทัYงที�เป็นดา้นบวกและดา้นลบ และ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมหรือผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตัYงเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทัYงสามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัไดผ้่านทางเวป็ไซด์ของบริษทั 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “สิทธิของผูถื้อหุน้”) และบริษทัไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผ่านเวป็ไซด์ของบริษทัอยา่ง
สมํ�าเสมอเพื�อเรียนเชิญผูถื้อหุ้นที�สนใจสามารถแสดงความจาํนงเขา้เยี�ยมชมโครงการของบริษัทฯตามความ
เหมาะสม 

1.4 บริหาร จดัการ เพื�อให้บริษทัมีขีดความสามารถสูงในการดาํเนินการ ให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของบริษทัทัYงในระยะสัYนและระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขนั 

1.5 ดูแลไม่ให้กรรมการผู ้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ ของ
ครอบครัว หรือ บุคคลใกลชิ้ด จากขอ้มูลใดๆ ที�มีสาระสาํคญัของบริษทั ซึ� งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน นาํไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทั 

2. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

บริษัทฯมีนโยบายเกี�ยวกับการปฏิบัติที� เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไวอ้ย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมโดยคาํนึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และเปิดเผยให้เป็นที�ทราบกนั คือ มีความมุ่งมั�นที�จะ
สร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้กบัลูกคา้ ซึ�งมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ บริษทัจึงพยายามแสวงหาวธีิการที�
จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยูต่ลอดเวลา เพื�อรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีใน
ระยะยาว จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันีY  

2.1 ดา้นสินคา้และบริการ 

(1) ดาํเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชคู้่คา้ซึ� งเป็นผูรั้บเหมาที�ไดม้าตรฐานและมี
ความรับผิดชอบ 

(2) ส่งมอบสินคา้และบริการที�มีคุณภาพ ตรงตาม หรือ สูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้
ในราคาที�เป็นธรรม ซึ�งสินคา้และบริการดงักล่าวตอ้งปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้และไวว้างใจได ้
โดยบริษทัฯได้รับรางวลั “บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยย์อดเยี�ยมของไทยประจาํปี 2556” (Top @` Developers 
Awards 	`@A) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จํากัด และ FutrureArc Journal (โปรดดู
รายละเอียดในหวัขอ้ “ผลคะแนนการประเมินและรางวลัต่างๆ ที�บริษทัไดรั้บ”) 

(3) ให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื�อป้องกนัมิให้
ลูกคา้เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื�อนไขใดๆ ของสินคา้ หรือ บริการนัYนๆ โดยไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที�ไวว้างใจของลูกคา้ จัดให้มี
ระบบและกระบวนการที�ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัYงใหมี้ความรวดเร็วในการสนองตอบตอ่
ความตอ้งการของลูกคา้ และจะดาํเนินการอยา่งถึงที�สุดเพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

2.2 ดา้นการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้กี�ยวขอ้งโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ 
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หรือ จากผูมี้อาํนาจของบริษทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลที�ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งเพื�อชีY แจงหรือ
ดาํเนินการในทางกฎหมาย 

2.3 ดา้นการดูแลลูกคา้ภายหลงัการขาย 
ดว้ยความมุ่งมั�นที�จะสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้กบัลูกคา้เพื�อการพฒันาธุรกิจให้

เติบโตอยา่งย ั�งยนื บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัและห่วงใยลูกคา้ โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารดูแลลูกคา้ภายหลงัการขาย
เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ดงันีY  

(1) จดัทาํเอกสารแนะนาํทีมงานบริการใหก้บัลูกคา้ภายหลงัการโอนกรรมสิทธิw  

(2) ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ และเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกบา้น 
โดยสนบัสนุนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ติดบริเวณจุดเขา้-ออก เพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีในเรื�องมาตรฐานความ
ปลอดภยั แมจ้ะเป็นโครงการที�มีการโอนนิติบุคคลไปแลว้ 

(3) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกนั 

(4) สอบถามความพึงพอใจของลูกบา้นภายหลงังานซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

(5) จดักิจกรรมทางสงัคม และสิ�งแวดลอ้มเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ 

(6) จดัช่องทางให้ลูกคา้สามารถเสนอขอ้แนะนาํ หรือร้องทุกข์จากปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบั
บริษทัฯ ได ้ณ ที�อยูบ่ริษทัฯ โดยตรง หรือทาง Website ของบริษทัฯ www.scasset.com หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหารได้ ซึ� งบริษัทได้เผยแพร่ขอ้มูลที�อยู่และ E-mail address ของกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริหารอยูใ่น Website ของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

ปัจจุบันบริษัทมีระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื�อให้เข้าถึงสารสนเทศและ
ความตอ้งการของลูกคา้ให้มากที�สุด และมีกิจกรรมร่วมกบัลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ ซึ� งทาํให้ลูกบา้นไดมี้การพบปะ
พดูคุยทัYงในครอบครัวและเพื�อสร้างชุมชนคุณภาพของตนเอง โดยไม่คิดมูลค่า เช่น 

(1) จดักิจกรรมสําหรับผูเ้ช่าอาคาร เช่น มีการจดัอบรมสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบืYองตน้ 
จดับู๊ทกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคดัแยกขยะ Recycle นาํมาขายในโครงการ “รักษโ์ลก.รวมใจ Recycle” 
เป็นตน้ 

(2) จัดกิจกรรมการกุศล โดยร่วมกับผูเ้ช่าอาคารและพนักงานบริษัทมีส่วนร่วม เช่น 
กิจกรรมตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ในวนัสงกรานตแ์ละสรงนํY าพระเป็นประจาํทุกปี 

3. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันา 
เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศการทาํงานที�ดี รวมทัYงส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและสร้างความรัก 
ความสามคัคีภายในบริษทั โดยในปี 	99: มีการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหารไดพ้บปะกับพนักงาน เช่น เนื�องในวนั
สงกรานต์มีการจัดกิจกรรมถวายภตัตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทาํบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง และรักษา
ประเพณีอันดีร่วมรดนํY าดําหัวและขอพรจากผูบ้ริหารระดับสูง และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพืYนฐานของ
คุณธรรม โดยบริษทัฯ มีนโยบายที�ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที�ทาํงาน มี
การดูแลเรื�องค่าตอบแทน สวสัดิการของพนกังาน และกองทุนสาํรองเลีYยงชีพ โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันีY  
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3.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

3.2 จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานสูงกวา่ที�กฎหมายกาํหนด 

3.3 ให้โอกาสและผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ทัYงในระยะสัYนและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที�พนกังานไดรั้บเป็นประจาํทุกเดือนแลว้ ในทุกตน้ปี 
บริษทัฯ จะกาํหนดเป้าหมายการทาํงานที�ชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีชีYวดัความสาํเร็จ (KPI) ในการคาํนวณ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจาํปี ทัYงยงัจดัให้มีสวสัดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสําหรับพนักงาน เช่น จดังานปี
ใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกับพนักงานจาํนวนมาก ส่วนครอบครัวพนักงาน เช่น มอบทุนการศึกษาบุตร
พนกังาน 

3.4 การแต่งตัY งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความ
สุจริตใจ และตัYงอยูบ่นพืYนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนกังาน และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

3.5 รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะบนพืYนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 

3.6 มีระเบียบในการร้องทุกข์เพื�อเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลาํดับชัYนถูกกลั�นแกลง้โดย
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

3.7 มีการตัYงคณะกรรมการเพื�อพิจารณาในกรณีที�พนกังานกระทาํผิดระเบียบ หรือ ถูกร้องเรียน 
เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนและทุกระดบั 

3.8 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั�วถึง
และสมํ�าเสมอ โดยมีการพฒันาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื�องทัY งภายในและภายนอกบริษทั เช่น ให้ความรู้ที�
เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานในด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือ สวสัดิการต่างๆ หรือ ส่งพนักงานไปอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆภายนอกบริษทัฯ ทัYงในประเทศและต่างประเทศ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที� โดยนาํ
ความรู้ที�ไดม้าใชก้บัการทาํงานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียึ�งขึYน รวมถึงกระตุน้และสร้างเสริมความร่วมมือ
ในการทํางานเป็นทีม รักษาความสัมพนัธ์ ทัY งจากการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัท โดยในปี 	99: 
พนกังานมีอตัราการฝึกอบรมถวัเฉลี�ย 	`.c: ชั�วโมงทาํการต่อคน 

3.9 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังานอยูเ่สมอ และใหมี้สุขอนามยัที�ดีในสถานที�ทาํงาน โดยในคู่มือพนกังานจะกาํหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน
และเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัการดูแลเรื�องความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุน
สาํรองเลีYยงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าทนัตกรรม เงินค่าครองชีพพิเศษสาํหรับพนกังานที�มีรายไดน้อ้ย 
การตรวจสุขภาพประจาํปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภยัพิบัติ 
ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ฯลฯ และสื�อสารให้พนักงานใช้สวสัดิการอย่างต่อเนื�องเพื�อรักษาคุณภาพที�ดีของชีวิต
พนกังานทุกคน (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “นโยบายการดูแลเรื�องความปลอดภยั และสุขอนามยั” และ “นโยบาย
การดูแลเรื�องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน”) ซึ� งพนักงานสามารถเขา้ดูขอ้มูลไดที้� Website ภายในของ
บริษทั และบริษทัยงัให้ความสําคญัในการสนับสนุนการจดัตัY งชมรมต่างๆ ตามความสนใจของพนักงานอย่าง
ต่อเนื�อง  เช่น ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ ชมรมแบดมินตนั ชมรมฟุตบอล ชมรมเยบ็ปักถกัร้อย ชมรมถ่ายภาพ และ
ชมรมโยคะ และในปี 	99: เพื�อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมแก่พนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการนั�งสมาธิปฏิบติั
ธรรมเป็นประจาํทุกสปัดาห์ เป็นตน้ 

3.10 ยดึมั�นปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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นอกเหนือจากนัYน บริษทัฯ ยงัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการพฒันาความรู้และศกัยภาพ
ของพนักงานในด้านอื�นๆ โดยบริษัทมุ่งพฒันาทักษะ ความคิด เพื�อปรับปรุงการทํางานทุกด้านอย่างต่อเนื�อง 
สนบัสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพิ�มคุณค่าเชิงนวตักรรมใหก้บับริษทัฯ 

บริษทัฯ เห็นวา่พนกังาน คือ ทรัพยากรอนัมีค่ายิ�งขององคก์ร บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมั�นที�จะให้การ
ดูแล รักษา และพฒันาพนกังานอยา่งมีระบบและต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มคุณค่าในตวัพนกังาน สร้างขวญัและกาํลงัใจใน
การทาํงานอยา่งทั�วถึง  

4. นโยบายการบริหารงานบุคคล 

4.1 จะสรรหา และคดัเลือกพนกังานที�มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกบับริษทัฯ ตามความ
จาํเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 จะส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยกาํหนดทิศทางการพฒันาพนักงานอยา่งชดัเจน 
และดูแลพนักงานทุกระดบั ให้ไดรั้บการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถ
ทาํงานในหนา้ที�ปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที�สูงขึYนในอนาคต 

4.3 จะบริหารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการ ใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรมและทดัเทียมกบับริษทัชัYนนาํ 

4.4 จะใชร้ะบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื�อนขัYนเงินเดือน และการเลื�อนตาํแหน่ง โดย
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบกนั 

4.5 จะพิจารณาคดัเลือกพนกังานที�มีความรู้ ความสามารถภายในบริษทัฯ เพื�อบรรจุในตาํแหน่ง
ที�สูงขึYนก่อนการสรรหาจากภายนอก 

4.6 จะส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกนัทาํงาน เสมือนหนึ�งเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษัทฯ ถือว่าผู ้บังคับบัญ ชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที� สําคัญ ในการปกครองดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีขวญั กาํลงัใจที�ดี พฒันาพนกังานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. นโยบายการดูแลเรื$องความปลอดภัย และสุขอนามยั 

5.1 สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

 พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษทัประกันสุขภาพที�บริษทัฯ กาํหนด และ
สามารถเขา้รับการรักษาไดต้ามโรงพยาบาลในโครงการที�กาํหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดบัของ
พนกังาน รวมทัYงมีสวสัดิการเพิ�มเติมใหแ้ก่พนกังานในเรื�องทนัตกรรม นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลโดยทั�วไปอีกดว้ย 

5.2 สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

เพื�อใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัที�ดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี ปีละ @ ครัY ง โดย
เป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอาย ุรวมทัYงยงัมีหอ้งพยาบาลซึ�งเปิดใหบ้ริการสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และ
สาํหรับพนกังานที�ปฏิบติังานประจาํโครงการสามารถเบิกยาสามญัประจาํพืYนฐานไดที้�สาํนกังานของโครงการนัYนๆ 
และบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้หอ้งออกกาํลงักายเปิดใหบ้ริการสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และผูเ้ช่าภายในอาคารดว้ย 

ในปี 	99: ที�ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ อตัราการหยดุงาน อตัราการเจ็บป่วยจากการทาํงาน 
เป็นดงันีY  



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ   c. การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 45 

 

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ
ปฏิบติังาน 

2. อตัราการหยดุงาน (อตัราเฉลี�ยพนกังาน / วนั) 
2.1 ลาป่วย จาํนวน A	` ราย จาํนวนวนัลา c_c วนั จาํนวนวนัลาป่วยเฉลี�ย A วนั/คน 
2.2 ลากิจ จาํนวน 290 ราย จาํนวนวนัลา 870 วนั จาํนวนวนัลากิจเฉลี�ย 	._ วนั/คน 
2.3 ลาพกัร้อน จาํนวน 9`	 ราย จาํนวนวนัลา A, `@` วนั จาํนวนวนัลาพกัร้อนเฉลี�ย 9.c วนั/คน 

3. อตัราการเจ็บป่วยจากการทาํงาน ไม่มีพนกังานเจ็บป่วยอนัมีสาเหตุเกิดจากการทาํงานในขณะ
ปฏิบติัหนา้ที� 

6. นโยบายการดูแลเรื$องค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน 
6.1 กองทุนสาํรองเลีYยงชีพ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและ
ครอบครัว และพนักงานไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ� งเงินสะสมส่วนของพนักงานจะขึYนอยูก่บัความสมคัรใจ
และอายงุานของพนกังานโดยอตัราเงินสะสมของพนกังานและอตัราเงินสมทบของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่ง A% - �% 

6.2 สวสัดิการเงินกู ้

บริษทัฯ จะติดต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงินและมีขอ้ตกลงใหส้ถาบนัการเงินใหบ้ริการ
สวสัดิการการกูเ้งินแก่พนกังานภายใตเ้งื�อนไข ดงันีY  

(1) สาํหรับพนกังานประจาํ และปฏิบติังานกบับริษทัฯ มาไม่นอ้ยกวา่ @ ปี 
(2) ผูกู้ต้อ้งมีรายไดต้ามระเบียบการกูข้องธนาคาร และธนาคารจะใหกู้ไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน

ร้อยละ _`-c` ของราคาหลกัทรัพยที์�ธนาคารประเมิน 
(3) ผูต้อ้งการผ่อนชาํระเงินกูใ้ห้ธนาคาร บริษทัฯ จะหักผ่านบญัชีเงินเดือนของพนักงาน

ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากธนาคาร 
(4) การกาํหนดวงเงินให้กูใ้นขัYนสุดทา้ย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกูเ้งินของธนาคาร 

ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงตามระเบียบการกูเ้งิน 

6.3 กองทุนประกนัสงัคม  

กรณีเจ็บป่วย อุบติัเหตุ ที�มิใช่จากการทาํงาน ซึ� งที�มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วน
ของพนกังาน ส่วนของบริษทัฯ และส่วนของรัฐบาล 

6.4 ของเยี�ยม 

กรณีเจ็บป่วยตอ้งเขา้พกัรักษาตวัที�โรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้
กาํเนิดบุตร 

6.5 กองทุนเงินทดแทน 

กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื�องจากการทาํงาน โดยบริษัทฯ เป็นผูอ้อกเงินสมทบเข้า
กองทุนทัYงหมด 
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6.6 เงินช่วยเหลือ 

เช่น กรณีสมรส ประสบภยัพิบติั เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื�อเคารพศพ เงินค่าเจา้ภาพงานศพ 
และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ�งครอบคลุมพนกังาน บิดา-มารดาของพนกังาน คู่สมรส และบุตรของพนกังาน เป็นตน้ 

7. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี- 

บริษทัมีนโยบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หนีY  ไม่วา่จะเป็นเจา้หนีYทาง
การคา้ หรือ เจา้หนีYสถาบนัการเงินในการชาํระหนีY ที�ติดคา้งคืนให้ตรงกาํหนดเวลาที�ตกลง หรือ ที�ทาํสัญญาไว ้โดย
ไม่ให้มีการผิดนดัชาํระหนีY เพื�อรักษาความน่าเชื�อถือของบริษทัฯ ต่อเจา้หนีYและสถาบนัการเงิน ในการจดัลาํดบัให้
บริษทัฯ เป็นลุกคา้ชัYนดีเยี�ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบติัตามเงื�อนไขที�เจา้หนีYกาํหนดอยา่ง
เคร่งครัด โดยยดึหลกัปฏิบติัต่อเจา้หนีY เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมทัYงสองฝ่าย ดงันีY  

7.1 ให้ขอ้มูลของบริษทัที�ถูกตอ้ง และจาํเป็นเพียงพอแก่เจา้หนีY เพื�อการวิเคราะห์การให้สินเชื�อ
โดยถูกตอ้ง 

7.2 นาํสินเชื�อที�เจา้หนีYหรือสถาบนัการเงินอนุมติัใหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัตามที�ได้
แสดงเจตนาไวต้่อเจา้หนีYหรือสถาบนัการเงิน 

7.3 ชาํระหนีY คืนต่อเจา้หนีYตรงต่อเวลาตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

7.4 รักษาอตัราส่วนหนีY สินต่อทุน (D:E) ไม่ใหเ้กินอตัราที�เจา้หนีYสถาบนัการเงินกาํหนด 

7.5 เมื�อมีเหตุสําคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสําคญัและอาจกระทบต่อหนีY ที�
ตอ้งชาํระ บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หนีYทราบเพื�อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแกไ้ขเพื�อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

7.6 ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�เจา้หนีYหรือสถาบนัการเงินกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

8. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ค้า  

บริษทักาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานคดัเลือกและปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยคาํนึงถึงชื�อเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบติัที�สาํคญั รวมทัYงปฏิบติั
ตามพนัธะสญัญากบัคู่คา้ โดยยดึหลกัปฏิบติัเพื�อใหค้วามเป็นธรรมกบัคู่คา้และเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย ดงันีY  

8.1 ในการคดัเลือกคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมา บริษัทจะตัY งคณะกรรมการคดัเลือกจากคู่ค้าผูเ้สนอ
ผลงานภายใตห้ลกัเกณฑเ์งื�อนไขเดียวกนัเพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุกราย 

8.2 เปิดโอกาสให้คู่ค ้ารายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงานเพื�อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

8.3 ใหข้อ้มูลที�เป็นจริง และรายงานที�ถูกตอ้ง 

8.4 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 

8.5 สนับสนุนให้คู่ค ้าของบริษัทฯให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น โดยไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจา้หน้าที�รัฐ หรือ พนักงานของบริษทั เพื�อเอืYอประโยชน์ต่อการ
ทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งในทุกกรณี 

8.6 ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

8.7 กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ลูกคา้ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขบนพืYนฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
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8.8 มีการประชุมกบัคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมาทุกเดือนเพื�อสร้างความเขา้ใจในการทาํงานให้ถูกตอ้ง 
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

8.9 กาํหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินคา้และค่าจา้งโดยชดัเจนและตรงต่อเวลา โดยบริษทัฯได้
พฒันาระบบ Supply Chain เพื�อให้คู่คา้สามารถทาํเอกสารการคา้ระหวา่งกนัผา่นระบบและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการเบิกจ่ายไดร้วดเร็วยิ�งขึYน ทาํใหคู้่คา้ไดรั้บชาํระเงินที�ถูกตอ้งและรวดเร็วและเป็นการเพิ�มสภาพคล่องใหก้บัคู่คา้ 

8.10 ดูแลและช่วยเหลือคู่คา้ให้สามารถดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่เอา
เปรียบทางการคา้ 

8.11 มีช่องทางให้คู่คา้สามารถร้องเรียนจากการถูกกลั�นแกลง้ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมโดย
สามารถร้องเรียนต่อสาํนกัตรวจสอบภายในของบริษทัฯ หรือกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการบริหารได ้

8.12 จดักิจกรรมเพื�อสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง
ทุกปี (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานการดาํเนินงานดา้นสงัคม และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”) 

9. นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่งขันทางการค้า 

การแข่งขนัที�เป็นธรรมกบัคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที�บริษทัฯ ให้
ความสําคญัและพึงปฏิบัติเสมอมา โดยบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที�เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลกั       
ธรรมาภิบาลทางการแข่งขนัตามหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมาย จารีตทางการคา้ และแนวทางการปฏิบติัที�ดี ที�สอดคลอ้ง
กบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงันีY  

9.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป 

9.2 สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือกาํหนดใหคู้่คา้ตอ้งทาํการคา้กบั
บริษทัฯ เท่านัYน 

9.3 ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีที�ไม่สุจริต 
หรือผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรม 

9.4 ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางร้าย 

9.5 ไม่เขา้ร่วมในสัญญาทางการคา้ หรือกระทาํการใดโดยนัยที�อาจก่อให้เกิดการแข่งขนัที�ไม่
เป็นธรรม หรือการผกูขาดทางการคา้ 

9.6 ไม่แข่งขนัทางการคา้โดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั�นแกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงของคู่แข่ง 

10. นโยบายการปฏิบัตทิี$เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม 

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื�นที�อาจไดม้าโดยไม่ถูกตอ้งตาม
ครรลองคลองธรรม ยอ่มสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อนัแสดงถึงความใส่ใจของบริษทัฯ ต่อ
สงัคม ยงัจะนาํมาซึ�งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดงันัYน บริษทัฯ จึงตระหนกัและยึดมั�นเป็นหลกัการของ
บริษทัฯ อยูเ่สมอว่า บริษทัฯ จะกา้วหน้าพฒันาเติบโตอย่างย ั�งยืน และอยูร่อดในสังคมได ้จะตอ้งเสนอสินคา้ที�มี
คุณภาพ มีความซื�อสัตยสุ์จริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพฒันาสังคมส่วนรวมให้ดียิ�งขึYน โดยได้
กาํหนดแนวปฏิบติั ไวด้งันีY  
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10.1 หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึYน ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกลี�ยที�เป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มูลที�
สาํคญัอยา่งครบถว้น 

10.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเลี�ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือ
ร่วมสมคบคิด (ฮัYว) กนั 

10.3 ไม่สนับสนุนการดําเนินการที�มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา (โปรดดู
รายละเอียดในหวัขอ้ “นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา”) 

10.4 จดัให้มีระบบการบริหารจดัการที�สามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถ
ตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ หากเกิดกรณีดงักล่าวขึYน 

10.5 รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทัY งการ
กรรโชก และการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 

10.6 ในทุกครัY งก่อนดาํเนินการธุรกิจใดๆ บริษทัฯ จะสาํรวจและทาํความเขา้ใจระเบียบและขอ้
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อป้องกนัมิใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทักระทบต่อวถีิสงัคม หรือชุมชนนัYนๆ 

10.7 บริษทัฯ ปลูกฝังจิตสาํนึกและสร้างความตระหนักในเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มให้พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง และให้ความสาํคญักบัคู่คา้ที�ยึดมั�นและมีการปฏิบติัที�
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม (โปรดดูรายละเอียดใน “นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่
พนกังานดา้นสิ�งแวดลอ้ม”) 

10.8 บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ และเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปฏิบติัตามนโยบายของรัฐในการกาํหนดอตัราค่าจา้งแรงงานไม่น้อยกวา่ขัYนตํ�า 
การอนุญาตให้ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ติดตัYงกลอ้งวงจรปิดบริเวณหนา้อาคารชิน
วตัร A เพื�อตรวสอบสภาพการจราจรบนถนนวภิาวดีรังสิต และทางยกระดบัอุตราภิมุข เป็นตน้ 

10.9 หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดขึYนและเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะรีบดาํเนินการ
สื�อสารชีYแจงขอ้เท็จจริงและสถานะของบริษทัฯ โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรือบิดเบือนขอ้มูล ต่อสังคม และชุมชน ใน
โอกาสแรกทนัที เพื�อใหส้งัคมเขา้ใจทราบสถานการณ์ของบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 

10.10 บริษทัฯ มุ่งมั�นและยึดแนวทางในการสร้างผลิตภณัฑ์ที�พกัอาศยั โดยยึดแนวคิดอาคารสี
เขียวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม และประโยชน์สูงสุดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาเลือกและคดัสรร
การออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที�ช่วยประหยดัพลงัมาใชใ้นผลิตภณัฑที์�พกัอาศยัของโครงการอยูเ่สมอ 
รวมทัYงไดด้าํเนินการศึกษาวิจยัทัY งจากภายใน และร่วมมือกบัภายนอกสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที�พกัอาศยัสีเขียวอยา่ง
ต่อเนื�องจริงจงั นอกจากนัYน ในการออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ นัYน บริษทัฯ จะคาํนึงถึงการประหยดั
พลงังาน การลดภาวะโลกร้อน และการกาํจดัของเสียในโครงการ โดยจะติดตัYงอุปกรณ์บาํบดันํY าเสียใหส้ะอาดอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงคูคลองสาธารณะ (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “รายงานการดาํเนินงานดา้นสังคม
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”) 

11. นโยบายการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที� เขม้แข็งและมีการพฒันาที�ย ั�งยืนนัY น มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการ
พฒันาสังคมให้เป็นสังคมที�ดีและน่าอยู ่ดงันัYน บริษทัฯ จึงมีนโยบายสนบัสนุนจดักิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน โดยการสร้างผลิตภณัฑที์�พกัอาศยัที�ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อชุมชน 
และหลีกเลี�ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในดา้นการปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มของชุมชน
ขา้งเคียงให้ถูกสุขอนามยัมากยิ�งขึYน เพื�อช่วยพฒันาชุมชนที�บริษทัฯ เขา้ไปพฒันาทางธุรกิจให้สามารถอยูร่่วมโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการดําเนินงานด้านสังคม และ
สิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”) โดยมีแนวปฏิบติั ดงันีY  

11.1 สํารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที�ตัYงของธุรกิจทัYงใกลแ้ละไกลว่าไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินการของธุรกิจหรือโครงการที�จะดาํเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื�อ
นาํมาพิจารณาแกไ้ข/ปรับปรุงการดาํเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและ
สงัคมทัYงโดยทางตรงและทางออ้ม 

11.2 สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมอาสาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม 

11.3 ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสงัคมให้สะอาด ปลอดภยัเพื�อการอยูอ่าศยัร่วมกนั 
ตลอดจนการสนบัสนุนดา้นสุขอนามยัแก่ชุมชนทอ้งถิ�น 

11.4 สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพืYนฐานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นตน้ 

11.5 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบาํเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริม
การทาํความดี ลดอบายมุขเพื�อความอยูดี่มีสุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้  

โดยบริษทัฯ ยงัมีมาตรการและวธีิปฏิบติัภายในองคก์รที�แสดงถึงการดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสได้พบปะและเข้าศึกษาดูงานให้เห็นถึงภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
Management Technology และ Product Concept ในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เช่น สื�อมวลชน
, นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการเงิน คณาจารยแ์ละนักศึกษา
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ และให้ความสาํคญักบัการดูแล สาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวติที�ดีต่อสงัคมไทย ดว้ยการ
มีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและตอบแทนกลบัคืนสู่สังคม (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการดาํเนินงานดา้นสังคม
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”)  

12. นโยบายการดาํเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิ$งแวดล้อม 

บริษทัตระหนักดีวา่การเพิ�มขึYนของประชากรโลก บวกกบัปัจจยัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมหาศาลเกินกวา่ความจาํเป็น ยงัก่อให้เกิดมลภาวะ
ทัYงทางนํY า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ�งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อ
มนุษยแ์ละนิเวศน์ต่อไป ดังนัY น บริษทัจึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า และปรับปรุง
คุณภาพชีวติมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหาสิ�งแวดลอ้ม โดยถือวา่การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มเป็นหนา้ที�ร่วมกนัของทุก
คน (โปรดดูรายละเอียดใน “นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่พนักงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม”) 
โดยมีแนวปฏิบติัดงันีY  

12.1 จดัให้มีระบบการบริหารงานดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสม ควบคู่กบัการบริหารโครงการ
ก่อสร้างที�อยูอ่าศยั และติดตามประเมินผลการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทัYงศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบั
ประเด็นสิ�งแวดลอ้มเพื�อลดผลกระทบต่างๆ ที�จะเกิดขึYน 
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12.2 ใช้เทคโนโลยีและขัYนตอนการผลิตที�มีมาตรฐานด้านสิ� งแวดล้อม โดยคาํนึงถึงการลด
ปริมาณและการบาํบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

12.3 ไม่สนบัสนุนการใชว้สัดุก่อสร้างที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

12.4 ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงมาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุน
ใหมี้การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

12.5 พฒันาสินคา้/บริการที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน 

12.6 ให้ขอ้มูลเกี�ยวกับผลกระทบต่อสิ� งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสุขแก่
พนกังานและสาธารณชน 

12.7 ส่งเสริมใหลู้กคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการใชสิ้นคา้และบริการ
ของบริษทั 

12.8 ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสาธารณสุข 

12.9 จดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื�อจดัการกบัปัญหาเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�อาจเกิดขึYน รวมทัYงจดัให้มี
ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทนัทีที�เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

12.10 สนับสนุนและกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนได้เสียกับบริษทัฯ ทัY งลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน และสังคม
ชุมชนรอบโครงการ และที�ตัYงของบริษทั คาํนึงและมีความรู้สึกตระหนักถึงความสําคญัของสิ�งแวดลอ้ม และมี
แรงใจที�จะช่วยบริษทัฯในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มดว้ยกนั เพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนืในทุกดา้น 

โดยบริษทัฯยงัมีมาตรการและวิธีปฏิบติัภายในองค์กรที�แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
โดยที�จะดาํเนินธุรกิจที�ให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ (โปรดดู
รายละเอียดใน “รายงานการดาํเนินงานดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”)  

13. นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี$ยวกบัการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา  

บริษทัฯมีนโยบายสนบัสนุนตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ�งแวดลอ้ม โดยไดรั้บอนุมติัแนวทางการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนวปฏิบติัต่อฝ่ายบริหารและพนักงาน
ของบริษทัฯ โดยนําแนวทางการประกอบธุรกิจเพื�อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กบัธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยให้ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม เพื�อสร้างให้เกิดความเชื�อมั�นแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งอนัจะส่งผลดีต่อ
กิจการในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื�นที�อาจไดม้าจากการดาํเนินงานที�ไม่ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
ซึ�ง @ ในแนวปฏิบติัขอ้หนึ�ง คือ การเคารพในสิทธิดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น โดยบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการ
ดาํเนินการที�มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิw  สิทธิบัตร เครื� องหมายการค้า 
ความลบัทางการคา้ และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอื�นทุกประเภท ในการปฏิบติัอนัแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�นนัYน บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ ดงันีY  

13.1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม รูปแบบของบ้าน การออกแบบ
คอนโดมิเนียม บริษทัฯสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดงานสร้างสรรคใ์หม่ๆ อยูต่ลอดเวลา โดยไม่ละเมิดงานลิขสิทธิw
ของบุคคลอื�น 

13.2 สาํรวจ ตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอวา่ ขอ้มูลสารสนเทศ เอกสาร สื�อ สิ�งพิมพ ์ที�จะนาํมาใชใ้น
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นงานอนัมีลิขสิทธิw ของบุคคลอื�นหรือไม่ หากใช่บริษทัฯ จะตรวจสอบขอ้กาํหนดและเงื�อนไข
การใชข้องสิ�งนัYน และปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งดว้ยความเคารพ 
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13.3 บริษทัฯจะไม่ใชข้อ้มูลสารสนเทศ เอกสาร สื�อ สิ�งพิมพ ์ความลบัทางการคา้ที�มิไดรั้บอนุญาต
ใหใ้ชโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือไดม้าโดยไม่ถูกตอ้ง 

13.4 หากบริษัทฯได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื�อ สิ� งพิมพ์ ของผูอื้�น บริษัทฯ จะอ้างอิง
แหล่งที�มาของขอ้มูล หรือชื�อเจา้ของผลงาน หรือการแสดงลิงคเ์ชื�อมต่อไปยงังานของเจา้ของขอ้มูล 

13.5 บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลคู่ค้า ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลนัYน หรือจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งอนัเนื�องมาจากขอ้กาํหนดแห่งกฎหมาย หรือคาํสั�ง
ของเจา้หนา้ที�ของรัฐ หรือ ศาล 

14. นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี$ยวกบัการไม่ละเมดิโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

นอกจากการกาํหนดแนวปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�นแลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย
แนวปฏิบติัในการดูแลขอ้มูลและระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
โดยเฉพาะการใชซ้อฟตแ์วร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนกังาน ดงันีY  

14.1 บริษทัฯ หา้มและไม่สนบัสนุนผูบ้ริหารและพนกังานใชซ้อฟแวร์ที�ละเมิดลิขสิทธิw ของผูอื้�น 

14.2 คอมพิวเตอร์ของพนกังานทุกเครื�องจะติดตัYงซอฟตแ์วร์มาตรฐานที�ชอบดว้ยกฎหมาย 

14.3 ซอฟต์แวร์ที�ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื�อง ผูใ้ช้งานต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้
หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนใชทุ้กครัY ง และติดตัYงใหเ้พิ�มเติมเป็นรายๆ 

14.4 ซอฟตแ์วร์ที�ติดตัYงในขอ้ (@) และ (	) เป็นซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิw ที�บริษทัฯไดจ้ดัซืYอ ซึ�งหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นผูค้วบคุมและติดตัYงตามที�จดัซืYอ 

14.5 ซอฟตแ์วร์ที�จาํเป็นตอ้งใชง้านพิเศษเฉพาะหน่วยงาน ให้ทางหน่วยงานที�มีความจาํเป็นตอ้ง
ใชข้ออนุมติัจดัซืYอลิขสิทธิw ซอฟตแ์วร์ และแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศทาํการติดตัYง
ใหต้่อไป 

14.6 พนักงานคนใดต้องการติดตัY งซอฟต์แวร์ใหม่ทัY งหมด (Format Hard Disk) ให้ ติดต่อ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อทาํการติดตัYง และมิให้พนักงานติดตัYงซอฟต์แวร์ใหม่ทัYงหมด หรืออพัเกรด
ซอฟตแ์วร์บางส่วนดว้ยตวัเองเพราะจะทาํให้มีปัญหาในเรื�องลิขสิทธิw ซอฟตแ์วร์ และปัญหาทางดา้นความปลอดภยั
ของคอมพิวเตอร์เกิดขึYน 

14.7 ห้ามติดตัYงซอฟต์แวร์ประเภท Hacking Tools หรือซอฟต์แวร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการถอดรหัส
ขอ้มูลและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

15. นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี$ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ$งแวดล้อม 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการดูแลสิ�งแวดลอ้ม เป็นหนึ�งในหวัใจของการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยมุ่งเนน้ใน 	 ลกัษณะ คือ การเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม และการสร้างสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�มีความ
ปลอดภยั ครอบคลุมทัYงในส่วนของบริษทัฯ พนกังาน ลูกคา้ และคู่คา้ของบริษทัฯ 

สําหรับในระดับของพนักงานนัY น บริษัทฯ คาดหวงัและมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกให้ดูแลรักษา
ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม ดงันัYน เพื�อให้นโยบายของบริษทัฯ ในเรื�องการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มบรรลุผลตามที�บริษทัฯ 
คาดหวงัไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การพฒันาความรู้ และความสามารถของพนกังานบริษทัฯ อยา่งต่อเนื�องทัYงภายใน
และภายนอกบริษทัฯ ควบคู่กบัการสร้างความตระหนักและปลูกฝังการรักษ์สิ�งแวดลอ้มให้กบัพนกังาน ผ่านการ
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ดาํเนินการและกิจกรรม (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “รายงานการดาํเนินงานดา้นสังคม และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการ
ดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื”) ดงัต่อไปนีY  

15.1 จดัการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน เช่น เทคโนโลยีประหยดั
พลงังาน และการอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงการเลือกใชพ้ลงังานสะอาดที�ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสิ�งแวดลอ้ม 

15.2 ส่งเสริม วางมาตรการ และจัดกิจกรรม เพื�อให้พนักงานมุ่งมั�นและร่วมมือกันประหยดั
ทรัพยากร และพลังงาน โดยยึดหลัง ARs คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํY า (Re-use) และ การนํามาใช้ใหม่ 
(Recycle) เช่น ริเริ� มนโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
กระดาษแบบเดิม การนาํหลอดประหยดัไฟฟ้ามาใชใ้นอาคารสํานักงาน ส่งเสริมให้มีการนาํกระดาษที�ใชแ้ลว้นาํ
ดา้นหลงักลบัมาใชอี้กครัY งและการสั�งการให้มีการคดัแยกขยะก่อนนาํทิYง จดัความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชินวตัร 
ในการให้ทุนวิจยันวตักรรมการสร้างบ้านประหยดัพลงังาน เริ�มตัYงแต่การจดัผงัหมู่บา้น การออกแบบบา้น การ
เลือกใชว้สัดุ โดยส่งพนกังานเขา้ร่วมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงกบัทีมงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

15.3 Birthday Activity ทุกๆ 	 เดือนใหพ้นกังานเขา้ร่วมโครงการ SC Love to Share ของบริษทัฯ 
กบักิจกรรมปลูกกลว้ยไมคื้นสู่ป่า และปล่อยพนัธ์ุปลานํY าจืดลงสู่แหล่งนํY าธรรมชาติ เพื�อปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนกัในการรักษสิ์�งแวดลอ้มใหเ้กิดกบัพนกังาน 

15.4 การนาํเสนอความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานเผยแพร่ให้พนกังานและสมาชิกผู ้
ซืYอบา้นในโครงการทราบทางวารสารสัมพนัธ์ เช่น การใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั และวิธีการประหยดัแบตเตอรี�บน
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน และแท็บเลต็ 

15.5 การจัดให้ มี เจ้าหน้าที� เฉพาะเพื�อความปลอดภัยในที� ทํางาน เพื�อดูแลให้ ที� ทํางานมี
สภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั 

16. แนวทางปฏิบัตเิพิ$มเตมิเกี$ยวกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกี$ยวข้องกบัการคอร์รัปชั$น 

คณะกรรมการบริษทัยดึมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัย ์โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
การทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ จึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื�อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั�นกับทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ทัYงการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร และ การต่อตา้นการทุจริตภายนอกองคก์ร 

16.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์ร 

บริษทัฯ ยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตย ์โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ บริษทัฯจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชโ้อกาสจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื�อส่วนตวั หรือ ครอบครัว หรือ บุคคลอื�น ไม่
วา่จะเป็นดา้นการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดก็ตาม โดยมีแนวปฏิบติัดงันีY  

(1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เรียก หรือ รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ หรือจากบุคคลใดอนัเนื�องมาจากการทาํงานในนามบริษทัฯ 

(2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั กูย้ืมเงินหรือเรี�ยไรเงินจากลูกคา้หรือ
ผูท้าํธุรกิจกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินดงักล่าว 
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(3) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวญัที�มีมูลค่าเกินกว่าปกติ
ประเพณีนิยมที�บุคคลทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

(4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดูแล 
และใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น 

(5) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้ 

(6) หากธุรกรรมหรือกิจการใดของบริษทัฯ ที�กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีส่วนได้
เสีย หรือเกี�ยวขอ้งโดยส่วนตวักบัธุรกรรมหรือกิจกรรมนัYน ให้แจง้ต่อบริษทัรับทราบ และขอถอนตวัจากการเป็น
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งนัYนกบับริษทั 

(7) จดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพื�อส่งเสริมความซื�อสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติั
ตามหนา้ที�  

16.2 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร  

นอกจากการกาํหนดแนวปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในของบริษทัฯ แลว้ 
บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื�อป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เกี�ยวขอ้ง
กบัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์รดว้ย ทัY งนีY  เพื�อแสดงถึงความโปร่งใสและซื�อสัตยใ์นการประกอบธุรกิจที�
เป็นธรรมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบ หรือกระทาํการใดที�ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายเพียง
ตอ้งการใหเ้ป้าหมายของบริษทัฯบรรลุผล ดงันีY  

(1) ห้ามใช้ชื�อเสียง หรือ ทรัพย์สิน หรือ เวลางานของบริษัทฯไปในทางสนับสนุน
กิจกรรมเพื�อหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

(2) การขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐ
จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐตามที�ใช้ปฏิบัติต่อบุคคลทั�วไป โดยไม่
สนบัสนุนการใหสิ้นบนตอบแทนทุกรูปแบบ 

(3) การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกดว้ยการสังสรรค์ การเลีYยงอาหาร หรือ การ
มอบผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ให้กบับุคคลภายนอก จะตอ้งดาํเนินการอย่างมีเหตุผลภายใตเ้ทศกาลและประเพณี
ปฏิบติัที�ดีงามโดยไม่ฟุ่ มเฟือยเกินไป และสามารถตรวจสอบได ้

16.3 นโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ที�รัฐ  

การคอร์รัปชั�นเป็นปัญหาที�บั�นทอนทําลายเศรษฐกิจและสังคม ซึ� งทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันหยุดย ัYงการคอร์รัปชั�นให้ลดน้อยลงและหมดไปจากสังคม ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆ บริษทัฯ 
จึงมีนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�น โดยไม่สนบัสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจา้หนา้ที�รัฐ พร้อมสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมต่อตา้นคอร์รัปชั�นภายในบริษทัฯ โดยสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษทัฯยึดมั�นใน
หลกัการคา้ที�เป็นธรรม ความซื�อตรง และมีจริยธรรม บริษทัฯ สนบัสนุนการดาํเนินการหรือกิจกรรมในการต่อตา้น
คอร์รัปชั�นกบัทุกภาคส่วน เพื�อใหก้ารคอร์รัปชั�นหมดสิYนไป โดยมีแนวทางฏิบติั ดงันีY  

(1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจา้หน้าที�รัฐ เพื�อให้ไดม้าซึ� งงานในธุรกิจ
ของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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(2) สนับสนุนให้คู่คา้ของบริษัทให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั�น โดยไม่ใหสิ้นบนทุกรูปแบบแก่เจา้หนา้ที�รัฐ เพื�อเอืYอประโยชน์ต่อการทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งในทุกกรณี 

(3) จะดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขัYนตอนให้ถูกตอ้ง เพื�อ
หลีกเลี�ยงการเปิดช่องทางใหก้บัเจา้หนา้ที�รัฐที�จะเรียกรับสินบนเมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึYน 

(4) หากมีความผิดพลาดเกิดขึY นจากกระบวนการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯจะแก้ไขความ
ผิดพลาด หรือ บกพร่องนัYน ให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของกฎหมาย โดยไม่สนบัสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่
เจา้หนา้ที�รัฐ 

(5) บริษทัฯพร้อมและยินดีที�จะปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัขององคก์รภาครัฐเพื�อร่วมใน
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที�ภาครัฐ เช่น หากบริษทัฯเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของ
รัฐ บริษทัฯ จะแสดงบญัชีรับจ่ายของโครงการที�เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากรเพื�อให้มีการ
ตรวจสอบเกี�ยวกบัการใชจ่้ายเงินและการคาํนวณภาษีเงินไดใ้นโครงการที�เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐดงักล่าว 
ทัYงนีY  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาํหนด 

(6) บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการให้ของขวญั หรือ การจัดเลีY ยงให้กบัเจ้าหน้าที�ของรัฐ 
จะตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือยเกินไป ไม่ผิดศีลธรรม หรือ ประเพณีอนัดีงาม และเป็นไปในโอกาสที�เหมาะสม เช่น การอวยพร
ปีใหม่และอยูภ่ายใตก้รอบแห่งกฎหมายที�อนุญาตใหก้ระทาํได ้

(7) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างค่านิยม และวฒันธรรมให้แก่ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ภายในองคก์ร เพื�อใหเ้ห็นวา่การใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ที�รัฐ เป็นการเอารัดเอาเปรียบผูอื้�นและกระทาํใหส้งัคมเสียหาย
โดยรวม ทัYงไม่ใช่แนวทางการดาํเนินธุรกิจที�มั�นคงย ั�งยนื 

(8) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัที�
ไม่เหมาะสม 

(9) จดัใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ที�รัฐอยา่ง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบติัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ และ กฎหมาย 

16.4 นโยบายสร้างจิตสาํนึกของผูบ้ริหารและพนกังานใหล้ะเวน้การทุจริต  

บริษทัฯตระหนักและรําลึกเสมอวา่การทุจริตนัYนเป็นสิ�งบั�นทอนทาํลายองคก์ร และสังคม
โดยรวม ดงันัYน เพื�อสร้างจิตสํานึกของผูบ้ริหารและพนักงานให้ละเวน้การทุจริตในการปฏิบติังานโดยมุ่งเน้นที�
ผลงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าที� ความมีคุณภาพ ความซื�อสัตยสุ์จริต และการมีจิตสํานึกในการ
ทาํงานที�ดี บริษทัฯจึงมีนโยบายและสนับสนุนให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกของผูบ้ริหารและพนักงานให้ละเวน้การ
ทุจริต และตระหนกัถึงโทษภยัของการทุจริต โดยมีแนวปฏิบติั ดงันีY  

(1) จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเกี�ยวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปชั�นและปลูกฝังใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกร่วมเป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ 

(2) เผยแพร่ให้ความรู้กับผูบ้ริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตที� มี
ผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

(3) จดักิจกรรมส่งเสริมยกย่องผูบ้ริหารและพนักงานที�ปฏิบัติตนเป็นคนดี ขยนัขนัแข็ง 
และซื�อตรงไม่ทุจริตเป็นบุคคลตวัอยา่งที�น่ายกยอ่ง 
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(4) จดักิจกรรมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัชัYนร่วมนั�งสมาธิปฏิบติัธรรม พร้อมการ
รับฟังการเทศนาจากพระนกัเทศน์ที�ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทั�วไปเพื�ออบรมใหค้วามรู้ทางธรรมต่อผูบ้ริหารและ
พนกังานในหัวขอ้ต่างๆ เพื�อให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม โดยหลีกเลี�ยงละเวน้การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

16.5 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

ในปี 	99: สาํนกัตรวจสอบภายในไดมี้การประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตแลว้พบวา่ไม่มี
ความเสี�ยงทุจริตใดอนัจะเป็นความเสี�ยงที�มีสาระสําคญัต่อธุรกิจของกิจการ และบริษทัเองไดมี้การกาํหนดแนว
ปฏิบติัในระบบการควบคุมภายในต่างๆ ทัYงในระบบสารสนเทศและกระบวนการทาํงานเพื�อให้เกิดการกาํกบัดูแล
และควบคุมดูแลเพื�อป้องกันแลว้ และสํานักตรวจสอบภายในได้มีการติดตามความเสี�ยงที�เคยมีการทุจริตหรือ
วเิคราะห์ความเสี�ยงที�มีแนวโนม้ของการทุจริตและมีการประเมินผลแลว้วา่มีการดูแลควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

ในปี 	99: ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์รและนอกองคก์ร 

17. นโยบายที$จะไม่เกี$ยวข้องกบัการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อศกัดิw ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขัYนพืYนฐานของบุคคล เป็นรากฐาน
หลกัการแนวคิดที�บริษทัฯ ยดึถือในการปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ 
เชื�อวา่การปฏิบติัเช่นนีY  จะช่วยส่งเสริมสถานที�ทาํงานทัYงในองคก์รและนอกองคก์รให้เกิดจิตสาํนึกและพลงัในการ
ใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกฝ่าย 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ�มคุณค่า และทรัพยากร
บุคคลนับเป็นปัจจัยสําคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ�มและเพิ�มผลผลิต ดังนัY น บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มและเงื�อนไขในการทาํงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที�ดี และไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจน
ไดรั้บโอกาสในการฝึกฝนและเพิ�มพนูทกัษะในการทาํงาน โดยมีแนวปฏิบติั ดงันีY  

17.1 สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั�นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ
บริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงานหรือแรงงาน
ต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก และป้องกนัการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ 

17.2 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัชัYนสามารถและมีความกลา้ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดโ้ดยอิสระ 

17.3 จดัให้มีระบบการทาํงานที�มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทาํงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที�อาจเกิดขึYนในระหวา่งการปฏิบติังาน การจดัใหมี้สถานที�ทาํงานที�สะอาด
เพื�อความปลอดภยัจากอนัตรายที�อาจเกิดขึYนทัYงจากอุบติัภยัและโรคภยั 

17.4 พฒันาพนักงานเพื�อฝึกฝนทักษะและเพิ�มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
เรียนรู้ และ เลื�อนตาํแหน่งเมื�อมีโอกาสที�เหมาะสม 

17.5 จดัให้มีเงื�อนไขการจา้งงานที�เป็นธรรมและเหมาะสมสําหรับพนักงาน และให้พนักงาน
ไดรั้บค่าตอบแทนที�เหมาะสมตามศกัยภาพ 
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17.6 จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนักงานที�ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่
เป็นธรรม และการจะลงโทษทางวินัยไดน้ัYน จะตอ้งผ่านกระบวนการตัYงคณะกรรมการ สอบสวนตามขัYนตอนที�
กาํหนดไวต้ามระเบียบของบริษทัฯ ก่อนเสมอ 

17.7 จดัใหมี้การดูแลในเรื�องสวสัดิการแก่พนกังานไม่นอ้ยกวา่มาตรฐานที�กฎหมายกาํหนด เช่น 
จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาที�สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นและสมควร 
เป็นตน้ 

17.8 ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั มี
การพิจารณาใชห้ลกัธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบาํเพ็ญประโยชน์ ทาํ
ความดีเพื�อสงัคม รวมทัYงการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อยา่ง เท่าเทียมกนั 

17.9 จดัให้มีนโยบายปกป้องพนกังาน ไม่กลั�นแกลง้ หรือลงโทษทางวินัยกบัพนกังานที�มีการ
รายงานอยา่งสุจริตต่อผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี�ยวกบัการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งที�เกิดขึYนภายในองคก์รธุรกิจ 
(whistleblower protection) 

17.10 ให้ขอ้มูลสําคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงาน เพื�อให้ทราบผลการดาํเนินงานและ
สภาพที�แทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ 

17.11 สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน 
เพื�อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 

17.12 ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานอยา่งเป็นความลบั โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เวน้แต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย คาํสั�งเจา้หน้าที� หรือ
ศาล หรือการเปิดเผยนัYน กระทาํไปเพื�อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

17.13 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั นาํปัจจยัอื�น 
เช่น เชืYอชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สัญชาติ ความพิการ มาตดัสินใจในการจา้งงาน หรือการพิจารณาการทาํงานของ
พนกังานดงักล่าว 

17.14 บริษทัฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบติัเสมอวา่ การสั�งงาน การปฏิบติังาน และการสัมภาษณ์งาน
จะตอ้งไม่ใชค้าํพดู หรือท่าทางที�ไม่เหมาะสม มีลกัษณะคุกคาม ส่อเสียด ต่อพนกังานหรือบุคคลอื�น 

17.15 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนยดึถือปฏิบติัในการให้เคารพในสิทธิของผูอื้�นเช่นเดียวกนั โดย
เริ�มจากการไม่ใช้คาํพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที�ดูกา้วร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ขมขู่ หรือมี
ความรู้สึกต่อตา้น ในการติดต่อสื�อสารกบัผูอื้�น 

18. แนวปฏิบัตใินการสื$อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื$อต่างๆ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายในการให้ขอ้มูลใดๆ ของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ผ่าน
ช่องทางสื�อต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันีY  

18.1 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผูใ้ห้ข้อมูลสื�อในด้าน
นโยบาย ภาพรวมของธุรกิจ วสิยัทศัน์ การบริหาร Branding และการประชาสมัพนัธ์องคก์ร 

18.2 ประธานเจ้าหน้าที�ด้านปฏิบัติการ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสื�อในด้านสินทรัพยเ์พื�อขาย โครงการ
ใหม่ๆ แนวคิดของแต่ละโครงการที�นาํเสนอ การเคลื�อนไหวทางการตลาด อุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง การบริหาร
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ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และ การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

18.3 ประธานเจา้หน้าที�ดา้นการเงิน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสื�อดา้นสินทรัพยใ์ห้เช่า การเงิน การลงทุน 
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และ การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

ในทุกไตรมาส บริษทัฯ โดยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือประธาน
เจา้หนา้ที�ดา้นการเงินจะมีการแสดงผลประกอบการของบริษทัฯ ต่อสื�อมวลชน ใน 	 รูปแบบ คือ การจดัแถลงข่าว 
หรือ จัดทําเป็นจดหมายข่าวแจ้งให้สื�อมวลชนทราบ โดยในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะนีY บริษัทฯ จะให้ความ
ระมดัระวงัต่อขอ้มูล ที�อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดพลาดหรือส่อไปในทางจงใจสร้างราคาหุ้นของบริษทัฯ ต่อ
สาธารณะเป็นสาระสาํคญั 

ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆไดจ้ากหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ
การเปิดเผยขอ้มูลผ่านทาง Website บริษทัฯ ซึ� งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ 
“การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส”) 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการให้ความสะดวกแก่ผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั�วถึง 
เท่าเทียมกนัและทนัเวลาอยา่งสมํ�าเสมอ ทัYงขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอื�นใด เพื�อให้นกัลงทุน
และผูที้� เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การแถงข่าวต่อสื�อมวลชน การพบปะนกัวเิคราะห์ การออก Road Show ยงัต่างประเทศ 
รายงานประจาํปี ตลอดจนผ่านทาง Website ของบริษทั ซึ�งมีทัYงภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ งบการเงินของบริษทัฯ ข่าวประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองคก์ร 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผู ้
ถือหุน้  

ในปี 	99: ที�ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงิน ทัY งรายไตรมาสและรายปี ต่อ
หน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้งล่าชา้ แต่อยา่งใด 

การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและความโปร่งใส มีรายละเอียดดงันีY  

1. การเปิดเผยจํานวนครั-งที$กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ 

โดยในปี 	99: ที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทัY งคณะกรรมการชุดย่อย ^ คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม มีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและจาํนวน
ครัY งการประชุมของแต่ละคณะ ตลอดจนจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัสะสมตัYงแต่ปี 	9^� ให้รับทราบ 
ดงันีY  
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รายชื$อคณะกรรมการ 

จํานวนครั-งที$ร่วมประชุม / จํานวนครั-งที$มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ 

บริหาร 
 ปี =>>? 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ปี =>>? 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
ปี =>>? 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและ 
ความรับผดิชอบต่อ
สังคม สิ$งแวดล้อม  

ปี =>>? 

ปี =>@F -=>>? ปี =>>? ปี =>>? 
(ร้อยละ) 

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ (@)  ::/:: :/: @``     
2. นางบุษบา ดามาพงศ ์(	)  @^/@^ :/: @`` 13/13   @/@ 

A. นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ ::/:: :/: @`` 13/13   @/@ 

4. นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ (A) 9@/9@ :/: @`` 13/13    
9. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ (4) 9@/9@ :/: @``  8/8 	/	  
:. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์(5) ^9/^9 :/: @``  8/8   
�. นายปรีชา เศขรฤทธิw (6) ^A/^A :/: @``  8/8 	/	 @/@ 

_. นางแน่งน้อย ณ ระนอง(7) 38/39 :/: @``   	/	  
c. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ์(8) 10/10 :/: @`` 13/13   @/@ 

หมายเหตุ 

(1) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ไดรั้บแต่งตัYงเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� @ มีนาคม 	99`  

(2) นางบุษบา ดามาพงศ ์ไดรั้บการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� ^/	99^ เมื�อวนัที� @A กรกฎาคม 	99^ ให้เป็นกรรมการแทนนางสาว     

ยิ�งลกัษณ์       ชินวตัร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง 

(3) นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษพิ์ทกัษ ์ตัYงแต่วนัที� 	  ̀มีนาคม 	9^c 

(4) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ ์นครศรี ตัYงแต่วนัที� 	` มีนาคม 	9^c 

(5) นายประเสริฐ สมันาวงศ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายกริช อมัโภชน์ ตัYงแต่วนัที� A@ มกราคม 	99` 

(6) นายปรีชา เศขรฤทธิw  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิw  ตัYงแต่วนัที� 	: มีนาคม 	99` 

(7) นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายสหสั ตนัติคุณ ตัYงแต่วนัที� � พฤศจิกายน 	99` 

(8) นายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์ไดรั้บการเลือกตัYงจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� 	/	999 เมื�อวนัที� 	_ กุมภาพนัธ์	999 ให้เป็นกรรมการเขา้ใหม่

ของบริษทัแทนนายชานนท ์โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที�ขอลาออกจากตาํแหน่ง 

* นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� _/	99A เมื�อวนัที� @	 พฤศจิกายน 	99A เนื�องจากป่วย 

2. การรายงานการได้มาและจาํหน่ายหุ้นของบริษัท (SC) ของกรรมการ และผู้บริหาร @ รายแรก 

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร ^ รายแรก ที� มีหน้าที�รายงานการถือครอง
หลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รายงานการไดม้าและ
จาํหน่าย หุ้นบริษทั (SC) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อที�ประชุมคณะกรรมการทราบทุก
ครัY ง พร้อมนาํส่งรายงานดงักล่าวต่อฝ่ายเลขานุการบริษทัเพื�อเก็บเป็นหลกัฐาน 
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รายงานการได้มาและจาํหน่ายหุ้นบริษัท (SC) ของกรรมการและผู้บริหาร @ รายแรก ในรอบปี =>>? 

ชื$อ ตําแหน่ง 
ในรอบปี =>>> ในรอบปี =>>? 

จํานวนหุ้นคงเหลือ 
ณ �� ธันวาคม =>>> 

ได้มาระหว่างปี 
จํานวน 

จําหน่าย 
ไประหว่างปีจํานวน 

จํานวนหุ้นคงเหลือ 
ณ �� ธันวาคม =>>?** 

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ  
2. นางบุษบา ดามาพงศ ์
A. นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ 
4. นายณฎัฐ์พฒัน์ เอืYอใจ  
9. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ  
:. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์ 
�. นายปรีชา เศขรฤทธิw  
 
 
_. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
สิ�งแวดลอ้ม 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

- 
A@,_``,``	  

	(	) 
- 
- 
- 

:,``` 
 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 

- 
@�_,_�9,`@@(@)    

@@ 
- 
- 
- 

AA,�9`  
 
 
- 

c. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ์* 
@`. นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์
@1. นายวิทิต วิศาลพฒันะสิน 
@2. นางปรารถนา แพทยส์มาน 
13. นายสมบูรณ์ คุปติมนสั* 
 
14. นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข* 
 
15. นายสุริยา เปลี�ยนสี* 
 
16. นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์* 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หน้าที�ดา้นการเงิน 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกับญัชี 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกัการเงิน 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักฎหมาย 
/ เลขานุการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกั
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักบริหาร
ทรัพยสิ์น 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกั
ตรวจสอบภายใน 

@_9,c_@,�`_ 

@,`@`,``` 
A_`,``` 
:c@,	`` 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
^@:,_``(^) 
@_9,c``(^) 
::,_``(^) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

@,`^:,@^�,@`�(A) 
�,A:_,�9` 
	,::	,_�9 
^,	:A,�9` 
@,A�9,�:@ 

 
_@:,_@	 

 
	,@@`,9`` 

 
A�@,c`` 

หมายเหตุ  

หุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร ^ รายแรกทุกคน ไดน้บัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ยแลว้  

(1) หุ้นจาํนวน @�_,_�9,``` หุ้น เป็นของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์สามี ซึ� งถืออยูก่่อนที� นางบุษบา ดามาพงศ ์จะไดรั้บการเลือกตัYงเป็น
กรรมการเมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2554 ส่วนอีก 11 หุ้น เป็นหุ้นเดิมของนางบุษบา ดามาพงศ ์ก่อนเขา้เป็นกรรมการ 

(2) หุ้นที�ถืออยูก่่อนปี 2553 
(3) หุ้นจาํนวน @,`^:,@^�,@`� หุ้น เป็นของนางสาวพินทองทา ชินวตัร ภรรยา ซึ� งถืออยูก่่อนที�นายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์จะไดรั้บการ

เลือกตัYงเป็นกรรมการเมื�อวนัที� @ มีนาคม 	999 
(^) ใชสิ้ทธิซืYอหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืYอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
* ผูบ้ริหาร ^ รายแรก ลาํดบัที� @A ถึง @: มีผลตัYงแต่วนัที� @ พฤศจิกายน 	99: เนื�องจาก เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ลาออกจากตาํแหน่ง

ประธานเจา้หน้าที�ดา้นปฏิบติัการ ซึ� งมีผลให้โครงสร้างรายชื�อผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ เปลี�ยนแปลง
จากที�ได้แสดงไวใ้นระบบข้อมูลรายชื�อผูบ้ริหารของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คือ มี
ผูบ้ริหารเพิ�มขึYนจากตาํแหน่งผูบ้ริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ จาํนวน ^ คน คือ นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี 
ธาราพฒัน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนสั และนายสุริยา เปลี�ยนสี 

**  จาํนวนหุ้นที�เพิ�มขึYน เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 9 บาทเป็นหุ้นละ @ บาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 
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3. การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที$มคีวามเกี$ยวข้อง 

คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ โดยให้ส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียดงักล่าวไปยงัเลขานุการ
บริษทั ทัYงนีY  เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ� ง
เป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและ
บริษัทย่อยได้ รวมทัY งเพื�อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งเข้าร่วม
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ กบัผูที้�มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้ง ซึ� งรายงาน
ดังกล่าวคณะกรรมการกาํหนดให้ใช้รูปแบบพืYนฐานของแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียที�สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยจดัทาํขึYน และปรับแก้บางส่วนเพื�อให้สอดคลอ้งกับลกัษณะของธุรกิจบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

และในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลในแบบแจง้รายงานมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารส่งแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สีย (ฉบบัแกไ้ข) ให้แก่เลขานุการ
บริษทัทราบภายใน A วนัทาํการ นับแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง และให้เลขานุการบริษทัจดัส่งสําเนารายงานฉบบั
แกไ้ขให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทรายภายในเจ็ดวนัทาํการ นับแต่วนัที�บริษทัฯไดรั้บ
รายงานนัYน 

โดยในปี 	99: ที�ผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้แก่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบจาํนวน @ ครัY ง ดงันีY  

- เมื�อวนัที� ^ พฤศจิกายน 	99: ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้แก่ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื�องจากเรืออากาศเอกกรี เดชชยั ไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�ดา้น
ปฏิบติัการ มีผลใหโ้ครงสร้างรายชื�อผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ เปลี�ยนแปลงจากที�ไดแ้สดง
ไวใ้นระบบขอ้มูลรายชื�อผูบ้ริหารของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คือ มีผูบ้ริหาร
เพิ�มขึYนจากตาํแหน่งผูบ้ริหาร ^ รายแรกของบริษทัฯ จาํนวน ^ คน คือ นางสาวจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข นางสาวพรรณี 
ธาราพฒัน์ นายสมบูรณ์ คุปติมนสั และนายสุริยา เปลี�ยนสี 

4. การเปิดเผยเรื$องผู้สอบบัญชี และการรับรองงบโดยผู้สอบบัญชี 

ในการแต่งตัY งผู ้สอบบัญชี บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจ้างผู ้สอบบัญชีที�สามารถทํางานได้อย่าง
เหมาะสมครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อที�จะมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงิน
ของบริษทัฯ  

ทัY งนีY  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทัY งในส่วนค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื�น ไดแ้สดงไวแ้ลว้ใน
หัวขอ้ “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” และ ที�ผ่านมางบการเงินของบริษทัไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเงื�อนไขจาก
ผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
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5. การจดัให้มช่ีองทางการสื$อสารที$หลากหลาย 

เพื�อให้ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทั�วถึง และเท่าเทียม
กนั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการสื�อสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่านช่องทางที�หลากหลาย อาทิ รายงานประจาํปี รายงานผล
การดาํเนินงานรายไตรมาส เวบ็ไซตข์องบริษทั การจดั Info Meeting เพื�อพบปะกบันกัวเิคราะห์ รวมทัYง จดัให้มีการ
แถลงข่าวหรือจดัทาํจดหมายข่าวที�นาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

ทัYงนีY  ในปี 	99: บริษทัฯ ไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทัYงรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 

6. การจดัให้มเีวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ัดทาํเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ขึYน ทัY งภาษาไทย และองักฤษ เพื�อเผยแพร่ และนําเสนอ
ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ใหก้บัผูถื้อ หรือนกัลงทุน ไดท้ราบขอ้มูลเกี�ยวกบับริษทัฯ ที�ทนัต่อเหตุการณ์ อาทิ ลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษทัในเครือ ขอ้มูล
เกี�ยวกบัคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ขอ้บงัคบับริษทั รายงานประจาํปีที�สามารถดาวน์
โหลดได ้และหนงัสือนดัเชิญประชุมที�สามารถดาวน์โหลดได ้

7. หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที�ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อได้
โดยสะดวก ซึ�งมีแผนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ล่วงหนา้ เพื�อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ ที� เป็นประโยชน์ให้ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั�วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผล
ประกอบการและผลการดาํเนินงานให้แก่นกัวิเคราะห์  นกัลงทุนสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงิน และสื�อมวลชนใน
ทุกไตรมาส  แถลงข่าวต่อสื�อมวลชน และเปิดเผยขอ้มูลแก่ตลาดหลกัทรัพย ์ทัY งนีY เพื�อให้มั�นใจว่าได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น 

ผูส้นใจสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ที�  บริษทั เอสซี แอสเสท   
คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ชัYน @` เลขที� @`@` อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์@`c``  โทร.0-2949-2344 และ 0-2949-2325 หรืออีเมลที์� ir@scasset.com 
หรือคน้หาขอ้มูลที� www.scasset.com 

8. นโยบายการการเปิดเผยเรื$องส่วนแบ่งตลาดที$ไม่ใช่การเงนิ 

บริษัทฯ จัดให้มีการสํารวจการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) สินคา้ของบริษัทฯ ในสายตา
มุมมองของคนทั�วไปเป็นประจาํทุกปี เพื�อสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์สินคา้ และสโลแกน 
เพื�อให้เกิดความรับรู้เป็นภาพจาํในใจของผูบ้ริโภค และจะสามารถสร้างแรงกระตุน้ให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์
ตลอดเวลา เพื�อช่วยสร้างให้แบรนด์ เอสซี แอสเสท มีเอกลกัษณ์แตกต่างจากแบรนด์อื�นๆ เพื�อเพิ�มระดบัการรับรู้   
แบรนดข์อง SC 

9. การเปิดเผยเรื$องอื$นๆ 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลที�ไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสาํคญั อาทิ 

9.1 โครงสร้างผูถื้อหุน้ (โปรดดูหวัขอ้ “โครงสร้างผูถื้อหุน้”) 

9.2 การถือหุ้นของกรรมการ และผูบ้ริหาร ซึ� งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(โปรดดูหวัขอ้ “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ”) 
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9.3 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (โปรดดูหวัขอ้ “นโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ
บริษทั”) 

9.4 วตัถุประสงค/์เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ (โปรดดูหวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ”) 

9.5 ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินการ (โปรดดูหัวขอ้ “การวิเคราะห์ผลทางการเงินและผลการ
ดาํเนินการ”) 

9.6 ลกัษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขนั (โปรดดูหวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ”) 

9.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (โปรดดูหวัขอ้ “โครงสร้างของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ”) 

9.8 ความเสี�ยงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ (โปรดดูหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี�ยง”) 

9.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (โปรดดูหวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

9.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด (Whistle Blowing) (โปรดดูหัวขอ้ “ขัYนตอน
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนักงานติดต่อ/ให้ขอ้เสนอแนะ/ร้องเรียนกบัคณะกรรมการ” และ “กระบวนการในการ
จัดการ และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู ้แจ้งเบาะแสบุคคลที� มีพฤติกรรมที� ผิดกฎหมายหรือผิด
จรรยาบรรณ”) 

9.11 ประวติัคณะกรรมการ (โปรดดูหวัขอ้ “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา 
และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ”) 

9.12 การระบุกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูหัวขอ้ “คณะกรรมการบริษทั” และ 
“กรรมการอิสระ”) 

9.13 การเปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล 
(โปรดดูหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”) 

9.14 การเปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง (โปรดดูหัวขอ้ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร”) 

9.15 การเปิดเผยจาํนวนครัY งของการประชุมคณะกรรมการ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละคน (โปรดดูหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการ”) 

9.16 การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ ระดบัสูง (โปรดดูหัวขอ้ 
“การเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาของกรรมการ” และ “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ที�ปรึกษา และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ”) 

9.17 นโยบายให้กรรมการตอ้งเปิดเผยการซืYอ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ทรายทุก
ครัY ง (โปรดดูหัวขอ้ “นโยบายเกี�ยวกบัการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน” “การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง” และ “การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน”) 

9.18 การเปิดเผยนโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั โดยการทาํรายการระหวา่งกนัตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ (โปรดดูหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”) 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เน้นการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งให้เป็นไปโดยเสมอภาค รวดเร็ว เป็น
ธรรม และโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหารเพื�อให้มี
การถ่วงดุลอาํนาจซึ�งกนัและกนั รวมทัYงไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ทัYงนีY  คณะกรรมการทุกคนมีอิสระใน
การแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย  และกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “คณะกรรมการและ
คณะผูบ้ริหาร”) ในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ มีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่มีการกระทาํที�ขดัต่อ
กฎระเบียบที�เป็นความผิดร้ายแรง โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงันีY  

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที$ด ีและจรรยาบรรณในการดาํเนิธุรกจิ 

1.1 คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงและยึดมั�นในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รวมทัYงบทบาท
หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการบริษทัจึงเขา้มีส่วนร่วมในการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ที� ดี (Good Corporate Governance Principles) ของบริษัทฯ โดยเป็นผูริ้เริ� ม กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และ
ติดตามตรวจสอบ รวมทัYงอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance Principles) โดยทาํ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหมวด “เกี�ยวกบัเอสซี” และจะทบทวนหลกัการ
ดงักล่าวเสมอโดยไม่ชกัชา้ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญั โดยเนืYอหาจะครอบคลุมอยา่งนอ้ยใน 5  เรื�องหลกั 
คือ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.2 นอกจากการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีแลว้ เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อความยั�งยืนในการ
ดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติั ให้ซึมซบัอยูใ่นนิสยัการทาํงานในแต่ละ
วนัจนเป็นนิสัย และกลายเป็นวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร อนัจะช่วยสะทอ้นความโปร่งใส ซื�อสัตย ์เคารพใน
บริษทั และรับผิดชอบต่อหน้าที�การงาน ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อื�นๆ 

คณะกรรมการบริษทัได้จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เผยแพร่
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ที� www.scasset.comหมวด เกี�ยวกบั
เอสซี และในรายงานประจาํปี ตลอดจนไดก้าํหนดแนวทางการส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปฏิบติัตาม 
และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการติดตามการปฏิบติัดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมประกอบในหัวขอ้ “บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” “จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ” และ “การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม”) 

2. นโยบายด้านวสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ของบริษทัฯ เพื�อให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกนั และเผยแพร่ให้ทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยจะมีการทบทวนวิสัยทศัน์และ
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พนัธกิจ อย่างน้อย ทุก 9 ปี นอกจากนัYน คณะกรรมการบริษทัยงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมายแผน
ธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีทุกปี เพื�อสร้างความมั�นใจและให้แน่ใจวา่ การลงทุน และการดาํเนินธุรกิจในแต่ละ
ปีเป็นไปอยา่งรอบคอบ และจะสร้างมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และผูถื้อหุน้ 

ทัY งนีY  คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดตวัชีY วดั (Key Performance Indicator: KPI) เพื�อติดตามผล
การดาํเนินการในดา้นต่างๆ วา่เป็นไปตามแผนที�ไดว้างไว ้และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึYนไดอ้ยา่ง
ทนัเวลา 

3. นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที� @_. ที�กาํหนดไว ้คือ 
ให้บริษทัฯ มีคณะกรรมการจาํนวนไม่น้อยกวา่ห้า (9) คน แต่ไม่เกินกวา่สิบห้า (@9) คน และกรรมการไม่น้อยกวา่
กึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทัYงหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที�กฎหมาย
กาํหนด อยา่งไรก็ตาม เพื�อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
จึงไดก้าํหนดนโยบายดา้นโครงสร้างไวด้งันีY  

3.1 กรรมการบริษทัควรประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้
ความเชี�ยวชาญ หลากหลาย ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่จาํกัดเพศ เชืYอชาติ ศาสนา 
ทกัษะทางวชิาชีพ หรือคุณสมบติัเฉพาะดา้นอื�น 

3.2 บริษัทฯ คาํนึงถึงความเหมาะสมของจาํนวนกรรมการ เพื�อให้เกิดความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ บริษทัฯ จึงมีนโยบายควบคุมมิใหจ้าํนวนกรรมการเกินกวา่ @	 คน 

3.3 กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร อย่างน้อย @ คน ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกับ
ธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน @ คน ที� มีคุณสมบัตินีY  คือ นายปรีชา      
เศขรฤทธิw  

3.4 บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการอิสระเป็นผูห้ญิงอยา่งน้อย @ คน โดย ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 
	99� กรรมการอิสระที�เป็นผูห้ญิงของบริษทัฯ คือ นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 

3.5 บริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระมากกว่าร้อยละ 9` ซึ� ง ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� บริษทัฯ มีกรรมการอิสระจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.99 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”) 

4. นโยบายการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านัYน และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 
เพื�อให้มีการถ่วงดุลอาํนาจซึ� งกันและกนั รวมทัY งไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการ
บริษัท มีบทบาทหน้าที�สําคญัในการกาํหนดนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และกาํกับดูแลการ
ประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้น โดยทําหน้าที� เป็นประธานการประชุม เพื�อให้การประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที�มี
นยัสาํคญั และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ พร้อมดูแลให้มีการจดัทาํรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง และคอยกาํกบั
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ดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ที� และการ
ติดตามกาํกบัดูแล ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนัYน ในการทาํธุรกรรมใดที�มีความเกี�ยวขอ้งระหวา่ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดห้ามมิให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั โดยจะแต่งตัYงกรรมการอิสระคนอื�นทาํหน้าที�แทนประธานกรรมการบริษทั ใน
ธุรกรรมนัYน (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหวัขอ้ “คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร” และ “การแบ่งแยกบทบาท
หนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัออกจากทีมบริหาร”) 

5. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท 

บริษทัฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขการสรร
หากรรมการบริษทั รวมทัYงคุณสมบติัของกรรมการ และกระบวนการแต่งตัYงกรรมการใหม่ ไวอ้ยา่งชดัเจนโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม
นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ และคาํนึงถึงความจาํเป็นในคุณสมบติัทกัษะของกรรมการที�บริษทัฯ 
ยงัขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix โดยไม่จํากัดเพศ เชืYอชาติ ศาสนา ซึ� งในบางกรณีบริษัทฯ ได้ใช้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) เพื�อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหา (ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 
“คณะกรรมการบริษทั” และ “การสรรหากรรมการบริษทั”) 

6. นโยบายการจํากัดจํานวนบริษัทที$กรรมการจะดํารงตําแหน่งและการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทอื$นของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร (CEO) 

สืบเนื�องจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัในจาํนวนที�มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ 
และเวลาในการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ ดังนัY น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัY งที�  @/	99^ เมื�อวนัที�  @	 
มกราคม 	99^ จึงกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัที�กรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวด้งันีY  คือ 

6.1 กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 	 บริษทั 
และดาํรงตาํแหน่งในบริษทัยอ่ยที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และองคก์รอื�นเมื�อนบัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 แห่ง ดงันีY  

(1) บริษทัยอ่ย 

(2) บริษัทที� เกี�ยวข้อง ซึ� งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์และไม่ได้
ประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทัฯ และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ 

(3) องคก์รหรือสถานสาธารณกศุลที�ทาํประโยชน์เพื�อสาธารณะหรือเพื�อการศึกษา 

ในปี 	99: ถึงปัจจุบนันีY ไม่มีกรรมการ (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ) คนใด ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกินกวา่ 	 บริษทั 

6.2 กรรมการที�ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ัดการ/ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) บริษทัจาํกดัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นไว ้คือ ควรดาํรงตาํแหน่ง
ในบริษทัจดทะเบียนเพียง @ บริษทั คือ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และดาํรงตาํแหน่งใน
บริษทัยอ่ยที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และองคก์รอื�นเมื�อนบัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 แห่ง ดงันีY  
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(1) บริษทัยอ่ย 

(2) บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไม่ไดป้ระกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทัฯ 
และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) องคก์รหรือสถานสาธารณกศุลที�ทาํประโยชน์เพื�อสาธารณะหรือเพื�อการศึกษา 

ในปี 	99: ถึงปัจจุบันนีY  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ/ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง @ บริษทั คือ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เท่านัYน 

7. นโยบายในการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดวาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที�พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 	9A9 และขอ้บังคบัของบริษทักาํหนด โดยกรรมการจาํนวนหนึ� งในสามของคณะกรรมการ
จะตอ้งหมุนเวียนออกจากตาํแหน่งในทุกครัY งของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการซึ� งอยู่ใน
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ในกรณีที�กรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหนึ�ง
ในสาม ก็ให้ออกโดยจํานวนใกลเ้คียงที�สุดกับหนึ� งในสาม โดยกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งอาจเข้ากลบัดาํรง
ตาํแหน่งอีกได ้ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหา ผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสม
ให้ดาํรงตาํแหน่ง รวมทัYงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที� เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื�อเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ทัY งนีY  บริษทัฯ ได้แสดงวนัเริ�มตน้การดํารงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละราย รวมทัY ง
กรรมการอิสระ และเปิดเผยวา่กรรมการคนใดบา้งเป็นกรรมการอิสระไวใ้นส่วนรายละเอียดคณะกรรมการแลว้ ใน
กรณีที�มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ� งดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน c ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป 
คณะกรรมการจะนาํเสนอเหตุผลความจาํเป็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวขอ้ “คณะกรรมการ” และ “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ”) และในปีที�ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษทัคนใดลาออก
เนื�องดว้ยสาเหตุจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

8. นโยบายด้านคุณสมบัตขิองกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื� องคุณสมบัติของกรรมการ และผู ้บริหาระดับสูง อย่างน้อยต้องมี
คุณสมบติัดงันีY   

8.1 ประธานกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร เพื�อให้มีการถ่วงดุลอาํนาจซึ� งกนัและกนั 
และไม่ให้ผูใ้ดมีอาํนาจผูกขาด รวมทัYงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ทัYงนีY  คณะกรรมการทุกคนมีอิสระใน
การแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน 

8.2 กรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง ว่าจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และไม่เป็นผูถื้อหุ้นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบ
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บัญชีของบริษัท บริษทัย่อย บริษทัร่วม สังกัดอยู่ (ดูข้อมูลเพิ�มเติมโปรดดูคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และ
คุณสมบติัของประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ) 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร” และ “การแบ่งแยก
บทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัออกจากทีมบริหาร”) 

9. การไม่กระทาํผดิกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษทัฯ ตัYงปณิธาน และยดึมั�นเป็นหลกัการในการประกอบธุรกิจวา่ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทัYงสอดคลอ้งตามบรรทดัฐานทางจริยธรรมที�
ยอมรับของสังคมโดยรวม โดยมีคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าในการกาํกบัดูแล และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกครัY ง ฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนเรื�องที�มีสาระสาํคญัอื�น รวมตลอดถึง กรณีมี
หนังสือตกัเตือน กล่าวโทษจากสํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ถา้มี) ของบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ เพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผล สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

ในปี 	99: บริษทัฯ ไม่มีการกระทาํที�ขดัต่อกฎระเบียบที�เป็นความผิด หรือ ฝ่าฝืน กฎระเบียบของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10. หน่วยงานกาํกบัการปฏิบัตงิาน (Compliance Unit) 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัY งหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึY น เพื�อ
สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างของบริษทัฯ เป็นไป
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัY งประสานงานกับ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณากาํหนดแผนงาน ระบบการกาํกบัดูแล ติดตามดูแล ประเมินผล
การปฏิบติังาน และปรับปรุงแผนการกาํกบัการปฏิบติังาน ณ ปัจจุบนั นายสมบูรณ์ คุปติมนสั เลขานุการบริษทั ทาํ
หนา้ที�หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

11. ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจน เพื�อให้สามารถปฏิบติั
หน้าที�อย่างเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหาร รวมทัYงกาํหนดกาํหนดนโยบาย และทิศทาง พร้อมแผนกลยทุธ์
ทางธุรกิจ เพื�อให้ฝ่ายบริหารนาํไปปฏิบติั พร้อมกาํกบัดูแลฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดวธีิการตรวจสอบ เพื�อกาํกบัดูแล
ให้การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 
เพื�อให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุ้น            
(ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร”) 

12. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีที�มีกรรมการเขา้ใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยกาํหนดให้
กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศ ในหัวขอ้ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจของบริษทัฯ 
แผนการดาํเนินงาน เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษทัฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหาร
จดัการ บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรัชญา จรรยาบรรณ การกาํกับดูแลกิจการที�ดี ความ
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รับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โครงการต่างๆ ของบริษทัในปัจจุบนั และที�ผ่านมา ผลการ
ดาํเนินการในปัจจุบนั พร้อมพากรรมการเขา้เยี�ยมชมโครงการ 

13. การส่งเสริมพฒันาความรู้กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริม และสนับสนุน การพฒันาศกัยภาพของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
เลขานุการบริษทั โดยกาํหนดให้เขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ทัY งภายนอก และภายในองค์กร อย่างต่อเนื�อง เช่น การเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
องคก์รอิสระต่างๆ รวมทัYงหลกัสูตรอื�นที�จดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื�อเสริมสร้างองคค์วามรู้ และนาํความรู้ที�ไดจ้าก
การฝึกอบรมมาใชป้รับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึYน และพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างมั�นคง
ต่อไป 

ในปี 	99: ที�ผ่าน นางแน่งน้อย ณ ระนอง ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้าน
วทิยาการพลงังาน รุ่นที� A วตัถุประสงคเ์พื�อเสริมสร้างความมั�นคงทางดา้นพลงังานและสร้างความแขง็แกร่งให้แก่
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จดัโดยกระทรวงพลงังาน 

รายละเอียดการเขา้อบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบับทบาทหนา้ที�กรรมการไดแ้สดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 
“การเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาของกรรมการ” 

(โปรดดูข้อมูลเพิ�มเติมในหัวข้อ “การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของ
กรรมการ” และ “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ”) 

14. นโยบายเกี$ยวกบัการประชุมคณะกรรมการ 

เพื�อกาํหนดนโยบายที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และสร้างความมั�นใจว่าคณะกรรมการบริษทั 
สามารถติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิผล บริษทัฯ มีนโยบายการประชุม
คณะกรรมการ ดงันีY  

14.1 ในปี 	99� กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั � ครัY งต่อปีเป็นอย่างน้อย (อย่าง
นอ้ยไตรมาสละ @ ครัY ง) 

14.2 กาํหนดวาระและวนัประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นประจาํปีไวล่้วงหน้า โดยจะแจง้ให้
กรรมการทุกคนทราบล่วงหนา้ตัYงแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถดัไป เพื�อให้กรรมการทุกคนสามารถจดัเวลาเขา้
ร่วมประชุมไดพ้ร้อมกนั และจะเผยแพร่กาํหนดการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทัYงนีY  กาํหนดการและวาระ
ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการจัดประชุมเพิ�มเติมตามความจาํเป็น (โปรดดู
รายละเอียดในเวบ็ไซด์บริษทั www.scasset.comหมวด Corporate เรื�อง กาํหนดการประชุมกรรมการและผูถื้อหุ้น
ประจาํปี) 

14.3 กาํหนดนโยบายโดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนให้ความสําคญักับการเขา้ร่วม
ประชุมทุกครัY ง เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นและสําคญัยิ�ง ซึ� งในรอบปี 	99: มีการประชุมคณะกรรมการทัYงสิYน : ครัY ง ซึ� ง
กรรมการบริษทัทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครบทุกครัY ง โดยไม่มีผูใ้ดขาดประชุม ทาํให้สดัส่วนการ
เขา้ร่วมประชุมของกรรมการทุกคนในการเขา้ร่วประชุมคณะกรรมการ มีอตัราส่วนร้อยละ @`` เต็ม (ดูขอ้มูล
เพิ�มเติมในหวัขอ้ “การเขา้ร่วมประชุมและจาํนวนครัY งการประชุมของคณะกรรมการ”) 
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14.4 เพื�อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ มีนโยบายโดยกาํหนดองคป์ระชุมขัYนตํ�าในขณะลงมติ
วา่จะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 	 ใน A ของจาํนวนกรรมการทัYงหมด 

14.5 กาํหนดให้เลขานุการบริษทัทาํการนัดหมาย จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ
จดัส่งเอกสารล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนการประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม 
ใหแ้ก่กรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ � วนั ทัYงในรูปเอกสารปกติ และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อใหค้ณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาที�เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน รวมถึงการทาํหน้าที�บันทึก
รายงานการประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรองจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ควบคู่กบัการจดัเก็บเอกสารตน้ฉบบั เพื�อเป็นหลกัฐานของบริษทัฯ ต่อไป 

14.6 ในการประชุมประธานกรรมการบริษทัจะทาํหนา้ที�ดูแลจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที�ฝ่าย
บริหารจะเสนอเอกสารและขอ้มูลเพื�อการอภิปรายปัญหาสําคญั และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษทัที�จะ
อภิปรายในประเด็นที�สาํคญั โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม และใช้
ดุลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยฝ่ายเลขานุการบริษทัทาํหนา้ที�บนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการทุกครัY ง 

14.7 กรรมการที�อาจมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด กรรมการคนนัYนจะออกจากที�ประชุม
เป็นการชั�วคราว และงดออกเสียงในวาระนัYน เพื�อใหที้�ประชุมสามารถพิจารณาไดอ้ยา่งอิสระ 

14.8 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื�อให้ขอ้มูล และตอบขอ้ซกัถาม หรือให้ฝ่ายเลขานุการบริษทัติดตามสอบถามขอ้มูล หรือขอ้สงสัย
จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อแจง้แก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาที�กาํหนด หรือในการประชุมครัY งถดัไป 

15. นโยบายเกี$ยวกบัการประชุมกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอสิระ) 

คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้กรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจาํเป็น เพื�ออภิปรายปัญหา หรือขอ้เสนอ หรือขอ้แนะนาํต่างๆ เกี�ยวกบัหัวขอ้วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัที�จะประชุม รวมถึงการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย เช่น แผนกลยทุธ์ และการทาํ
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นตน้ พร้อมทาํรายงาน สรุปขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะเสนอคณะกรรมการ
บริษัท หรือฝ่ายจัดการให้รับทราบ แล้วแต่กรณี เพื�อนําไปดําเนินการ เพื�อพัฒนาระบบการบริหารและการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ดียิ�งขึYน ซึ� งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื�องจาก
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ โดยประธานกรรมการในฐานะ
กรรมการอิสระจะดาํเนินการเป็นประธานที�ประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร (ดูขอ้มูลเพิ�มเติมในหัวขอ้ “การ
ประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการอิสระ)” ในส่วนของ “คณะกรรมการ”) 

16. นโยบายการประเมนิผลคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

คณ ะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รเป็นประจาํทุกปี คือ การประเมินผลคณะกรรมการทัYงคณะ 
และรายบุคคล (ประเมินตนเอง และประเมินกรรมการคนอื�น) การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การประเมินผลของประธานกรรมการบริหารซึ�งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร พร้อมไดก้าํหนดกระบวนการ และ
หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร 
ทัYงนีY  เพื�อร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื�อการปรับปรุงแกไ้ข และนาํไปใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทน (โปรด



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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ดูขอ้มูลเพิ�มเติมในหัวขอ้ “การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ” 
และ “การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร” สาํหรับการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โปรดดูขอ้มูลเพิ�มเติมในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ”) 

17. นโยบายเกี$ยวกบัการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด 

เพื�อจดัเตรียมบุคคลากรที�มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ ให้มีความ
พร้อมทดแทนผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�ลาออก เกษียณอาย ุครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�
ไดไ้ม่วา่ในกรณีใด เพื�อให้การปฏิบติังานในตาํแหน่งนัYนต่อเนื�องเป็นไปอยา่งราบรื�น มีประสิทธิภาพ และลดความ
เสี�ยงจากการไม่มีผูสื้บทอดตาํแหน่งแทน คณะกรรมการจึงกาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีนโยบายดงันีY  

17.1 กาํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทัฯ 

17.2 กาํหนดตาํแหน่งผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารสูงสุด ที�ตอ้งจดัทาํแผนสืบทอดงาน 

17.3 กาํหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตรเพื�ออบรม และเตรียมความพร้อมพนักงาน 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ และผูบ้ริหารระดบักลาง ในการกา้วสู่ผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลาง และระดบัสูงต่อไป 

17.4 กาํหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กบับุคลากรอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
เพื�อรักษาบุคลากรใหพ้ร้อมเติบโตไปกบับริษทัในระยะยาว 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวขอ้ “การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร
สูงสุด”) 

18. นโยบายการให้สํานักตรวจสอบภายในเป็นอสิระ 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการจดัตัYงสาํนกัตรวจสอบภายในตัYงแต่มีการก่อตัYงบริษทัฯ โดย
ปัจจุบันมีนางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และเพื�อให้การทาํงานของสาํนกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษทัจึง
กาํหนดให้สาํนักตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการปฏิบติัหนา้ที� และผลการ
ปฏิบติัหรือความเห็นในเรื�องต่างๆ อาทิเช่น การเปิดเผยจาํนวนครัY งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทาํรายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัYงผูส้อบบญัชี 
การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และขอ้สรุป/ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการในดา้นต่างๆ (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “การเขา้ร่วมประชุมและ
จาํนวนครัY งการประชุมของคณะกรรมการ” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”) 

19. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี$ยง 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อให้มี
มาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผูอ้นุมติัแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบติังาน 
และเน้นให้ฝ่ายบริหารควรตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน การติดตามผล การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี�ยงที� มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มของการปฏิบัติงาน (โปรดดู
รายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง”) 
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20. นโยบายแนวปฏิบัตเิกี$ยวกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

คณะกรรมการบริษทัยึดมั�นและดาํเนินนโยบายโดยตลอดวา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จะ
กระทาํดว้ยความเป็นธรรม ซื�อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดก้าํหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ
ของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื�นใดก็ตาม อันอาจก่อให้บริษัทฯ ได้
ผลประโยชน์นอ้ยกวา่ที�ควรได ้หรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษทั หรือทาํใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ จึงไดก้าํหนด
นโยบายภายใตห้ลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยกาํหนดเป็นขอ้
ปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดงันีY  

20.1 นโยบายการไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที�ไม่ควร 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ 
อนัอาจทาํใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�ของตน และมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของลูกคา้และบริษทัฯ พึงปฏิบติั ดงันีY  

(@) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ 
เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ หรือจากบุคคลใดอนัเนื�องมาจากการทาํงานในนามบริษทัฯ 

(	) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะไม่กูย้ืมเงินหรือเรี�ยไรเงินจากลูกคา้หรือ
ผูท้าํธุรกิจกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินดงักล่าว 

(A) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั จะไม่รับของขวญัที�มีมูลค่าเกินกว่าปกติ
ประเพณีนิยมที�บุคคลทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

20.2 การประกอบธุรกิจอื�นนอกบริษทัฯ 

การทาํธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติั
หน้าที�  และเวลาทาํงานของบริษทัฯ การทาํธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ ทัY งในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติ
บุคคลใดๆ ที�ตนมีส่วนได้เสีย จะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯ กาํหนด ห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ว่า
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัห้ามมิให้กรรมการ หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีกรรมการเป็น   
ผูถื้อหุ้น หรือเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าว เป็นคู่คา้กบับริษทัฯ เวน้แต่การทาํธุรกรรมดงักล่าวจะไดเ้ปิดเผย
และปฏิบติัตามกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

20.3 รายการที�มีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพื� อป้องกัน  และสร้างความโปร่งใสในการอนุมัติรายการที� อาจมีการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑ ์และขัYนตอนอนุมติัรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑข์องสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื�อนไขจะตอ้งเสมือนทาํ
รายการกบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื�อนการคา้ทั�วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั และกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียงจะตอ้งออกจากหอ้ง
ประชุมเป็นการชั�วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินัYน ซึ� งเป็นธรรมเนียมปฏิบติัที�คณะกรรมการบริษทัได้
กระทาํมาโดยตลอด 

20.4 การตรวจสอบรายการที�มีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในการทาํรายการที�มีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้มามีบทบาทสาํคญั โดยกาํหนดใหใ้นทุกรายการจะตอ้งผ่านการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน วา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นรายการที�เหมาะสม เป็นธรรม ตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ เพื�อนาํเสนออาํนาจอนุมติัต่อไป 

21. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

21.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ทัY งค่าตอบแทนที� เป็นตัวเงิน และ
ค่าตอบแทนอื�นๆ อาทิเช่น เบีY ยประชุม โบนสั บาํเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื�นๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หนา้ที� ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บจาก
กรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ� งอยู่ใน
อุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และเหมาะสมเพียงพอที�จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบติังานกบับริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผา่นกระบวนการที�โปร่งใส เป็นที�มั�นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
ในการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและ
นาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้ความเห็นชอบ ก่อนนาํเสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปีต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวขอ้ “สิทธิของผูถื้อหุน้” และ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร”) 

21.2 นโยบายค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าที�
บริหาร (CEO) 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) บริษัทฯ มีขัYนตอนการพิจารณาจ่ายอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ� งได้ผ่านการประเมินผลงานโดย
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และจะนาํเสนอผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นตวัเงินเพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “การประเมินผล
การปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร” และ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”) 
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21.3 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงภาระหน้าที�  ความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน และให้อยูใ่นระดบัที�สามารถแข่งขนัได้
ในธุรกิจโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดคา่ตอบแทนที�จาํเป็น
และเหมาะสม ทัYงที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินเพื�อจูงใจและรักษาผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปี ซึ�งที�ผา่นมา
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติั โครงการออก และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืYอหุน้สามญัของบริษทัฯ 
แก่กรรมการและพนกังาน ระยะเวลาต่อเนื�องกนั 5 ปี (ESOP) จาํนวน 9 โครงการ เพื�อตอบแทนการปฏิบติังานของ
กรรมการและพนกังาน และเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวมีความตัYงใจในการทาํงาน และทาํงานกบับริษทัฯ ต่อไป
ในระยะยาว เพื�อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู ้ถือหุ้น โดย ณ สิYนปี 	99: มีโครงการ ESOP ที�
ดาํเนินการ @ โครงการ คือ โครงการที� 9 ซึ� งจะสิYนสุดอายโุครงการในวนัที� @^ มิถุนายน 	99� (โปรดดูรายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”) ทัYงนีY รายการดงักล่าว คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดราคา
ใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที�มีการจดัสรรสิทธิ  

22. นโยบายเกี$ยวกบัเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีเลขานุการบริษทั โดยการแต่งตัYงจะคาํนึงถึง และปฏิบติั
ให้เป็นตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยตอ้งจบการศึกษาดา้นกฎหมาย 
หรือบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที� เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที� เลขานุการบริษัท เพื�อทําหน้าที�ให้
คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและ
จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทัY ง
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ทัYงนีY  ขอ้มูลและบทบาทหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั ไดมี้การ
เปิดเผยไวแ้ลว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “เลขานุการบริษทั”) 

23. การไม่กระทาํผดิด้านทุจริต การกาํกบัดูแลกจิการ และชื$อเสียงในทางลบ 

ในรอบปี 	99: ที�ผ่านมา บริษทัฯ และกรรมการทุกคน รวมถึงผูบ้ริหาร ไม่มีกรณีการกระทาํผิด
หรือกระทาํการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีการกระทําผิดด้านทุจริต หรือจริยธรรม และไม่มีผูบ้ริหารลาออก เนื�องจาก
ประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการ ตลอดจนบริษทัฯ ไม่มีชื�อเสียงในทางลบ อนัเนื�องจากมาจากความลม้เหลวใน
การทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัในเรื�องการต่อตา้นการทุจริต จึงได้ส่งผูแ้ทนของ
บริษทัเขา้ประชุมกบัองคก์รหรือหน่วยงานที�เผยแพร่ความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและตรวจสอบการทุจริตใน
องคก์ร เช่น การประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัการฟอกเงิน เป็นตน้ 

ผลคะแนนการประเมนิและรางวลัต่างๆ ที$บริษัทฯ ได้รับ 

จากการที�บริษัทฯ ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นพฒันาการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
ควบคู่กับการเอาใจใส่ดูแลสังคม สิ� งแวดล้อม อย่างต่อเนื� อง ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น และ
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สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ� งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนได้
เสีย และผูที้�เกี�ยวขอ้ง จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนการประเมินและรางวลัต่างๆ ดงันีY  

1. ผลการประเมนิโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปี (“โครงการ AGM”) ซึ$งจดัโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ปี 	99: บริษัทฯ เป็น � ใน �? บริษัท ที�ได้คะแนนเต็ม @`` คะแนน หรือระดับ “ดีเยี$ยม” จาก
บริษทัฯ จดทะเบียนที�ไดรั้บการประเมินทัYงสิYน ^�9 บริษทั ทัYงนีY  บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินโดยได ้@`` คะแนน
เตม็ ต่อเนื�องกนัตัYงแต่ปี 	99@-	99: 

2. ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies) ซึ$งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ$งได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 	99: บริษทัฯ เป็น @ ใน _� บริษทั ที�ไดค้ะแนนในระดบั “ดีเลิศ” จากบริษทัจดทะเบียนที�ทาํการ
สาํรวจทัYงสิYน จาํนวน 9	: บริษทั คือไดค้ะแนน c9% ทัYงนีY  บริษทัฯ ไดค้ะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเนื�องกนัมาตัYงแต่
ปี 	99@-	99: 

สรุปผลสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ ตั-งแต่ปี =>@�-=>>? 

บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการครัY งแรกในปี 	9^_  
โดยในปี 	99` งดเวน้การสาํรวจเพื�อใหบ้ริษทัจดทะเบียนเตรียมความพร้อมในปีต่อไป ซึ�งมีพฒันาการ ดงันีY  

การประเมนิ 

(ปี) 

ผลคะแนนสํารวจ 

การกาํกบัดูแลกจิการบริษัท SC 

2548 

2549 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

83% (ดีมาก) 

89% (ดีมาก) 

c@% (ดีเลิศ) 

c^% (ดีเลิศ) 

c^% (ดีเลิศ) 

c9% (ดีเลิศ) 

c9% (ดีเลิศ) 

c9% (ดีเลิศ) 

3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards 2013” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัท     
ภิบาลดีเยี$ยมประจําปี =>>? (Top Corporate Governance Reports Awards) ซึ� งจัดขึY นโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษทัฯ เป็น @ ใน 10 บริษทั ที�ไดรั้บรางวลั ซึ�งถือเป็นปีที� 	 ติดต่อกนัที�
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดงักล่าว 

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี$ยมของไทยประจําปี =>>? (Top 10 
Developers Awards 2013) จากงาน BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013 ที�จัดขึY นโดยบริษัท บีซีไอ เอเชีย 
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คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จาํกดั และ FuturArc Journal ซึ�งมอบใหก้บับริษทัสถาปนิก บริษทัอสังหาริมทรัพย ์และ
บุคคลในแวดวงการออกแบบ โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพฒันาโครงการก่อสร้างจนเป็นที�ยอมรับ
ของผูบ้ริโภค 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตัYงกรรมการที�มีความรู้ ความชาํนาญที�เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยศึกษารายละเอียดและกลั�นกรองงานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ เนื�องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายไดเ้ขา้ถึงประเด็นกวา่ คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ซึ� งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอื�น ประกอบดว้ย 

@. นางบุษบา ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
	. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ กรรมการบริหาร 
A. นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอืYอใจ กรรมการบริหาร 
^. นายณฐัพงศ ์ คุณากรวงศ ์ กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ไดแ้ก่ นายวทิิต วศิาลพฒันะสิน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี 

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงันีY  

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั ซึ� งกาํหนดให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ไดก้าํหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อ
หุน้เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอําน าจการบริห ารต่างๆ  ของบริษัท  เพื� อ เสน อให้
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทที�
กาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอืYอต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัที�กาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที�ไดรั้บอนุมติัไว ้
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัที�กาํหนด 
6. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จาํนํา จาํนอง คํY า

ประกนัและการอื�น รวมถึงการซืYอขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิw ที�ดินใดๆ ตามวตัถุประสงค ์เพื�อประโยชน์ในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตอ้าํนาจวงเงินที�ไดก้าํหนดไว ้

7. ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที$ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทมีบริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และทีมบริหารออก
จากกนัอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพื�อใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจ โดยแยกหนา้ที�การกาํกบัดูแลและการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

บทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั เป็นผู ้รับผิดชอบในฐานะผู ้นําในการกําหนดนโยบาย
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีY ยงัมี
หน้าที�ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 

บทบ าท ห น้าที� ของป ระธานกรรมการบ ริห ารและ
กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) 

เป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื�อใหบ้รรลุตามแผนที�วางไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที�  	_ กุมภาพันธ์ 	99� คณะกรรมการตรวจสอบ  (วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ A ปี)  
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน A คน ทุกคนเป็นกรรมการที� เป็นอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน ประกอบดว้ย 

1.  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ดา้น
วิศวกรรมโครงสร้างและบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน 

2.  นายประเสริฐ       สมันาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ  มีความรู้ดา้นบญัชี
ดา้นการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

3.  นายปรีชา เศขรฤทธิw  กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ  มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชีการเงิน และมี
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการอาวุโส 
สาํนกัตรวจสอบภายใน (หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน) 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตัY งขึY นเมื�อวนัที� @ กันยายน 	9^: โดยกาํหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบ วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุมไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ซึ� งฉบบัปัจจุบนัไดรั้บอนุมติัใหป้รับปรุงแกไ้ขจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที� :/	99: เมื�อ
วนัที� @A พฤศจิกายน 	99: โดยให้มีผลตัYงแต่วนัที�  @ ธันวาคม 	99: โดยใช้หลกัเกณฑ์อย่างน้อยที�กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งมี
เนืYอหาโดยสรุป คือ กาํหนดอาํนาจหนา้ที� ความรับผิดชอบ คุณสมบติั และองคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การ
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ประชุม และองคป์ระชุมไว ้ทัYงนีYผูส้นใจสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ของกฎบตัรฉบบัดงักล่าวไดที้� Website ของบริษทัฯ 
ที� www.scasset.com หมวดเกี�ยวกบัเอสซี (Corporate)/การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance)  

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ  ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัYง โยกยา้ย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดี
ความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัY งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�ผูส้อบบัญชีของบริษทั 
รวมถึงการเสนอเลือกผูส้อบบญัชีเดิมกลบัเขา้มาใหม่ การเสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว นอกจากนีY จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย
ปีละ  @  ครัY ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทัYงนีY เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี� ยง (Risk Management) ที� เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ� ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีY  

(1) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(2) ความเห็นเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(3) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร  

(8) รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความ
รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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9. ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดังต่อไปนีY  ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อทราบและพิจารณา 

(1) รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสํานัก 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ/
หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอย่างน้อย   
ปีละ 4 ครัY ง 

11. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสารที�เห็นวา่เกี�ยวขอ้งจาํเป็นตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. มีอาํนาจวา่จา้งที�ปรึกษา  หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือคาํปรึกษา
ในกรณีจาํเป็น 

13. ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ�งไดรั้บการแต่งตัYงจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทั และใหแ้ต่งตัYงกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยลาํดับเดียวกันเฉพาะที�เป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยสามคน และตอ้งมีกรรมการ อยา่งนอ้ย
หนึ�งคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้

5. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติอื�นๆ ตามที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย    

นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีคุณสมบติัและองคป์ระกอบในฐานะกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ�าเสมออย่างน้อยปีละ _ ครัY ง โดยในปี 	99: มีการประชุม
จาํนวนทัYงสิYน _ ครัY ง ซึ� งมีจาํนวน ^ ครัY งประชุมเรื�องเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบและการปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance Audit) โดยมีการประชุม @ ครัY งเมื�อวนัที� @_ กุมภาพนัธ์ 
	99: เป็นการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย  และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัYงมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและสาํนกับญัชีในการสอบทานงบการเงิน
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ทุกไตรมาส และบริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 	99: ประกอบดว้ยหัว
ขอ้พิจารณา � หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1) บทบาทหนา้ที�เกี�ยวกบัรายงานทางการเงิน  
2) บทบาทหนา้ที�ในการบริหารความเสี�ยง  
3) บทบาทหนา้ที�ในการควบคุมภายใน 
4) บทบาทหนา้ที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั  
5) บทบาทหนา้ที�เกี�ยวกบัการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ  
6) ความสมัพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภายใน 
7) ความสมัพนัธ์กบัผูส้อบบญัชี 

ซึ�งผลการประเมินตนเองสรุปการปฏิบติังานในบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยี�ยม” 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ A ปี) ประกอบดว้ย 

@. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็น
กรรมการอิสระ และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 
และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

3. นายปรีชา เศขรฤทธิw  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 
และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ นางจรัญญา ตัYงบรรเจิดสุข ตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจดัตัYงขึYนเมื�อวนัที� @ กนัยายน 	9^: ซึ� งในขณะนัYนแยก
ออกเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยกาํหนดองค์ประกอบ ขอบเขต
อํานาจหน้าที�  วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
คณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่เนื�องจากองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการทัYงสองคณะ เป็นคณะบุคคล
ชุดเดียวกัน และงานของอนุกรรมการทัY งสองชุดมีความเชื�อมโยงกัน ดังนัY น เพื�อความสะดวกในการทํางาน 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้รวมคณะกรรมการทัYงสองคณะเขา้ดว้ยกนั เป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที�เหมาะสมได้แลว้ ก็สามารถพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนในคราวเดียวกนั และไดมี้การปรับปรุงกฎบตัรใหม่เป็นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ซึ� งมีเนืYอหาโดยสรุป คือ กาํหนดอาํนาจ หนา้ที� ความรับผิดชอบ คุณสมบติัและองคป์ระกอบ วาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง และการประชุมไว ้ทัYงนีY  ผูส้นใจสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ของกฎบตัรฉบบัดงักล่าวไดที้� Website ของ
บริษทัที� www.scasset.com ในหมวด “เกี�ยวกบัเอสซี” ในส่วนหวัขอ้ “กฎบตัร” 

 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ดงันีY  

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 

2. พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที�เหมาะสมที�จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพื�อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3. พิจารณาสรรหาผูที้�เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่ง
ลงรวมทัYงกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

4. กาํหนดค่าตอบแทนที�จาํเป็นและเหมาะสม  ทัY งที� เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินเพื�อจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปี 

5. จดัทาํหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามแต่กรณี 

6. ให้คาํชีYแจงตอบคาํถามเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงในที�
ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม สิ$งแวดล้อม  

ด้วยมติที�ประชุมคณะกรรมการ ครัY งที�  @/	99^ เมื�อว ันที�  @	 มกราคม 	99^ ได้มีมติให้แต่งตัY ง
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ A ปี ณ 
วนัที� 	_ กมุภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  

@. นายปรีชา เศขรฤทธิw  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสิ� งแวดล้อม เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

	. นางบุษบา ดามาพงศ ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม (ประธานกรรมการบริหาร) 

A. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม (กรรมการบริหาร) 

^. นายณฐัพงศ ์ คุณากรวงศ ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม (กรรมการบริหาร) 

เลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นายสมบูรณ์ 
คุปติมนสั ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักฎหมาย เลขานุการบริษทั และหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
ของบริษทัฯ 

บทบาทหน้าที$ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ$งแวดล้อม 

1. เสนอแนวปฏิบติัที�ดี และให้คาํแนะนําต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัหลกับรรษทัภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวควรจะสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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2. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้เพิ�มเติมตลอดเวลาเพื�อ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานที�กาํกบัดูแลหรือหน่วยงานเกี�ยวขอ้ง 

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัการนาํหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม ไปใช้
พฒันาองคก์รและโครงการเพื�อใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื 

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติที� ดีเกี�ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ� งแวดล้อม อย่างสมํ� าเสมอ เพื�อให้บริษัทฯ พัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานสากล 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษทัฯ และกระทาํการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งให้สอดคลอ้งกับแนว
ปฏิบติัที�ดีของหลกับรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

ณ  วนัที� 	_ กมุภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีจาํนวน _ ท่าน ประกอบดว้ย 

@.  นายณฐัพงศ ์ คุณากรวงศ ์  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

	.  นายอรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3.  นายสมบูรณ์ คุปติมนสั กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4.  นายสุริยา เปลี�ยนสี  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

9.  นายวฑิิต วศิาลพฒันะสิน กรรมการบริหารความเสี�ยง 

:.  นางสาวพรรณี  ธาราพฒัน์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

�.  นายปภาณเดช พชรชานนัท ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

_.  ดร.ต่อวงศ ์ เจนวทิยก์าร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดแ้ก่ นายประเสริฐ ตนัประวติัตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 	 

บทบาทและหน้าที$ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง ดงันี-  

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี�ยงที�มีผลกระทบ
ต่อบริษทั  

2. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี�ยง จดัลาํดบัความเสี�ยง และกาํหนดแนวทางและกลยทุธ์การบริหารความ
เสี�ยง เพื�อใหค้วามเสี�ยงอยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้ภายใตต้น้ทุนที�เหมาะสม 

3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี� ยง และรายงานผลการประเมินความเสี� ยงต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายชื$อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

จาํนวนครั-งที$เข้าร่วมประชุม / จาํนวนครั-งที$มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 
ปี =>>� – =>>? 

คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 
ปี =>>? 

1. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์(@) @/@ @/@ 
	. นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ 	c/A@ 9/9 
A. นายสมบูรณ์ คุปติมนสั (	) 1/1 1/1 
4.  นายสุริยา เปลี�ยนสี 	�/A@ ^/9 
9.  นายวฑิิต วศิาลพฒันะสิน  @�/	A A/9 
:.  นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ A@/A@ 9/9 
7.  นายปภาณเดช พชรชานนัท ์(A) 1/1 @/@ 
_.  ดร.ต่อวงศ ์ เจนวทิยก์าร (^) 0/0 0/0 
หมายเหตุ  
(1) นายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตัYงแต่วนัที� @9 พฤศจิกายน 	99:  
(2) นายสมบูรณ์ คุปติมนสั เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี�ยง  ตัYงแต่วนัที� @9 พฤศจิกายน 	99: 
(3) นายปภาณเดช พชรชานนัท ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี�ยง  ตัYงแต่วนัที� @9 พฤศจิกายน 	99: 
(4) ดร.ต่อวงศ ์เจนวิทยก์าร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยง ตัYงแต่วนัที� A@ มกราคม 	99�  

9.3 การสรรหาและแต่งตั-งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนิยาม กรรมการอิสระว่าหมายถึง กรรมการที�สามารถแสดงความเห็น
หรือรายงานขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเสรีตามภารกิจที�ไดม้อบหมาย เช่น การทาํหนา้ที�เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ�งแวดลอ้ม โดยตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ที� และมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 
รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที�จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที�พึงจะเป็น 

ทัY งนีY  ผู ้ที�จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที�
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดไว ้ทัYงนีY  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ซึ�งเขม้กวา่ขอ้กาํหนดขัYนตํ�าของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงันีY  

บทบาทและหน้าที$ของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที�เช่นเดียวกบักรรมการคนอื�นในคณะกรรมการบริษทั
แลว้ ยงัมีบทบาทและหน้าที�พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะ เพื�อ
รักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

ตัYงแต่ปี 	99	 เป็นตน้มาบริษทัฯ สนบัสนุนให้กรรมการอิสระทุกคน มีการประชุมระหวา่งกนัเอง เพื�อ
หาขอ้สรุปในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ� ง ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ
ทัYงหมด จาํนวน 9 คน ไดจ้ดัประชุมเป็นการเฉพาะระหวา่งกรรมการอิสระดว้ยกนั โดยไม่มีผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื�น
ที�เขา้ข่ายอาจมีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเขา้ร่วมประชุม โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
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ประธานกรรมการซึ� งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัY ง 
เพื�อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และร่วมกนักาํหนดขอ้เสนอแนะก่อนนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื�อปรับปรุงการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจให้เกิดการพฒันาและมีประสิทธิภาพต่อ
องคก์รบริษทัฯ และเกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทัYงนีY  กรรมการอิสระของบริษทัฯ ทัYงหา้คน ไม่ไดด้าํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นมากกวา่ 9 แห่ง 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ `.9 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัYงหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทัYงนีY  ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของ
กรรมการรายนัYนๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา   คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทัYงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั รวมทัYงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยู ่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วชิาชีพนัYนดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตัYงขึYนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัYงหมดของบริษทัอื�น ซึ� ง
ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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การประชุมกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอสิระ) 

บริษทัฯ สนบัสนุนเพื�อให้เกิดการพฒันาระบบการบริหารและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดียิ�งขึYน โดย
ใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็น เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี�ยวกบัการจดัการที�
อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ� งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูมี้ส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย 
เนื�องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และสร้างสรรคใ์นมุมมองต่างๆ โดยประธานกรรมการในฐานะ
กรรมการอิสระจะดาํเนินการประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 

ณ วนัที� 	_ กมุภาพนัธ์ 	99� คณะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

@. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

	. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นวศิวกรรม และ
มีประสบการณ์การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ) 

A. นายประเสริฐ สมันาวงศ ์  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

^. นายปรีชา เศขรฤทธิw  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นวศิวกรรม และ
มีประสบการณ์การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ) 

9. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ นายประเสริฐ สมันาวงศ ์ 

รายชื$อ 
คณะกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร 

จาํนวนครั-งที$เข้าร่วมประชุม / จาํนวนครั-งที$มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร 
ปี =>>= – =>>? 

คณะกรรมการที$ไม่เป็นผู้บริหาร ปี 
=>>? 

@.  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 	_/	_ :/: 

	.  นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 	_/	_ :/: 

A.  นายประเสริฐ สมัมนาวงศ ์ 	_/	_ :/: 

^.  นายปรีชา เศขรฤทธิw  
9.  นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 

	_/	_ 
- 

:/: 
- 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือให้บริการทางวชิาชีพ 

บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการที�เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่าง
กรรมการอิสระ (และกรรมการบริษทั) กบับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ซึ�งมีมูลค่าเกิน
กวา่ที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.	_/	99@ เรื�องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ที�มีระดบันยัสาํคญัเขา้ข่ายไม่อิสระ คือ 

1. การทาํรายการที�เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ซึ�งมีมูลค่ารายการตัYงแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที�มีตวัตนสุทธิหรือตัYงแต่ยี�สิบลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า โดยรวมรายการที�เกิดขึYนในระหว่างหกเดือน 
ก่อนวนัที�มีการทาํรายการดว้ย แต่ในการพิจารณาภาระหนีYใหน้บัรวมภาระหนีY ที�เกิดขึYนในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
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2. เป็นผูส้อบบญัชี และผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน และ       
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท 

บริษทัฯ มีกระบวนการคดัเลือกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะทาํหน้าที�พิจารณาสรรหาผูที้� มีความรู้ ความสามารถที� เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทัฯ มี
คุณสมบัติตามที�บริษทัฯ ตอ้งการ โดยพิจารณาจากทักษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill 
Matrix โดยไม่จาํกดัเพศ เชืYอชาติ ศาสนา พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเต็มที� ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษทัสอบบัญชีภายนอกที�บริษทัฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง A ปีที�ผ่านมา ซึ� งในบางกรณีบริษัทฯ ไดใ้ช้ฐานขอ้มูล
กรรมการ (Director Pool) เพื�อช่วยประกอบการตดัสินใจในการสรรหา เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั และ/หรือนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามแต่กรณี 

การสรรหากรรมการผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ ประธาน
เจ้าหน้าที$บริหาร (CEO) 

1. มีคุณสมบติัของกรรมการตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนดไว ้

2. ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) จะ
สรรหาจากบุคคลที�สามารถดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง @ บริษทัเท่านัYน คือ บริษทั เอสซี แอสเสท           
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น ซึ�งเมื�อนบัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 แห่ง ดงันีY   

2.1 บริษทัยอ่ย 

2.2 บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ
ดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทัฯ และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

2.3 องคก์ารหรือสถานสาธารณกศุลที�ทาํประโยชน์เพื�อสาธารณะหรือเพื�อการศึกษา 

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการสรรหากรรมการใหม่ที� มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที�
เหมาะสม โดยกรรมการผูน้ัYนตอ้งมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะอุทิศความรู้  ความสามารถ  ปฏิบติัหนา้ที�ให้แก่บริษทัฯ  
ทัYงนีY  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�ในการสรรหา
กรรมการ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั  และ/หรือเสนอขออนุมติัแต่งตัY งต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีสาระสาํคญัดงันีY  

1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัY ง  กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน @ ใน A 
ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น A ส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน @ ใน A โดย
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที� 	 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัYน ให้ใชว้ิธีจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนัYนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการที�ออก
ตามวาระนีYอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

2. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตามวาระใหค้ณะกรรมการมีมติดว้ย
คะแนนไม่น้อยกว่า A ใน ^ ของกรรมการที�เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ� งซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
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ตอ้งห้ามตามมาตรา :_ แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.	9A9 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 	 เดือน บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

3. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัYงกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนีY  
A.@ ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถือ 

A.	 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ัYงหมดตามขอ้ A.@ เพื�อที�จะเลือกตัYงบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�เลือกตัYงบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดก็ได ้

A.A บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตัYงเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัYงในครัY งนัYน ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตัYงในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัYงในครัY งนัYนใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีYขาด 

การสรรหาผู้บริหาร 

สํานักทรัพยากรบุคคลและธุรการจะทําหน้าที� พิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯ ที� มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เกี�ยวกบังานที�ตอ้งรับผิดชอบในสายงานนัYน ๆ เพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหาร ทัYงนีY  ใน
กรณีที�ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที�เหมาะสมได ้ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจาก
บุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และทศันคติที�ดีต่อองคก์รเช่นกนั และเสนอต่อประธาน
เจา้หนา้ที�สายงาน และ/หรือ รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดยจะพิจารณาว่า กิจการของบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม จะตอ้งสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการ
ลงทุนนัYน ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม บริษทัฯ มีนโยบายดงันีY  

1. บริษัทฯ ในฐานะผู ้ถือหุ้นใหญ่  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัY ง
กรรมการบริหารของบริษทัฯ ที�มีคุณวฒิุและประสบการณ์เหมาะสมกบักิจการนัYน เขา้เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื�อทาํหน้าที�ในการบริหารงาน ตามกรอบอาํนาจที�คณะกรรมการ
บริษทัมอบให ้โดยจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินการทัYงรายไตรมาส และรายปี ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื�อให้
สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยได ้หรือในกรณีเรื�องสําคญัจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน เช่น การอนุมติัการเพิ�มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
เป็นตน้ เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถา้ปล่อยใหเ้นิ�นชา้ออกไปจะกระทบต่อธุรกิจของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ผูแ้ทน
บริษัทสามารถดาํเนินการได้ตามสมควร เพื�อป้องกันเหตุนัY น แต่ตอ้งแจ้งและรายงานเหตุดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัทราบ และตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั ภายหลงัการดาํเนินการดงักล่าวโดยไม่
ชกัชา้ 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตัYงกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื�น เช่น ผูบ้ริหาร 
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไปร่วมการประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูรั้บมอบฉันทะจากบริษทัฯ มีหนา้ที�ในการออกเสียง
ในที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบแลว้ 
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เช่น การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
การเพิ�มทุนหรือลดทุน การให้ความเห็นชอบงบประมาณและบัญชีงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการ
บริหารงาน เป็นตน้ 

3. ในกรณีที� บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม มีกาํลงัพนกังานไม่เพียงพอ หรือจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรพิเศษ
ที�บริษัทฯ มีบุคคลเหล่านัY นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเข้าช่วยให้คาํปรึกษา และ
ปฏิบติังานในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ชั�วคราวเท่าที�จาํเป็น แต่ยงัคงมีสถานภาพเป็นพนกังานของบริษทัฯ อยู ่โดย
ไม่มีการขาดจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานให้บริษทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื�อรักษาประโยชน์ในทรัพยสิ์นการลงทุนของ
บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และใหก้ารประกอบการของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนทางธุรกิจที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย และ
บริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

5. เพื�อใหก้ารดาํเนินการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เป็นไปโดยโปร่งใส และมีการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ มีนโยบายใหบ้ริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ใชผู้ส้อบบญัชีจากจากสาํนกังานสอบบญัชี
เดียวกัน เพื�อแสดงความบริสุทธิw ใจ และเปิดโอกาสให้ผูส้อบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทาํธุรกรรมต่างๆ 
รวมทัYงแสวงหาหลกัฐานที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ของทัYงบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย และบริษทัร่วม นอกจากนัYน บริษทัฯ จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ @ ครัY ง 

6. กรรมการบริหารผู ้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะได้รับค่าตอบแทนจาก            
เบีY ยประชุมในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทเท่านัY น บริษัทย่อย และบริษัทร่วมไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ 

ณ วนัที� 	_ กุมภาพนัธ์ 	99� บริษทัฯ มีบริษทัย่อย A บริษทั คือ บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั บริษทั 
อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั และบริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตีY  จาํกดั โดยไม่มีบริษทัร่วม 

9.5 การดูแลเรื$องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัฯ มีนโยบายและยดึมั�นในจรรยาบรรณ ความซื�อสตัย ์สุจริตในการดาํเนินธุรกิจต่อลูกคา้ พนกังาน 
คู่คา้ ผูถื้อหุ้น เจา้หนีY  คู่แข่งขนัทางการคา้ ชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งหมายรวมถึงผูล้งทุน และต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น ในเรื�องเกี�ยวกบัการใชข้อ้มูลภายใน และหา้มกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตอ้งไม่ใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ที�เป็นสาระสาํคญัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น แมว้า่
บริษทัฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น ซืYอขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในขณะที�เตรียมประกาศผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือจ่ายปันผล  ให้หลีกเลี�ยงหรืองดการซืYอขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชน  หรือการซืYอขายที�ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกลบ้ริเวณที�บริษทัฯ จะลงทุน ที�
เป็นไปในทางที�ส่อวา่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื�น และมีระบบการรักษาความปลอดภยัระบบ
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัยึดถือและนาํไปปฏิบติั เพื�อ
ป้องกนัมิให้ขอ้มูลและข่าวสารที�สําคญัถูกเปิดเผยหรือมีการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลโดยไม่มีอาํนาจ กรณีที�นําขอ้มูล
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บริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื�อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ� ง หรือกระทําการอันอาจเป็นการขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ� งไดก้าํหนดแนวทางไวใ้นจรรยาบรรณ
บริษทั (Code of Ethics) ในคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและเผยแพร่ใน Website ของบริษทัฯ 

นอกจากนีY ในการซืYอขายหลกัทรัพย ์กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัYงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (แกไ้ข
เพิ�มเติม พ.ศ.	99@) ของบุคคลดังกล่าว ให้จัดทําและเผยแพร่รายงานการถือหลกัทรัพย ์ตลอดจนรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กครัY งที�มีการซืYอ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที�มีการ
ซืYอ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยต์่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ทัY งนีY
กรรมการและผูบ้ริหารรับทราบบทบาท ภาระ หน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย ์ตามประกาศของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

- บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 	99: จาํนวนเงิน @,@``,``` บาท   
- บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 	99: จาํนวนเงินรวม  525,``` บาท     

2. ค่าบริการอื$น (non-audit fee) 

- ไม่มี - 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที$ดใีนเรื$องอื$นๆ 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ มีการกําหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัทไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหมวด 9 ของ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งชดัเจน ให้เป็นขอ้ปฏิบติัและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที�ตามภารกิจ
ของบริษทัฯ ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตและเที�ยงธรรม ทัYงการปฏิบติัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัมาโดยตลอด โดยบริษทัฯจะดาํเนินการ
ติดต่อสื�อสารกับพนักงานอย่างสมํ�าเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ ถา้กรณีถา้มิได้
ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางวินัยกาํหนดไวด้้วย  ทัY งนีY ผูส้นใจสามารถเขา้ดูขอ้มูลได้ที�  Website ของบริษทัที� 
www.scasset.com เพื� อผู ้ที� สนใจและให้พนักงานทุกระดับ รับทราบอย่างทั�วถึงต่อ เนื� อง รวมทัY งได้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้กิดความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานให้มีการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่ง
จริงจงั ซึ� งผูบ้ริหารและผูบ้ังคบับัญชามีหน้าที�ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผูใ้ตบ้ังคบับัญชาให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที�กาํหนดและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี 

แนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 

นอกเหนือจากการเผยแพร่จริยธรรมธุรกิจเพื�อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ปฏิบติัตามแลว้นัYน บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางอื�นๆ เพื�อสนับสนุนจริยธรรมธุรกิจแก่บุคลากรในองค์กร โดย
สร้างวฒันธรรมองค์กรภายใตห้ลกัคิดวา่ “Create the Best Care the Most” หมายถึง ที�สุดของการสร้างสรรค์และ
การใส่ใจ โดยเสริมสร้างคุณลกัษณะเฉพาะใหผู้บ้ริหาร และพนกังานมีวฒันธรรมองคก์รร่วมกนัอนัประกอบดว้ย 
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1. Create หมายถึง มุ่งสร้างสรรคผ์ลงาน และบริการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง ไดแ้ก่ 

- ฝึกคิดอยา่งสร้างสรรค ์เปิดรับขอ้มูล หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอ 

- มุ่งมั�นนาํความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์าพฒันาสินคา้ และกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง 

- กลา้เสนอแนะขอ้ปรับปรุง หรือพฒันาสิ�งที�มีอยูเ่ดิมใหดี้ขึYนอยูเ่สมอ เพื�อสร้างประสบการณ์
และการจดจาํที�ดีของลูกคา้ 

- สนบัสนุนร่วมสร้างบรรยากาศที�สร้างสรรคใ์หเ้กิดการแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที� 

2. Active หมายถึง มุ่งไปขา้งหนา้ กระตือรือร้น เรียนรู้ และปรับปรุงอยา่งไม่หยดุนิ�ง ไดแ้ก่ 

- มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความกระตือรือร้น พร้อมแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้
อยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

- มุ่งไปขา้งหนา้ ทาํงานเชิงรุก ติดตามงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
ทัYงภายในและภายนอก 

- จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของงาน เพื�อใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที�กาํหนด 

- แสวงหาและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เพื�อพฒันาตนเอง และนาํความรู้มาประยกุตใ์ชห้รือสร้าง
สิ�งใหม่ในการทาํงาน 

3. Ability หมายถึง สร้างความเชี�ยวชาญ ทาํงานอยา่งมืออาชีพ สรรหาทางเลือกที�ดี มีคุณภาพให้กบั
ลูกคา้ ไดแ้ก่ 

- พฒันาความรู้และทกัษะในงานที�รับผิดชอบเป็นอยา่งดี 

- มีความสามารถ ทาํงานดว้ยความเชี�ยวชาญอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

- สามารถแกไ้ขปัญหา กาํหนดแนวทางป้องกนัและให้คาํปรึกษา แนะนาํวิธีการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สรรหาทางเลือกและส่งมอบงานที�ดีให้กบัลูกคา้ เพื�อสร้างความมั�นใจในคุณภาพสินคา้และ
บริการ 

4. Care หมายถึง ดูแลลูกคา้ดว้ยความใส่ใจ และเชื�อมั�นในพลงัของทีมงาน ไดแ้ก่ 

- มุ่งปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเต็มกาํลงั ดูแลลูกคา้ดว้ยความใส่ใจ เพื�อส่งมอบสินคา้และบริการที�ดีมี
คุณภาพ เกินความคาดหมายเสมอ เสมือนหนึ�งเราเป็นลูกคา้ 

- รับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองของลูกคา้วา่เป็นสิ�งที�มีคุณค่า ติดตามผลการให้บริการและการ
แกไ้ขปัญหา เพื�อใหม้ั�นใจวา่ลูกคา้พึงพอใจอยา่งแทจ้ริง 

- มุ่งมั�นผนึกกาํลงั ประสาน ร่วมมือกนัในทุกระดบัเพื�อความเป็นหนึ�งเดียว 

- แบ่งปัน แลกเปลี�ยนขอ้มูลและความคิดเห็นที�แตกต่าง โดยใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั เชื�อมั�นใน
พลงัของทีมงาน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 การดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และความรับผดิชอบต่อสังคม สิ$งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยไดก้าํหนดวสิยัทศัน์
ในการดาํเนินธุรกิจ กลยทุธการดาํเนินธุรกิจ ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ”) เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
เป็นไปโดยความถูกตอ้งโปร่งใสกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้เกิดความยั�งยืนของบริษทัฯ และให้ความสําคญัเรื�อง
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม จึงไดแ้ต่งตัY ง
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม (“คณะกรรมการบรรษทัภิบาลฯ”) ขึYนครัY ง
แรกเมื�อวนัที� @	 มกราคม  2554  (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิ�งแวดลอ้ม”) ซึ� งที�ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลฯ ครัY งที� 	/	999 เมื�อวนัที� @� ตุลาคม 	999 ไดอ้นุมติั
ใหป้รับปรุงแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
สิ�งแวดลอ้ม พร้อมแนวปฏิบติัของบริษทัฯ ใหม่ โดยเพิ�มเติมเรื�องจริยธรรมขององคก์ร และแนวปฏิบติัที�ดีดา้น CSR 
(CSR Best Practices) ในส่วนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ� งแวดล้อม (Social and 
Environmental Responsibility) เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตามมาตรฐานสากลวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility Standard-ISO 26000) และแนวปฏิบติัที�ดีดา้นการประกอบธุรกิจเพื�อสังคม รวมถึง
แนวปฏิบัติที� ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดผ้่านความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัY งที� 
:/	999 เมื�อวนัที� @A พฤศจิกายน 	999 แลว้ ดงันัYน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลฯ จึงมีหลกัในการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม ดงันีY  

1. ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้นําแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัYงหลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) 
มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินงานตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อธาํรงความเป็นบรรษทัภิบาล โดยมีหลกัเกณฑใ์น
การดาํเนินงาน คือ  

1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) โดยจัดให้มีการคุม้ครองสิทธิและการอาํนวย
ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิต่างๆ 

1.2 การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) โดยให้
ความสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ�งรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนั 

1.3 คาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders)  โดยตระหนกัถึงความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือที�ดีระหว่างบริษทัฯ กับผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัY งผูมี้ส่วนได้เสียภายในบริษัท และผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายนอกบริษทั ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ เจา้หนีY  สังคม และ ชุมชน อนัเป็นปัจจยัที�
จะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยนื 
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1.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) ขอ้มูลที�สาํคญัเกี�ยวกบั
บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) ที�มีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

2. ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ$งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้นําแนวทางการประกอบธุรกิจเพื�อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) ตามหลักการซึ� งคณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ� งแวดล้อมของบริษัทจด
ทะเบียน ซึ� งแต่งตัYงโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดก้าํหนดไวม้าใช ้รวมถึง
แนวทางตามมาตรฐานสากลว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard : ISO 26000) และ 
แนวปฏิบัติที� ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อวางแผนกลยทุธ์และกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ ทัYงในระยะสัYนและระยะยาว ดงันีY  

2.1 จริยธรรมขององค์กร ถือเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัอนัดีงาม ซึ� งวิญ�ูชนทั�วไปพึงประพฤติ
ปฏิบติั อนัจะนาํมาซึ� งความสงบเรียบร้อย ถูกตอ้ง เป็นที�พึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งโดยทั�วไป ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนด
เป็นนโยบายสาํคญั และมีแนวปฏิบติัซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงันีY  

(1) แนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้  
(2) แนวปฏิบติัต่อลูกคา้  
(3) แนวปฏิบติัต่อพนกังาน  
(4) แนวปฏิบติัต่อเจา้หนีY  
(5) แนวปฏิบติัต่อคูค่า้  
(6) แนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้  
(7) แนวปฏิบติัที�เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสงัคม 
(8) แนวปฏิบติัการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
(9) แนวปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานสิ�งแวดลอ้ม 
(10) แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(11) แนวปฏิบติัในการดูแลขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
(12) แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
(13) แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในบริษทัฯ 
(14) แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกบริษทัฯ 
(15) แนวปฏิบติัต่อตา้นการใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ที�รัฐ 
(16) แนวปฏิบติัการสร้างจิตสาํนึกของผูบ้ริหารและพนกังานใหล้ะเวน้การทุจริต 
(17) แนวปฏิบติัที�จะไม่เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(18) แนวปฏิบติัในการสื�อสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผา่นช่องทางสื�อต่างๆ 

แนวปฏิบติัซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในขอ้ (1) - (18) (โปรดดูรายละเอียดในหมวด การกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ 
“บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย”) 
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2.2 ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื�นที�อาจไดม้าโดยไม่ถูกตอ้ง
ตามครรลองคลองธรรม ยอ่มสร้างใหเ้กิดความเชื�อมั�นแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง อนัจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว  

แนวปฏิบัต ิ

1. หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึYน ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกลี�ยที�เป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลที�
สาํคญัอยา่งครบถว้น 

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี�ยงพฤติกรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัYว) กนั 

3. ไม่สนับสนุนการดําเนินการที� มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิw  

4. ไม่โฆษณาชวนเชื�อหรือข้อความอันเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและ
เสียหายต่อผูบ้ริโภค 

2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น โดยยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัย ์โปร่งใสและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  และมีนโยบายป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นกบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ ทัYงการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร และ การต่อตา้นการทุจริตภายนอกองคก์ร (โปรดดูรายละเอียด
ในหมวด การกาํกับดูแลกิจการ หัวขอ้ “แนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมเกี�ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกับการ
คอร์รัปชั�น”) 

2.4 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและ/หรือพนักงานอย่างเป็นธรรม โดย
ให้ความสาํคญัต่อสิทธิขัYนพืYนฐานของบุคคล ทัYงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในกฎหมาย เสรีภาพใน
การแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการทํางาน สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที� เป็นได้ และสิทธิด้าน
สวสัดิการสังคม  นอกจากนีY  การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิขัYนพืYนฐานยงัเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากร
บุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ�มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนบัเป็นปัจจยัสาํคญัของธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพิ�มและเพิ�มผลผลิต ดงันัYน บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงสภาพแวดลอ้มและเงื�อนไขในการทาํงานเพื�อให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตที�ดี และไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพ และสนบัสนุนการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี ตลอดจน
ไดรั้บโอกาสในการฝึกฝนและเพิ�มพนูทกัษะในการทาํงาน 

แนวปฎบิัต ิ

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั�นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงานหรือ
แรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

2. จดัให้มีระบบการทาํงานที�มุ่งเนน้ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทาํงานอยา่ง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที�อาจเกิดขึYนในระหวา่งการปฏิบติังาน การจดัใหมี้สถานที�ทาํงานที�สะอาด
เพื�อความปลอดภยัจากอนัตรายที�อาจเกิดขึYนทัYงจากอุบติัภยัและโรคภยั รวมทัYงส่งเสริมให้พนกังานและครอบครัวมี
สุขภาพร่างกายที�แขง็แรง 

3. พฒันาพนักงานเพื�อฝึกฝนทกัษะและเพิ�มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี
การเรียนรู้ และเลื�อนตาํแหน่งเมื�อมีโอกาสที�เหมาะสม 
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4. จัดให้มีเงื�อนไขการจ้างงานที� เป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนที�เหมาะสมตามศกัยภาพ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจา และจดัให้มีกระบวนการ
ร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานที�ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

6. จัดให้มีการดูแลในเรื� องสวสัดิการ และแผนรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณให้แก่
พนกังานตามสมควร เช่น จดัใหมี้วนัลาพกัผอ่นประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาที�สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตาม
ความจาํเป็นและสมควร รวมถึงการใหค้วามรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพและการใชชี้วติหลงัเกษียณ เป็นตน้ 

7. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วติระหวา่งชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตวัมี
การพิจารณาใชห้ลกัธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบาํเพ็ญประโยชน์ ทาํ
ความดีเพื�อสงัคม รวมทัYงการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

8. จดัให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั�นแกลง้ หรือลงโทษทางวินยักบัพนกังานที�มี
การรายงานอย่างสุจริตต่อผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี�ยวกบัการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งที�เกิดขึYนภายในองค์กร
ธุรกิจ (whistleblower protection)  

9. ให้ขอ้มูลสาํคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนักงาน เพื�อให้ทราบผลการดาํเนินงานและ
สภาพที�แทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ 

10. สนบัสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหวา่งนายจา้งกบัพนักงาน และตวัแทนพนกังาน 
เพื�อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 

2.5 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค สินคา้และบริการของบริษทัฯ ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี�ยงหรือ
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค ดงันัYน บริษทัฯจึงดาํเนินการปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้และบริการให้มีความเป็นสากลโดย
คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและสุขอนามยัของผูบ้ริโภค และใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้รวมทัYงควรพฒันาสินคา้
และบริการเพื�อเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหาของสงัคมดว้ย 

แนวปฎบิัต ิ
1. ดาํเนินโครงการสร้างบ้านที�อยู่อาศยัและบริการที�ปลอดภยัและไวว้างใจได้ โดยไม่

สร้างบ้านโดยใช้วสัดุที� เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้วสัดุที�ไม่
ปลอดภยั 

2. จดัเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลผูบ้ริโภคให้กบัผูอื้�นนอกจากจะ
ไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน 

3. ให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัสุขภาพ อนัตราย และการบริโภคที�เหมาะสม อย่างถูกตอ้ง 
และเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยคาํนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที� ดีของผูบ้ริโภคเป็นสําคัญ รวมถึงมีแนวทาง
การตลาดที�รับผิดชอบและเป็นธรรม เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง และควรมีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น ใชภ้าษาเรียบง่าย
ต่อการทาํความเขา้ใจ บอกวธีิการใชสิ้นคา้อยา่งปลอดภยัรวมถึงการกาํจดัซากขยะใหเ้รียบร้อยปลอดภยั 

4. สนบัสนุนและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคและผูผ้ลิตเห็นความสาํคญัของการใชสิ้นคา้/บริการ
ที�คาํนึงถึงเรื�องสิ�งแวดลอ้มและสงัคมมากขึYน เพื�อใหเ้กิดการบริโภคที�ย ั�งยนื  

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจที�ทันสมัยและปลอดภัยสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการทางสังคมและสิ�งแวดลอ้มให้กบัลูกคา้และผูบ้ริโภค เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
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ควบคู่ไปกบัการนาํพาสงัคมผูบ้ริโภคใหเ้ป็นสังคมคนดี มีวฒันธรรมและคุณธรรมที�ยงัให้เกิดการพฒันาให้ดียิ�งขึYน
ไดต้ลอดไปอยา่งย ั�งยนื 

6. ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้และบริการที�จาํเป็น 
7. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที�สําคัญ เช่น ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที� เป็น

มาตรฐาน โดยไม่ถือเป็นขอ้มูลที�เป็นความลบัทางการคา้ 
8. มีการปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมกบัลูกคา้ คู่คา้ คู่ธุรกิจ ผูส่้งมอบ และหุน้ส่วน 
9. ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�น และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

2.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีความเชื�อมั�นวา่ชุมชนและสังคมที�เขม้แข็ง มีการ
พฒันาที�ย ั�งยืนนัYน มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในฐานะเป็นปัจจยัเอืYอต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการเจริญเติบโต
อย่างย ั�งยืน ดังนัY น บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมที�ไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯ โดยการแสดง
ตวัเป็นพลเมืองที�ดีของชุมชน พร้อมกบัคิดคน้วิธีการที�จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม       
ที�เกิดจากกระบวนการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็ตลอดไป 

แนวปฎบิัต ิ

1. สํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที�ตัYงของธุรกิจทัY งใกลแ้ละไกลว่า
ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินการของธุรกิจหรือโครงการที�จะดาํเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด 
เพื�อนาํมาพิจารณาแกไ้ข/ปรับปรุงการดาํเนินการมิใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและ
สงัคมทัYงโดยทางตรงและทางออ้ม  

2. สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมอาสาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม 
3. ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสงัคมใหน่้าอยู ่
4. สนบัสนุนใหชุ้มชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพืYนฐานต่างๆ อยา่งเพียงพอ เช่น 

สถานศึกษา สถานพยาบาล  ถนน เป็นตน้ 
5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบาํเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการทาํความดี ลดอบายมุขเพื�อความอยูดี่มีสุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้  

2.7  การดูแลรักษาสิ$งแวดล้อม การเพิ�มขึYนของประชากรโลก บวกกบัปัจจยัความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมหาศาลเกินกว่าความจาํเป็น ยงั
ก่อให้เกิดมลภาวะทัYงทางนํY า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ� งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อน
ดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละนิเวศน์ต่อไป ดงันัYนบริษทัฯ จึงมีหนา้ที�ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติมนุษยด์ว้ยการ
จดัการปัญหาสิ�งแวดลอ้ม โดยถือวา่การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มเป็นหนา้ที�ร่วมกนัของทุกคน 

แนวปฎบิัต ิ

1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ� งแวดล้อมที� เหมาะสม ควบคู่กับการบริหาร
โครงการก่อสร้างที�อยูอ่าศยั และติดตามประเมินผลการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทัYงศึกษาหาความรู้
เกี�ยวกบัประเด็นสิ�งแวดลอ้มเพื�อลดผลกระทบต่างๆ ที�จะเกิดขึYน เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ 

2. ใชเ้ทคโนโลยแีละขัYนตอนการผลิตที�ไดม้าตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงการลด
ปริมาณและการบาํบดัมลพิษก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
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3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงมาตรการประหยดัพลังงาน และ
สนบัสนุนใหมี้การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

4. พฒันาสินคา้/บริการที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และมีความปลอดภยัในการใชง้าน 
5. ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสุขแก่

พนกังานสาธารณชน และชุมชน 
6. ส่งเสริมให้ลูกคา้ตระหนักถึงขอ้พึงระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการใชสิ้นคา้และ

บริการของบริษทัฯ 
7. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสาธารณสุข 
8. จดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื�อจดัการกบัปัญหาเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�อาจเกิดขึYน รวมทัYงจดั

ใหมี้  ระบบการ  รายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทนัทีที�เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว   
9. ศึกษาและดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และสงัคม 
10. ส่งเสริมใหมี้การช่วยกนัดูแล ป้องกนั และฟืY นฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2.8 การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  ในการดําเนินธุรกิจ
สามารถนาํแนวคิด CSR มาประยกุตผ์สมผสานกบัการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งกลมกลืน โดยการพฒันา
ความรู้ที�เกิดจากประสบการณ์การดาํเนินงานดา้น CSR และนาํมาปรับใช ้คิดคน้ใหเ้กิดนวตักรรมในธุรกิจที�สามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดทัYงต่อธุรกิจและสงัคมไปพร้อม ๆ กนั (innovative business) 

แนวปฎบิัต ิ

1. สาํรวจกระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจที�ทาํอยูใ่นปัจจุบนัวา่อาจก่อให้เกิดความ
เสี�ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และศึกษาหาแนวทางแกไ้ขเพื�อลดผลกระทบดงักล่าว 
โดยในระหวา่งการดาํเนินการอาจนาํไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ ซึ� งอาจมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาเกี�ยวขอ้ง
ในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้ และไม่ควรหยุดนิ�งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที�จะลดผลกระทบในเรื� อง
ดงักล่าว  

2. เปิดเผยนวตักรรมที�คน้พบในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อกระตุน้
ใหผู้ป้ระกอบการรายอื�นในธุรกิจไดป้ฏิบติัตาม   

3. สื� อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

4. สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัที�ตอ้งการ
เพื�อสร้างความโปร่งใสใหก้บัองคก์ร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

10.2 รายงานการดาํเนินงานด้านสังคมและสิ$งแวดล้อมเพื$อการดาํเนินธุรกจิที$ยั$งยนื 

ในปี 	99: บริษทัฯ ไดมุ่้งมั�นดาํเนินงานดา้นธุรกิจและดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 
(CSR) เพื�อการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยนื โดยสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ และปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ซึ�งสรุปสาระสาํคญัของรายงานการดาํเนินงานใน : หมวด ดงัต่อไปนีY  
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1. การดาํเนินงานดา้นธุรกิจ 
1.1 ผลประกอบการธุรกิจ 

1.1.1 รายไดร้วม 
1.1.2 กาํไรสุทธิ 

1.2 ดา้นพนกังาน 
1.2.1 จาํนวนพนกังาน 
1.2.2 คุณวฒิุการศึกษา 
1.2.3 การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน 
1.2.4 การดูแลดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน 
1.2.5 การช่วยเหลือพนกังาน 

1.3 ดา้นความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
1.3.1 การใชฉ้นวนกนัความร้อน Stay Cool 
1.3.2 การจดัทาํบตัรชาํระเงิน (Customer Card) 

2. การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.1 ดา้นการศึกษาและพฒันาเด็กและเยาวชน 
2.1.1 โครงการหอ้งสมุดสีสม้ 
2.1.2 โครงการค่ายอาสาพฒันาเยาวชน 

2.2 ดา้นการพฒันาสงัคมและชุมชน 
2.2.1 โครงการสนบัสนุนดา้นสุขอนามยัแก่ชุมชนทอ้งถิ�น 
2.2.2 โครงการสนบัสนุนมูลนิธิดวงตะวนั 
2.2.3 โครงการการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

2.3 ดา้นศาสนา 
2.3.1 กิจกรรมไหวพ้ระ c วดั 
2.3.2 จดังานทาํบุญตกับาตรถวายภตัตาหารเชา้พระภิกษุ 
2.3.3 จดังานทาํบุญตกับาตร 
2.3.4 จดังานทาํบุญตกับาตร @`_ บาตร 

2.4 ดา้นประโยชน์สาธารณะ 
2.4.1 นาํเด็กที�อยูใ่นความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตไปทศันศึกษานอกสถานที� 
2.4.2 โครงการสอนถ่ายภาพเบืYองตน้ 
2.4.3 ติดตัYงกลอ้งระบบโทรทศัน์วงจรปิดเพื�อดูภาพ / เสียงและรายงานสภาพจราจร (ระบบ Traffy) 
2.4.4 เป็นหวัหนา้คณะทาํงานการแกไ้ขปัญหานํY าเน่าเสียในคูระบายนํY า “ชมรมหน่วยงาน

ยา่นวภิาวดีรังสิต 
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3. การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

3.1 การออกแบบบา้นที�ช่วยในการประหยดัพลงังานและไม่ทาํลายธรรมชาติ 
3.1.1 การใชผ้นงัมวลเบา Q-CON 
3.1.2 การใชห้ลอดประหยดัไฟ (Compact) 
3.1.3 การใชสี้สะทอ้นความร้อน 
3.1.4 การใชร้ะบบ Light Motion Sensor 
3.1.5 ฝ้าชายคามีช่องระบายอากาศ 
3.1.6 กระจกเขียวตดัแสงหนา : มิลลิเมตร 
3.1.7 ปั�มนํY าแรงดนัคงที� 

3.2 การบริหารจดัการคุณภาพนํY าเพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้มและลดการใชท้รัพยากรนํY า 
3.2.1 ติดตัYงกงัหนันํY าเติมอากาศ 
3.2.2 ติดตัYงเครื�องกรองบาํบดันํY าเสีย 

3.3 การตรวจวดัคุณภาพนํY าทิYงเพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

3.4 การใชเ้ทคโนโลยเีพื�อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
3.4.1 เปลี�ยนหลอดไฟประหยดัพลงังาน 
3.4.2 เปลี�ยนระบบของเครื�องเป่ามือแบบลมร้อนเป็นลมเยน็ 
3.4.3 ติดตัYงอุปกรณ์ผลิตก๊าซ Ozone 
3.4.4 การเปลี�ยน Variable Speed Drive (VSD) 
3.4.5 การเปลี�ยนแผงกรองฝุ่ น (Filter) 

3.5 การลดการใชส้ารเคมีเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
3.5.1 ติดตัYงเครื�องปรับปรุงคุณภาพนํY า (Grander) 
3.5.2 ติดตัYงระบบ Synergy 
3.5.3 นาํหวัเชืYอจุลินทรีย ์(Effective Microorganisms หรือ EM) มาผลิตนํY ายาชีวภาพ 

3.6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
3.6.1 โครงการปลูกกลว้ยไมคื้นสู่ป่า 
3.6.2 โครงการปล่อยพนัธ์ุปลานํY าจืด 

4. การดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 
4.1 ติดตัYงกลอ้งระบบโทรทศัน์วงจรปิดเพื�อดูภาพและเสียง (CCTV) 
4.2 ติดตัYงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Your Helper) 

5. การดาํเนินงานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
6. ขอ้พิพาทดา้นสงัคม สิ�งแวดลอ้ม 
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1. การดาํเนินงานด้านธุรกจิ 

1.1 ผลประกอบการธุรกจิ 

1.1.1 รายไดร้วม : ปี 	9^: - 	99: (หน่วย : ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 

1.1.2 กาํไรสุทธิ : ปี 	9^: - 	99:  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ด้านพนักงาน 

ดว้ยบริษทัฯ ให้ความสาํคญัแก่การดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนธุรกิจ (CSR in Process) 
โดยการสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคมลงในทุกกระบวนการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการให้ความสาํคญัแก่
พนักงานซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียสําคญัของบริษทัฯ ผ่านโครงการฝึกอบรมและพฒันา การดูแลดา้นความปลอดภยั
และชีวอนามยัของพนกังาน ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและการให้ความช่วยเหลือพนกังานในดา้น
ต่างๆ โดยบริษทัฯ จะสรรหา และคดัเลือกพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษทัฯ ตามความ
จาํเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ   @`. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ 99 

 

1.2.1 จาํนวนพนักงาน 

ในปี 	99: บริษทัฯ มีพนกังานรวมทัYงสิYนจาํนวน �9A คน เป็นพนกังานเขา้ใหม่ จาํนวน 		� คน 
ซึ�งสามารถจาํแนกเพศและอายไุดด้งันีY   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 คุณวุฒิการศึกษา 

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้บุคคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ และหลากหลายคุณวฒิุ เขา้เป็นส่วน
หนึ�งขององคก์รโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 การพฒันาและฝึกอบรมพนักงาน 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคคลกรโดยมุ่งหมายให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้ใน
ดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือสวสัดิการต่างๆ ทัYงการฝึกอบรมภายในบริษทัฯ และ ส่งพนกังานไปอบรม
กับหน่วยงานภายนอก เพื�อเพิ�มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที�  โดยนําความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ที�ไดม้าใช้กบัการทาํงานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ�งขึYน รวมถึงกระตุน้และสร้างเสริมความ
ร่วมมือในการทาํงานเป็นทีม โดยในปี 	99: บริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมภายในและ
ภายนอกบริษทัฯ จาํนวน @,^_9 ชั�วโมง มีอตัราการฝึกอบรมถวัเฉลี�ย 	`.c: ชั�วโมงทาํการต่อคน 

� การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

 บริษทัฯ ตระหนักและแสดงอยูเ่สมอว่าการพฒันา ส่งเสริม และสร้างความยั�งยืนในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้มดีที�สุด นอกจากการกาํหนด
นโยบาย และแนวปฏิบติัใหถื้อปฏิบติัแลว้ ผูป้ฏิบติั ซึ�งไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือเป็นส่วนที�สาํคญั

ระดบัการศึกษา พนักงาน 
จํานวน % : 753 คน 

ปริญญาเอก - - 
ปริญญาโท _A @@.`	 
ปริญญาตรี :`^ _`.	@ 
อนุปริญญา 9A �.`^ 

ต ํ�ากวา่อนุปริญญา @A @.�A 

รวม �9A @`` 
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มาก ที�ทําให้เป้าหมายของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพฒันาและปลูกฝังจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร เพื�อสร้างให้เป็นอุปนิสัยการทาํงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยนาํแนววิถีพุทธ
ศาสนามาประกอบใชเ้ป็นเครื�องมือเสริมสร้าง โดยเชิญพระคณาจารยม์าเทศนา และบรรยายธรรมร่วมกบักิจกรรม 
การสวดมนต์นั�งสมาธิ ปฏิบติัธรรม เป็นประจาํทุกสัปดาห์ ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ระหวา่งเวลา @_.``-	`.`` 
นาฬิกา รวมทัYงกิจกรรมทาํบุญ และนั�งสมาธินอกสถานที� 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ปลุกจิตสํานึกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดมั�นในหลกัปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หลีกเลี�ยง ละเวน้จากการทาํบาป และการกระทาํทุจริตทุกประเภท เช่น การสอนให้ยินดีกบัสิ�งที�
ตนเองมีอยู ่หรือการสอนเรื�องการหาทรัพยสิ์นมาโดยชอบธรรม หรือไม่พูดเท็จ ไม่ข่มเหงรังแกใคร อนัจะช่วยลด
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ทาํผิดกฏหมาย ผิดประเพณี ผิดศีลธรรม ลดปัญหาการข่มเหงหรือคุกคามทาง
เพศในองค์กร พร้อมเสริมสร้างและปลุกจิตสํานึกของพนักงานให้มีความกลา้หาญที�จะเปิดโปงการกระทําผิด 
ประพฤติมิชอบ 

(2) ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชท้รัพยสิ์นอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย 
รู้จกัทาํทาน เอืYอเฟืY อเผื�อแผ่ แบ่งปัน เสียสละ ใชเ้งินลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ถูกวิธี เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
อนัจะช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งมีคุณค่าและรู้จกัใหค้วามช่วยเหลือบุคคลอื�นโดยความเป็นธรรม
ไม่วา่จะเป็นบุคคลภายในองคก์รบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอกอนัสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลที�จะสร้างองคก์รให้
เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื 

1.2.4 การดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการดูแลความปลอดภยัและชีวอนามยัของ
พนักงานควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อให้มั�นใจว่าพนักงานจะได้รับความปลอดภยั ปราศจาก
อุบติัเหตุและโรคจากการทาํงาน ซึ� งในปี 	99: ไม่มีพนักงานของบริษทัฯ ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการ
ทาํงาน นอกจากนีY  เพื�อใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัที�ดี บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 

� การตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี  

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัสุขภาพของพนกังานเป็นอยา่งยิ�ง โดยคาดหวงัให้พนกังานทุก
คนมีสุขภาพร่างกายที�แขง็แรง สมบูรณ์ เพื�อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตที�ดี ทัYงนีY  บริษทัฯ กาํหนดให้
มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ @ ครัY ง โดยในปี 	99: บริษทัฯ ให้พนกังานเขา้รับการตรวจสุขภาพตามแผนการ
ตรวจที�จดัแบ่งไวอ้ยา่งเหมาะสม ตามช่วงอาย ุและมีพนกังานเขา้ร่วมตรวจสุขภาพ จาํนวน :_9 คน 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ทาํใหพ้นกังานทุกคนรับทราบถึงปัญหาสุขภาพ และสามารถดูแลรักษาไดท้นัท่วงที 

(2) พนกังานสามารถทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และไดง้านที�มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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� อตัราการหยุดงานของพนักงานปี =>>? 

ประเภท จาํนวน (คน) จาํนวน (วนั) อตัราเฉลี$ย (วนั : คน) 
ลาป่วย 320 989 3 
ลากิจ 290 870 2.8 

ลาพกัผอ่นประจาํปี* 519 3037 5.8 
 

หมายเหตุ  * ลาพกัผ่อนประจาํปี ข้อมูลพนักงาน จาํนวน 9@c คน เป็นพนักงานที�มีสิทธิลาพกัผ่อน
ประจาํปี ไม่รวมพนกังานเขา้ใหม่ 

 

1.2.5 การช่วยเหลอืพนักงาน 

นอกจากการส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่พนักงานผ่านโครงการพฒันาทักษะและฝึกอบรม
ต่างๆเพื�อโอกาสในความกา้วหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน โดยจดัใหมี้สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลและกองทุนสาํรองเลีYยงชีพ (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวขอ้ “นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน”) บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการช่วยเหลือพนกังานผ่านโครงการต่างๆ 
ดงันีY  

� โครงการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย เพื�อ
บรรเทาผลกระทบที�พนักงานไดรั้บจากเหตุการณ์นํY าท่วมในปี 	99: โดยบริษทัฯ มีระเบียบช่วยเหลือพนักงานที�
ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัตามความเสียหายจริงไม่เกิน 	`,``` บาท (สองหมื�นบาท) และในกรณีที�พนกังานไม่ได้
รับผลกระทบโดยตรง แต่ครอบครัวพ่อแม่ไดรั้บผลกระทบ บริษทัฯไดม้อบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวพนักงาน 
จาํนวน � ราย รายละ @`,``` บาท (หนึ�งหมื�นบาท) รวมเป็นเงินทัYงสิYน �`,``` บาท (เจ็ดหมื�นบาท) 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ช่วยบรรเทาผลกระทบที�พนักงานและครอบครัวได้รับจากกรณีที�ที�อยู่อาศัยและ
ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติันํY าท่วมฉบัพลนั 

(2) เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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� โครงการการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลพนกังาน
ที�มีรายไดน้อ้ย ดว้ยการมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังาน ทุนละ 9,:`` บาท (หา้พนัหกร้อยบาท) โดย
ในปี 	99: บริษทัฯ ไดม้อบทุนรวมจาํนวน 		 ทุน เป็นเงินทัYงสิYน @	A,	`` บาท (หนึ�งแสนสองหมื�นสามพนัสองร้อยบาท)  

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ช่วยทาํใหบุ้ตรของพนกังานที�มีรายไดน้อ้ยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นคา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบั
เงินการศึกษา ทาํใหไ้ดรั้บการศึกษาที�ดีขึYน สร้างโอกาสใหเ้ป็นพลเมืองที�มีศกัยภาพในอนาคต 

(2) สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน และบุตรของพนกังาน ซึ� งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

� โครงการ SC Kids Club จําลองฝัน ปั-นอนาคต โดยส่งเสริมให้บุตร-หลานพนักงานใช้
เวลาใหเ้กิดประโยชน์และไดรั้บความรู้โดยร่วมทาํกิจกรรม ณ คิดส์ซาเนีย อุทยานการเรียนรู้และความบนัเทิงระดบั
โลก ห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการเปิดโลกทศัน์ สร้างประสบการณ์ที�ไม่สามารถ
ไดรั้บจากในห้องเรียน และใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ซึ�งในปี 	99: ที�ผา่นมาถือเป็นครัY งที� @` ในการจดัโครงการ
ดงักล่าว โดยมีบุตร-หลานพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมรวม ^� คน  

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ พนกังาน และครอบครัวพนกังาน 
(2) บุตร-หลานของพนักงานได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆที�ไม่สามารถหาได้ใน

หอ้งเรียน และใชเ้วลาวา่งในช่วงปิดภาคเรียนใหเ้กิดประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ด้านความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯไดด้าํเนินโครงการที�อยูอ่าศยั
ที�ปลอดภยัและไวว้างใจได ้โดยไม่ใชว้สัดุที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้ ตลอดจนดูแลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที�
ดีแก่ชุมชนภายในโครงการ อนัจะนาํมาซึ�งสุขอนามยัที�ดีแก่ลูกคา้ 

1.3.1 การใช้ฉนวนกนัความร้อน Stay Cool หนา 3" (วางบนฝ้า) เป็นฉนวนเขียวใยแกว้ผลิตจากวสัดุรี
ไชเคิล และปลอดภยัต่อสุขภาพ จากการรับรองขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) จดัให้ใยแกว้ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย ์ และเพิ�มคุณสมบติัในการกนันํY าดว้ยสาร HydroProtec พร้อมหุ้มรอบดา้นดว้ยแผ่นอลูมิเนียมฟอยลช์นิด
เสริมแรง ทนทาน สามารถประหยดัพลงังานรวมไดม้ากถึง 47 % 

 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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            ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้ 
(2) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
(3) เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.2 การจัดทําบัตรชําระเงิน (Customer Card) ให้กบัลูกคา้ผูซื้Yอบา้นพร้อมที�ดิน หรือห้องชุดของ
บริษทัฯ เพื�อใชแ้ทนเอกสารการออกใบเรียกเก็บเงิน ใหส้ามารถนาํเงินไปชาํระเงินค่าผอ่นดาวน์ตามงวดกบัสถาบนั
การเงินที�กาํหนดในบตัรได ้ซึ� งจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้และช่วยลดการใชก้ระดาษ และลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) อาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ในการชาํระเงิน 
(2) ลดการใชก้ระดาษ และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ 

2. การดาํเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

เนื�องดว้ยบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาสังคมควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยหลกัความเชื�อ
ที�วา่ หากสงัคมอยูไ่ม่ได ้ธุรกิจก็อยูไ่ม่ไดเ้ช่นกนั ซึ� งสอดรับกบัความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจตามสโลแกน “FOR 
GOOD MORNINGS”  ชีวิตที�ดี มาจากจุดเริ�มตน้ที�ดี โดยบริษทัฯ มีการดาํเนินงานที�สําคญัในดา้นการพฒันาเด็ก
และเยาวชน การพฒันาสงัคมและชุมชน การทาํนุบาํรุงศาสนา และการดาํเนินงานเพื�อประโยชน์สาธารณะ ดงันีY   

2.1 ด้านการศึกษาและพฒันาเดก็และเยาวชน 

บริษทัฯ ตระหนกัว่า เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตที�สําคญัของประเทศ และจะมีบทบาทต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ และสงัคมที�ย ั�งยนืต่อไป บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการเพื�อพฒันาเด็กและเยาวชนดงันีY  

2.1.1 โครงการห้องสมุดสีส้ม ดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการอ่านและการเพิ�มพนูความรู้ 
จึงจดัโครงการสร้างห้องสมุดขนาดมาตรฐานต่อเนื�องเป็นแห่งที� ^ ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บา้นหนองขอน) 
อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน โดยโครงการ
นีY เกิดจากความร่วมมือระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในบริษทั คือ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน กบั ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก
บริษัท ได้แก่ ลูกคา้ (ผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ) และ คู่คา้ ร่วมกันสนับสนุน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 	`` คน และใชง้บลงทุนประมาณ �``,``` บาท (เจ็ด
แสนบาท) 
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ประโยชน์ที�ไดรั้บ  

(1) ร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและโรงเรียนที�ขาดแคลนซึ� งอยู่ใกล้ชุมชนหรือ
โครงการของบริษทัฯ เพื�อใหมี้แหล่งคน้ควา้และเรียนรู้อยา่งย ั�งยนื 

(2) พฒันาและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื�อเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน เพื�อ
จะไดเ้ติบโตเป็นคนดีและเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติในอนาคต 

(3) เป็นการกระตุน้ให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือเพื�อเพิ�มศักยภาพทาง
ความรู้ในการพฒันางานของตนเอง 

 

 

 

2.1.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน เพื�อสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกนัทาํกิจกรรมเพื�อ
สงัคมและเรียนรู้ขัYนตอนการทาํงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานในอนาคต บริษทัฯ จึงจดัโครงการค่ายอาสา
พฒันาเยาวชน โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ A สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์,
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

ประโยชน์ที�ไดรั้บ  

เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน และนําประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในภายภาคหนา้ 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.2 ด้านการพฒันาสังคมและชุมชน 

ดว้ยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมให้
เกิดโครงการต่างๆ ดงันีY  
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2.2.1 โครงการสนับสนุนด้านสุขอนามยัแก่ชุมชนท้องถิ$น โดยจดัซืYอรถบรรทุกขยะมูลฝอย จาํนวน @ 

คนั มูลค่า @,^``,``` บาท (หนึ�งลา้นสี�แสนบาท) มอบให้แก่เทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ซึ� งขาดแคลนรถ
เก็บขยะเพื�อใชใ้นการรักษาความสะอาดและสร้างสุขอนามยัที�ดีต่อชุมชนในเขตพืYนที�ตัYงโครงการไลฟ์ บางกอก บู
เลอวาร์ด รังสิต ของบริษทัฯ 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมีรถเก็บขยะเพิ�มขึYนเพื�อใช้เก็บมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 
เพื�อใหเ้กิดความสะอาดน่าอยูอ่าศยั 

(2) สนบัสนุนระบบการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลและเพียงพอ เพื�อสร้างเสริม
สุขอนามยัที�ดีแก่ลูกคา้ที�อาศยัในเขตพืYนที�ตัYงโครงการของบริษทัฯ 

(3) ช่วยป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทัY งการควบคุมสุขลักษณะและอนามยัแก่ชุมชน
ใกลเ้คียง 

 
 

 
 
 
 
 

2.2.2 โครงการสนับสนุนมูลนิ ธิดวงตะวัน บริษัทฯ ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที� ดีและให้
ความสาํคญักบัการมีเครื�องมือแพทยที์�ทนัสมยั จึงนาํรายไดจ้ากการจดัแข่งขนักอลฟ์การกุศลระหวา่งบริษทัฯ และ
บริษทัคู่คา้ พร้อมเงินสมทบรวมจาํนวน 1,750,000 บาท (หนึ� งลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�นบาท) มอบให้แก่มูลนิธิดวง
ตะวนั เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นพฒันาวิจยัเกี�ยวกบัโรคหัวใจ และสนบัสนุนเครื�องมือแพทยใ์ห้แก่รพ. ภูมิพลอ
ดุลยเดช 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ช่วยให้โรงพยาบาลมีเครื�องมือแพทย์ที�ทันสมัย ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทาง
การแพทย ์และดูแลรักษาประชาชนผูเ้จ็บป่วยไดท้นัท่วงที 

(2) ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริจาค และปลุกจิตสาํนึกในการให้ความช่วยเหลือต่อผู ้
ยากไร้และสงัคม 

(3) เป็นแหล่งพยาบาลรักษาพนกังานของบริษทัฯ ใหมี้สุขภาพพลานามยัแขง็แรง 
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2.2.3 โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริษทัฯ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จาํนวน 9``,``` บาท (ห้าแสนบาท) เพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ซึ�งไดรั้บความ
เดือดร้อน 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ  

(1) ช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ผูป้ระสบอุทกภยั 

(2) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริจาค และปลุกจิตสํานึกของพนักงานในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและสงัคม  

 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากโครงการพฒันาเยาวชน สงัคม และชุมชนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการจิต
อาสาและสนบัสนุน เพื�อตอบแทนสงัคมอยา่งต่อเนื�องดงันีY  

� การรับบริจาคโลหิต โดยร่วมกับศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้บริการแก่ผูมี้จิต
อาสาเป็นประจาํทุกไตรมาส ณ  อาคารชินวตัรทาวเวอร์ @ และ A 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
(1) ช่วยชีวติผูป่้วยที�บาดเจ็บและขาดแคลนโลหิตในการรักษา  

(2) ปลุกจิตสาํนึกของพนกังานในการใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยและสงัคม 

(3) พนกังานมีส่วนช่วยสงัคม และดูแลสุขภาพตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรงอยูเ่สมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� สนับสนุนกิจกรรมวิ$งเพื$อมรดกโลก ภายใต้ชื�อ “ยูนิค รันนิ� ง สุโขทัย มาราธอน” ณ อุทยาน
ประวติัศาสตร์ จงัหวดัสุโขทยั โดยมอบนํY าดื�ม จาํนวน @,	`` ขวด เพื�อร่วมเป็นส่วนหนึ�งในการอนุรักษม์รดกโลก 

       ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) สนับสนุนอุปกรณ์สําหรับดูแลรักษาพืYนที� อุทยานประวติัศาสตร์ เพื�อสานต่ออารยธรรม
ประวติัศาสตร์ใหอ้ยูคู่่คนไทยสืบไป 
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(2) ส่งเสริมใหพ้นกังานและผูบ้ริหารออกกาํลงักาย เพื�อใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

2.3 ด้านศาสนา 
2.3.1 กิจกรรมไหว้พระ � วัด โดยบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนพนักงานจิตอาสาที�มีวนัคลา้ย

วนัเกิดในเดือนเดียวกนัมาเขา้ร่วมกิจกรรม เพื�อส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที�สาํคญั 
รวมถึงร่วมกนัเก็บขยะและกวาดลานวดัทัYง c แห่ง เพื�อปลูกฝังจิตสํานึกการทาํความดีเพื�อสังคม ซึ� งมีพนักงานเขา้
ร่วมกิจกรรมประมาณ A^ คน 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ปลุกจิตสาํนึกพนกังานใหย้ดึมั�นในพระพทุธศาสนา 
(2) ปลูกฝังจิตสาํนึกการทาํความดีเพื�อสงัคม 
(3) ทาํนุบาํรุงศาสนสถานให้สะอาดและสวยงาม เพื�อให้สามารถประกอบศาสนกิจไดอ้ยา่ง

ย ั�งยนื 
 

 

 
 
 
 

 
 

2.3.2 จัดงานทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ และสรงนํY าพระเนื�องในเทศกาลสงกรานต ์
ณ อาคาร ชินวตัรทาวเวอร์ A เพื�อช่วยสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย โดยเชิญผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ ผูเ้ช่าอาคารทัYงชาวไทย ชาวต่างประเทศ บริษทัฯ และหน่วยงานต่างๆ บริเวณใกลเ้คียง 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
(1) ปลุกจิตสาํนึกพนกังานใหย้ดึมั�นในพระพทุธศาสนา 

(2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้ช่าอาคาร คู่คา้ พนกังาน ผูบ้ริหารและหน่วยงานต่างๆ 
บริเวณใกลเ้คียงบริษทัฯ 
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2.3.3 จัดงานทําบุญตักบาตร ร่วมกับกลุ่มบริษทั ชินคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (ผูเ้ช่าอาคาร) ณ 
อาคารชินวตัร ทาวเวอร์ @ เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา @	 สิงหาคม 	99: และ 9 ธนัวาคม 	99:  

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

ปลุกจิตสาํนึกพนกังานใหย้ดึมั�นในพระพทุธศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2.3.4 จัดงานทําบุญตักบาตร ��� บาตร ตกับาตรพระประจาํวนัเกิด นิมนต์พระสงฆ์มาประพรม
นํY ามนต์ให้กบัพนักงานและร้านคา้พลาซ่า เนื�องในเทศกาลสงกรานต์ ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 	 และนาํรายได้
ถวายวดั จาํนวน A9,``` บาท (สามหมื�นหา้พนับาท)  

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

ปลุกจิตสํานึกพนักงานให้ยึดมั�นในความดีงามตามหลกัพระพุทธศาสนาอนัเป็นหลกัธรรมา      
ภิบาลที�ดี 

2.4 ด้านประโยชน์สาธารณะ 

2.4.1 พนักงานจติอาสานําเดก็ที$อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรังสิต จาํนวน A` คน ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที� ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ เพื�อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ที�ดีใน
ระหวา่งปิดภาคการศึกษา 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ กบั พนกังาน และระหวา่งพนกังานในแต่ละ
หน่วยงานใหเ้กิดความสามคัคีและความผกูพนั 

(2) ส่งเสริมให้เด็กที�อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับประสบการณ์ใหม่ 
เสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ และใชเ้วลาวา่งในช่วงปิดภาคเรียนใหเ้กิดประโยชน์  

2.4.2 โครงการสอนถ่ายภาพเบื-องต้น เพื�อใหพ้นกังาน และผูเ้ช่า ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A สามารถ
นาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพสาํรองภายหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน โดยบริษทัฯ จดัหาผูเ้ชี�ยวชาญมาเป็นวิทยากร
ทัYงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) พนักงานสามารถนําความรู้ที�ไดไ้ปใชป้ระกอบอาชีพสํารองในชีวิตจริงหลงัเกษียณอายุ
การทาํงานได ้

(2) ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ (ผูใ้หเ้ช่า) และผูเ้ช่าอาคาร 
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2.4.3 ร่วมมือกบัศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยติดตัYงกลอ้ง
ระบบโทรทศัน์วงจรปิดเพื�อดูภาพและเสียง (CCTV) บนอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A เพื�อประเมิน และรายงานสภาพ
จราจร (Traffy) ให้ประชาชนโดยทั�วไปทราบ ซึ� งสามารถช่วยวางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพจราจรทัYงก่อน
เดินทางและขณะเดินทาง เพื�อหลีกเลี�ยงความติดขดั และ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ระบบ 
Traffy สามารถดูผา่น Web Browser และ ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ได ้โดยปัจจุบนัยงัสามารถชมภาพจากกลอ้ง CCTV 
ทั�วกรุงเทพมหานครไดอี้กดว้ย 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ                        

ลดการใชพ้ลงังานนํY ามนัซึ�งก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 

2.4.4 เป็นหัวหน้าคณะทาํงานการแกไ้ขปัญหานํY าเน่าเสียในคูระบายนํY า “ชมรมหน่วยงานยา่นวิภาวดี
รังสิต เพื�อรักษาและดูแลสิ�งแวดลอ้มบริเวณริมถนนวภิาวดีรังสิต ระหวา่งหา้แยกลาดพร้าวจนถึงดา้นหนา้สาํนกังาน
เขตจตุจกัร 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

ช่วยลดการปนเปืY อนของนํY าในคูระบายนํY า และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษทางนํY า  

3. การดาํเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสิ$งแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ในการดาํเนินธุรกิจอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อสิ�งแวดลอ้มทัYงในระดบั
มากและนอ้ย ดงันัYน ในฐานะพลเมืองซึ� งอาศยัอยูบ่นระบบนิเวศเดียวกนั การดาํเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและเพิ�ม
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย ั�งยืน บริษัทฯ จะต้องส่งเสริม ดูแลธรรมชาติ สิ� งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เชื�อมโยงกบัการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเหตุดงักล่าวนีY เอง บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันาธุรกิจควบคู่กบั
การจดัการด้านสิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�อง ด้วยการเลือกใช้วตัถุดิบที�มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที�สุด และ
ควบคุมระมัดระวงัให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่า เพื�อลดผลกระทบจากการเกิดมลภาวะใน
กระบวนการผลิต พร้อมสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื�อช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ลดการใช้พลงังาน และ
ค่าใชจ่้าย ตลอดจนบูรณะฟืY นฟูสิ�งแวดลอ้มเพื�อสร้างความยั�งยนืให้แก่สงัคม และ ชุมชน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดส้ร้างสรรคที์�อยูอ่าศยัโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการประหยดัพลงังาน
และความปลอดภยั ตลอดจนดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม ดงันีY  

3.1 การออกแบบบ้านที$ช่วยในการประหยดัพลงังานและไม่ทาํลายธรรมชาต ิ

โครงการที�อยูอ่าศยัของบริษทัฯ ทุกโครงการจะมีการวางแผน จดัการ โดยการออกแบบบา้นให้เขา้กบั
ธรรมชาติ และเลือกใช้วสัดุ รวมทัY งวิธีการก่อสร้างที� ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ และลดภาวะ     
โลกร้อน และควบคุมทุกกระบวนการผลิตเพื�อมิให้เกิดผลกระทบหรือมลภาวะต่อชุมชนบริเวณใกลเ้คียง และ
สิ�งแวดลอ้ม รวมทัYงมีการสาํรวจพืYนที�ดิน และจดัวางแปลนบา้นให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มของพืYนที� โดยได้
ดาํเนินการ ดงันีY  

3.1.1 การใช้ผนังมวลเบา Q-CON ซึ�งช่วยประหยดัโครงสร้างได ้30-40 % เพราะนํY าหนกัของผนงัเบา
กวา่วสัดุอื�นๆโดยมีนํY าหนกัเพียง 60 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ประหยดัค่าใชจ่้ายจากวสัดุปูนก่อและฉาบใชปู้นฉาบ
หนาเพียง 5-10 มิลลิเมตรใชปู้นก่อบางเพียง 3 มิลลิเมตร ประหยดัแรงงานและเวลา เนื�องจากกอ้นใหญ่กวา่ก่อสร้าง
ไดเ้ร็วกวา่ ใชค้นและเวลาน้อยกวา่ 4-5 เท่า ตดัปัญหาเรื�องการแตกร้าวของผนัง Q-CON มีคุณภาพพิเศษในการรับ
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นํY าหนกัและปูนฉาบที�ใชมี้สารเคมีพิเศษช่วยยดึเกาะผนงัไม่หดตวัง่าย ผนงัมวลเบา Q-CON ไม่ตอ้งมีเสามีคานโดย
ใชผ้นงัเป็นคานและคานทบัหลงัสาํเร็จ และผนงัมวลเบา Q-CON  เป็นฉนวนกนัความร้อน กนัเสียง กนัไฟ ที�ดี และ
ช่วยประหยดัลดค่าไฟฟ้าไดก้วา่ 30% เมื�อเทียบกบัผนงัอิฐมอญ โดยยงัคงมีคุณภาพและความแขง็แรงดงัเดิม 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
(1) ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับเครื�องปรับอากาศภายในที�อยู่อาศัย และช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้าย 
(2) ลดทอนความดงัของเสียงจากภายนอกอาคาร และภายในระหวา่งหอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 

 

 

 

 

3.1.2 การใช้หลอดประหยดัไฟ (Compact) หรือ หลอดตะเกียบในทุกโครงการที�อยูอ่าศยัของบริษทัฯ  
ซึ�งเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากใชก้ระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่ แต่ให้ความสวา่งมากกวา่หลอดไส้ร้อนแบบธรรมดา 
(Incandescent Light Bulb) ที�มักจะให้รังสีความร้อน (90%) มากกว่าแสงสว่าง ซึ� งสามารถประหยดัไฟฟ้าได้
มากกวา่ เพราะใชพ้ลงังานเพียง 25% เมื�อเทียบกบัหลอดไสแ้ละอายกุารใชง้านนานกวา่ถึง 10 เท่า 

          ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

 ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
 

 
 

 

 

 

3.1.3 การใช้สีสะท้อนความร้อน บริษัทฯ เลือกใช้สีที� มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนเพื�อช่วยลด
อุณหภูมิภายในอาคาร โดยสีประเภทนีY สามารถช่วยสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนจากภายนอก 
นอกเหนือจากความสวยงามที�เป็น Functional Benefit อยูแ่ลว้ คุณสมบติัของสี ยงัโดดเด่นกวา่สีทาอาคารในระดบั
เดียวกนัตรงการสะทอ้นความร้อนช่วยลดการทาํงานของเครื�องปรับอากาศทาํให้บา้นเยน็ขึYน และสามารถลดค่า
ไฟฟ้าไดถึ้ง 28% 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

                          ช่วยสะทอ้นความร้อนและ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผูอ้ยูอ่าศยั 
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3.1.4 การใช้ระบบ Light Motion Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ดว้ยการจบัความเคลื�อนไหว  เปิด-
ปิดไฟอตัโนมติัเมื�อไม่มีการใชง้าน ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าและลดพลงังานความร้อนที�เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

                          ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.5 ฝ้าชายคามีช่องระบายอากาศ โดยการเจาะช่องระบายอากาศรอบบา้น ซึ� งหลกัการทาํงานของ
ระบบนีY  คือ ตอ้งอาศยัลมธรรมชาติที�พดัเขา้มาไม่วา่จะเป็นดา้นทิศเหนือและทิศใตก็้ตาม และเมื�อลมปะทะผนัง
อาคารใตช้ายคา ความเร็วของลมจะเปลี�ยนเป็นแรงกดดนัอากาศสูงทางดา้นที�ลมปะทะ ส่วนดา้นที�ลมไม่ปะทะฝั�ง
ตรงขา้มอากาศดา้นนัYนจะเปลี�ยนเป็นอากาศความกดดนัตํ�า ดว้ยแรงกดดนัอากาศที�แตกต่างกนันีY จะทาํให้เกิดการ
เคลื�อนตวัของอากาศระหวา่งผนงับา้นทัYงสองฝั�ง ทาํใหอ้ากาศไหลเขา้ไปใตห้ลงัคา ผา่นจากดา้นหนึ�งไปอีกดา้นหนึ�ง 
อากาศเยน็ดา้นนอกจะเขา้ไปแทนที�อากาศร้อนใตห้ลงัคา ผลคือ เกิดการลดความร้อนใตห้ลงัคาโดยการแลกเปลี�ยน
อากาศ    

ประโยชน์ที�ไดรั้บ  

                        ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
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3.1.6 กระจกเขียวตัดแสงหนา ? มิลลิเมตร ช่วยลดความเขม้และความร้อนของแสงที�จะเขา้มาภายใน 
เมื�อเปรียบเทียบกบักระจกใส และกรองรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสะทอ้นความร้อนได ้A9%-50% ทาํให้ลดความ
ร้อนภายในบา้นและช่วยลดการใชเ้ครื�องปรับอากาศ 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

 ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.7 ปั�มนํ-าแรงดันคงที$ จะมีแรงดนัอากาศที�จะทาํงานร่วมกบัสวิทแรงดนัคงที�ทาํให้ไม่ค่อยมีปัญหา
เกี�ยวกบัอากาศในถงัที�จะตอ้งไล่นํY าไล่อากาศ ปั�มนํY าแรงดนัคงที�จึงเหมาะเป็นพิเศษกบัปั�มที�ตอ้งสูบนํY าที�มีแรงดนั ซึ� ง
จะช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าถึง ^`% เมื�อเปรียบเทียบกบัปั�มนํY ารุ่นธรรมดา 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
(1) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

(2) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายแก่ผูอ้าศยั 

(3) นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชก้บัโครงการของบริษทัฯ และสามารถสร้างเป็นจุดขาย 
 
 

 
 

 
 
 

3.2 การบริหารจดัการคุณภาพนํ-าเพื$อรักษาสิ$งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรนํ-า 

3.2.1 ตดิตั-งกงัหันนํ-าเติมอากาศ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการติดตัYงกงัหันนํY าเติมอากาศในคลองบริเวณหนา้
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ซึ� งจะช่วยเพิ�มและเติมอ๊อกซิเจนให้แก่นํY าในลาํคลอง เพื�อลดปริมาณนํY าเสียก่อนนาํเขา้สู่
กระบวนการบาํบดันํY าเสียของกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

ทาํใหน้ํY าเสียที�มีอยูใ่นแหล่งนํY าสาธารณะไดรั้บการบาํบดัโดยเพิ�มออกซิเจนทาํใหน้ํY าไดม้าตรฐาน 
ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะทางนํY า และไม่ส่งกลิ�นเหมน็รบกวนพืYนที�การอยูอ่าศยัของบุคคลอื�น 
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3.2.2 ตดิตั-งเครื$องกรองบําบัดนํ-าเสีย และนาํนํY าที�บาํบดัไดม้าใช ้(Water Reuse) เพื�อลดอตัราการใชน้ํY า 
โดยนาํนํY าที�ผ่านการใชป้ระโยชน์ภายในอาคารทัYงหมดเขา้กระบวนการแยกกากและผ่านเขา้เครื�องกรองและบาํบดั
นํY าเสียให้สะอาด โดยตรวจวดัคุณภาพของนํY าให้มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํY าบาดาลและนํY าประปา ตาม
มาตรฐานคุณภาพนํY าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนนํามาใช้กับระบบปรับอากาศ (Cooling Tower) 
ภายในอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ดงันีY  

ดชันีคุณภาพนํ-า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
นํ-าบาดาลและนํ-าประปา 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ-าก่อน
นํามาใช้กบัระบบปรับอากาศ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 – _.9 มก./ล. 7.5 มก./ล. 
ความกระดา้งทัYงหมด (Total Hardness) 300 มก./ล. 150 มก./ล. 
เหลก็ (Iron) 0.3 มก./ล. 0.05 มก./ล. 
คลอไรด ์(Chloride) 	9`  มก./ล. 120 มก./ล. 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

ลดปริมาณการใชน้ํY า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 

 

3.3 การตรวจวดัคุณภาพนํ-าทิ-งเพื$อรักษาสิ$งแวดล้อม 

บริษทัฯ ได้ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํY าทิYงในทุกโครงการที�อยู่อาศัยของบริษทัฯ เพื�อทราบและ
ควบคุมค่ามาตรฐานนํY าทิYงของโครงการต่างๆ ทัY งแนวราบและแนวสูง เพื�อมิให้นํY าทิYงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขอนามยัและเป็นมลภาวะต่อผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกลเ้คียง และสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบ ซึ�งในปี 2556 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ที เอส กรีน จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํY าทิYงใน
โครงการที�ดินจดัสรรและอาคารอยูอ่าศยั จาํนวน @` ฐานใหมี้ความสะอาดอยูใ่นระดบัมาตรโครงการ  
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ซึ�งผลการตรวจวดัพบวา่ดชันีคุณภาพนํY าทิYงในโครงการที�ดินจดัสรรและอาคารอยูอ่าศยั ทัYง @` โครงการ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื� อง กาํหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํY าทิYงจากที�ดินจดัสรร (ที�ดินจดัสรรที�รังวดัแบ่งเป็นแปลงยอ่ยเพื�อจาํหน่ายเกินกวา่ @`` แปลง แต่
ไม่เกิน 9`` แปลง) และเรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํY าทิYงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(แบ่งเป็น ประเภท ก หมายถึง อาคารชุดที�มีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัรวมกนัทุกชัYนของอาคาร หรือ กลุ่ม
ของอาคารตัYงแต่ 9`` หอ้งนอนขึYนไป ประเภท ข หมายถึง อาคารชุดที�มีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัรวมกนั
ทุกชัYนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตัYงแต่ @`` ห้องนอน แต่ไม่ถึง 9`` หอ้งนอน และประเภท ค หมายถึง อาคาร
ชุดที�มีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัรวมกนัทุกชัYนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง @`` หอ้งนอน) ดงันีY   

 

 

 

 

 

 
ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ-าทิ-งโครงการที$อยู่อาศัย 

โครงการ รายละเอยีด ผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ-าทิ-งอยู่ใน
มาตรฐาน 

บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์พระราม9-	 บา้นเดี�ยว จาํนวน 161 หลงั 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน c.` 
2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน A` มก./ล. 
3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน ^` มก./ล. 
4. ตะกอนหนกั มีค่าไม่เกิน `.9 มล./ล. 
5. ซลัไฟด ์มีค่าไม่เกิน @.` มก./ล. 
6. ทีเคเอน็ มีค่าไม่เกิน A9 มก./ล. 
7. นํY ามนัและไขมนั มีค่าไม่เกิน 	` มก./ล. 

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์จรัญสนิทวงศ ์ บา้นเดี�ยว จาํนวน 190 หลงั 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ� นเกลา้-เพชรเกษม บา้นเดี�ยว จาํนวน 173 หลงั 
บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 3 บา้นเดี�ยว จาํนวน 162 หลงั 
ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช บา้นเดี�ยว จาํนวน @52 หลงั 
บางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ-์วงแหวน บา้นแถว จาํนวน 9c หลงั 

เซ็นทริค สุขมุวทิ :^ อาคารชุด จาํนวน 	^9 หอ้ง 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน c.` 

2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน A` มก./ล. 

3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน ^` มก./ล. 

4. ตะกอนหนกั มีค่าไม่เกิน `.9 มล./ล. 

5. ซลัไฟด ์มีค่าไม่เกิน @.` มก./ล. 

6. ทีเคเอน็ มีค่าไม่เกิน A9 มก./ล. 

7. นํY ามนัและไขมนั มีค่าไม่เกิน 	` มก./ล. 

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์รัตนาธิเบศร์ บา้นเดี�ยว จาํนวน 87 หลงั 1. ความเป็นกรดและด่าง มีค่าไม่เกิน c.` 

2. บีโอดี มีค่าไม่เกิน ^` มก./ล. แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร- ราชพฤกษ ์ บา้นเดี�ยว จาํนวน 51 หลงั 
วสิตา้ วนั เอท โอ เทพารักษ-์วงแหวน บา้นแถว จาํนวน cc หลงั 
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โครงการ รายละเอยีด ผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ-าทิ-งอยู่ใน
มาตรฐาน 

3. สารแขวนลอย มีค่าไม่เกิน 9` มก./ล. 

4. ตะกอนหนกั มีค่าไม่เกิน `.9 มล./ล. 

5. ซลัไฟด ์มีค่าไม่เกิน A.` มก./ล. 

6. ทีเคเอน็ มีค่าไม่เกิน ^` มก./ล. 

7. นํY ามนัและไขมนั มีค่าไม่เกิน 	` มก./ล. 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ทาํใหน้ํY าทิYงมีค่าความสะอาดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํY าทิYงที�กาํหนดไว ้ 

(2) ช่วยป้องกนัและลดการปนเปืY อนของแหล่งนํY า และมลพิษทางนํY า  

(3) ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มจากการปล่อยนํY าทิYงลงสู่แหล่งนํY าภายนอก 

3.4 การใช้เทคโนโลยเีพื$อลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

3.4.1 เปลี$ยนหลอดไฟประหยัดพลงังาน บริเวณพืYนที�ส่วนกลาง อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A แทนหลอด 
T8 เดิม เพื�อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ และประหยดัพลังงานเทียบเท่าหลอด LED (เทียบกับหลอดเดิม
ประหยดัได ้9^% ต่อหลอด ประหยดัค่าใชจ่้าย 99`,``` บาท (หา้แสนหา้หมื�นบาท) ต่อปี 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
(2) ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยลง เพราะมีสารปรอทนอ้ย 
(3) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 เปลี$ยนระบบของเครื$องเป่ามอืแบบลมร้อนเป็นลมเยน็ จาํนวน A_ เครื�อง ณ สาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A เพื�อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยไม่ใชล้มร้อนที�สิYนเปลืองกระแสไฟฟ้า และ
สามารถลดการใชก้ระดาษเช็ดมืออยา่งนอ้ย 9,``` แผน่ต่อเดือนต่อเครื�อง เนื�องจากเมื�อมีพดัลมเป่ามือจึงไม่ตอ้งใช้
กระดาษเพื�อเช็ดมือให้แห้ง ซึ� งหากใชก้ระดาษเช็ดมือปกติ จะมีปริมาณการใชต้่อจุดต่อชัYนประมาณ 9,``` แผ่นต่อ
เดือน รวมทัYงทาํใหส้ภาพแวดลอ้มดีขึYน เนื�องจากลดปริมาณขยะกระดาษ และยงัทาํใหค้่าใชจ่้ายของกระดาษเช็ดมือ
ลดลงประมาณเดือนละ A^,	`` บาท (สามหมื�นสี�พนัสองร้อยบาท) 
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ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
(2) ลดงบประมาณของประเทศในการกาํจดัขยะ และสามารถลดการตดัตน้ไมม้าทาํกระดาษ 

ประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติได ้

3.4.3 ตดิตั-งอุปกรณ์ผลิตก๊าซ Ozone ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A เพื�อกาํจดัเชืYอโรค 
ลดกลิ�นอบั และเพิ�มความสดชื�น โดยติดตัYงอุปกรณ์ผลิตก๊าซโอโซนให้ทาํงานไปพร้อมกบัเครื�องปรับอากาศ ซึ�งจะ
เดินเครื�องในเวลากลางคืนเพื�อกาํจดัเชืYอราในพืYนที�ทดแทนการเปิดแอร์ ซึ� งสามารถลดความชืYนและประหยดั
พลงังานได ้A:,``` หน่วย ต่อปี ประหยดัค่าใชจ่้าย @``,``` บาท (หนึ�งแสนบาท) ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.4 การเปลี$ยน Variable Speed Drive (VSD) ซึ� งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า เพื�อสั�งงานให้
มอเตอร์ไฟฟ้าทาํงานตามสภาวะความจาํเป็น โดยติดตัYงควบคู่กบัตูไ้ฟฟ้าควบคุมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ณ อาคารชิน
วตัรทาวเวอร์ A ซึ� งสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้^`,``` หน่วย ต่อปี ประหยดัค่าใชจ่้าย @	`,``` บาท (หนึ� ง
แสนสองหมื�นบาท) ต่อปี 

3.4.5 การเปลี$ยนแผงกรองฝุ่น (Filter) ของเครื�องปรับอากาศอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ใหม่ ซึ� งมี
ประสิทธิภาพดีกวา่แผงกรองทั�วไป A เท่า และสามารถกกัเก็บฝุ่ นได ้^`` กิโลกรัม ต่อปี ประหยดัค่าใชจ่้าย @``,``` 
บาท (หนึ�งแสนบาท) ต่อปี 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที�ไดรั้บจากขอ้ A.^.A - A.^.9 

(1) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
(2) ลดภาวะโลกร้อน 
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นอกจากการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดส้นับสนุนกิจกรรม
เพื�อประหยดัพลงังาน ดงันีY  

� ส่งเสริมใหลู้กคา้ภายในอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A ติดตัYงสวทิซ์ไฟกระตุกตามโตะ๊ทาํงาน โดยจดัทาํ
สวิทซ์ไฟกระตุกเชื�อมต่อกบัหลอดไฟฟ้าเหนือโต๊ะทาํงานของพนักงาน โดยให้มีสายเชือกห้อยลงมาเพื�อพนกังาน
สามารถกระตุกเชือกเพื�อเปิด-ปิด ไฟฟ้าไดต้ามที�ตอ้งการ ซึ� งไดติ้ดตัYงตามชัYนต่างๆ จาํนวน ^ ชัYน เพื�อรณรงคใ์หช่้วย
ประหยดัพลงังาน ซึ� งสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ ^@,_`` บาท (สี�หมื�นหนึ�งพนัแปดร้อยบาท) 
ต่อปี 

 
 
 

 
 
 
 
 

� สนบัสนุนให้ปิดไฟรอบอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 	 ในบริเวณที�ไม่จาํเป็น เป็นเวลา @ ชั�วโมงต่อวนั 
เพื�อช่วยประหยดัพลงังานและลดภาวะโลกร้อน  

3.5 การลดการใช้สารเคมเีพื$อลดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อม 

3.5.1 ตดิตั-งเครื$องปรับปรุงคุณภาพนํ-า (Grander) ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 	 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ  

(1) ลดการใชส้ารเคมี และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

(2) ช่วยปรับปรุงนํY าทิYงใหมี้คุณภาพดีขึYนและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

3.5.2 ตดิตั-งระบบ Synergy สาํหรับการทาํงานของหอผึ�ง ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ A โดยยกเลิกการ
ใชง้านระบบบาํบดันํY าเติมที�หอผึ�ง และยกเลิกการใชส้ารเคมีในการบาํบดันํY าและดาํเนินการดูแลตรวจสอบระบบทุก
เดือน 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ลดการใชส้ารเคมี @,``` กิโลกรัมต่อปี  

(2) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ได ้9`,``` บาท  (หา้หมื�นบาท) ต่อปี 
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3.5.3 นําหัวเชื-อจุลนิทรีย์ (Effective Microorganisms หรือ EM) มาผลิตนํY ายาชีวภาพมาหมกัเพื�อผลิต
นํY ายาชีวภาพใช้ ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ ซึ� งสามารถทดแทนการใช้จุลินทรียผ์งได้ นอกจากนีY  ยงัได้นําหัว
เชืYอจุลินทรีย ์มาใชก้บัหอ้งนํY าในอาคารชินวตัรทาวเวอร์ @ และ A 

ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ทาํให้นํY าเสียที�ปล่อยสู่สาธารณะไดม้าตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางนํY า และไม่ส่งกลิ�น
เหมน็ รบกวนพืYนที�การอยูอ่าศยัของบุคคลอื�น 

(2) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายจากการใชจุ้ลินทรียผ์ง ประมาณ _,^`` บาท (แปดพนัสี�ร้อยบาท) 
ต่อปี และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของพนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริษทัฯ เล็งเห็นและให้ความสําคญักับพนักงานซึ� งเป็นผูมี้ส่วนได้เสียสําคญัภายใน ดงันัYน จึงไดจ้ัด
กิจกรรมเพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน และระหวา่งพนกังานในแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้
เกิดความสามคัคี ความผกูพนั และก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี บริษทัฯ จึงจดัใหพ้นกังานที�มี
วนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนเดียวกนั มาพบปะ และทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง ในปี 	99: นีY ถือเป็นปีที� 
: ในการจัดกิจกรรม และถือเป็นการนํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาขยายผล สร้างจิตอาสาในนามของ
พนกังานบริษทัฯ เพื�อปลุกจิตสาํนึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยไดด้าํเนินการ ดงันีY  

3.6.1 โครงการปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ณ อุทยานเขาหล่น จงัหวดันครนายก โดยให้พนักงานร่วมกัน
ปลูกกลว้ยไมก้ลบัคืนสู่ผืนป่า เพื�อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของพนัธ์ุกลว้ยไมใ้ห้แก่ป่า
อุทยานเขาหล่น และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของป่าและเกิดจิตสาํนึกร่วมกนัในการ
อนุรักษ์และหวงแหนสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติ  รวมทัYงยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ กบั
พนกังานและระหวา่งพนกังานในแต่ละหน่วยงาน ทาํให้เกิดความสามคัคี ความร่วมมือในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ซึ�งมีพนกังานเขา้ร่วมประมาณ @c คน และมีค่าใชจ่้ายรวมทัYงสิYน 	^,�@9 บาท (สองหมื�นสี�พนัเจ็ดร้อยสิบหา้บาท) 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ และอนุรักษใ์หค้งอยูอ่ยา่งย ั�งยนื 
(2) ปลุกจิตสาํนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

(3) พนกังานรู้สึกผูกพนั มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัองคก์ร และส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้แก่ บริษทัฯ 
โดยทางออ้ม 
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3.6.2 โครงการปล่อยพนัธ์ุปลานํ-าจดื จาํนวน @`,``` ตวั ลงสู่แม่นํY าปราจีนบุรี เพื�อเป็นการอนุรักษแ์ละ
ขยายพนัธ์ุปลานํY าจืดในแหล่งนํY าธรรมชาติเป็นพระราชกศุล เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติw  พระบรมราชินีนาถ ซึ� งมีพนักงานเข้าร่วมประมาณ 47 คน และมีค่าใช้จ่ายรวมทัY งสิYน 9c,A9@ บาท         
(หา้หมื�นเกา้พนัสามร้อยหา้สิบเอด็บาท) 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

(1) อนุรักษแ์ละเพิ�มพนัธ์ุปลานํY าจืดในแหล่งนํY าธรรมชาติ 
(2) เพิ�มแหล่งอาหารจากธรรมชาติและส่งเสริมรักษาอาชีพประมงนํY าจืดให้ประชาชนคงอยู่

ตลอดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การดาํเนินงานด้านความปลอดภัย 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์น ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เช่นพนักงาน 
ลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการภายในอาคาร ตลอดจนประชาชนโดยทั�วไป จึงไดด้าํเนินการ ดงันีY  

4.1 ตดิตั-งกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื$อดูภาพและเสียง (CCTV) บริเวณทางเดินสาธารณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A และอาคารชินวตัรทาวเวอร์ @ 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

 ป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรมภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ซึ�งจะทาํใหเ้กิด
ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่าอาคาร และผูม้าติดต่อ 

4.2 ติดตั-งอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Your Helper) สําหรับไวเ้รียกเจ้าหน้าที� เพื�อช่วยเหลือ หรือ การ
ใหบ้ริการต่างๆ บริเวณที�จอดรถอาคารชินวตัรทาวเวอร์ A   
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ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

 เพิ�มความปลอดภยัแก่ชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของพนกังาน ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่าอาคาร และผูม้าติดต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. การดาํเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 

สาํนกัตรวจสอบภายในไดมี้การตรวจสอบและประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั�นแลว้พบวา่ไม่
มีความเสี�ยงทุจริตใดอนัจะเป็นความเสี�ยงที�มีสาระสาํคญัต่อธุรกิจของกิจการ และบริษทัเองไดมี้การกาํหนดแนว
ปฏิบติัในระบบการควบคุมภายในต่างๆ ทัYงในระบบสารสนเทศและกระบวนการทาํงานเพื�อให้เกิดการกาํกบัดูแล
และควบคุมดูแลเพื�อป้องกนัแลว้ และสาํนกัตรวจสอบภายในไดมี้การติดตามความเสี�ยงที�เคยมีการทุจริตเกิดขึYนใน
อุตสาหกรรมธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยห์รือวิเคราะห์ความเสี�ยงที�มีแนวโนม้ของการทุจริตและมีการประเมินผล
แลว้วา่บริษทัมีการดูแลควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

ในปี 	99: ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์รและนอกองคก์ร 

6. ข้อพพิาทด้านสังคม สิ$งแวดล้อม 

ในปี 	99: บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที�มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยที�มีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 9 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัสิYนปีบญัชีล่าสุด และไม่มีคดีขอ้
พิพาทที�กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
และไม่มีคดีข้อพิพาททางกฎหมายที� มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.^^/	99: เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย)์  

นอกจากนีY  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทที�เกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และการดาํเนินธุรกิจที�ส่งผลกระทบ
ต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ประการใด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี$ยง 

ในการประชุมคณะกรรมการครัY งที� 	/	99� เมื�อวนัที� 	: กุมภาพนัธ์ 	99� โดยมีกรรมการอิสระ ^ ท่าน
และกรรมการตรวจสอบทัYง A ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัโดยซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้สรุปวา่จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 9 องค์ประกอบ  คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอเหมาะสม ซึ� งรวมถึงการบริหารจดัการ
ความเสี� ยง โดยเปิดเผยผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบนเว็บไซด์บริษัทที� 
www.scasset.com  

บริษทัไดมี้การจดัทาํงบประมาณประจาํปี โดยจดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอเหมาะสมที�จะสอดคลอ้งกบั
การดาํเนินงานตามระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้เกิดความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยกําหนดเป็นงบประมาณจัดหาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ� งรวมถึงสามารถติดตาม
ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการที�กรรมการ
หรือผูบ้ริหารนาํไปใชง้านโดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื�น คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการ
ควบคุมภายในที�เพียงพอแลว้เช่นกนั (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม”)  

ในปี 	99: คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบวา่บริษทัมีการ
ควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสม ซึ�งเป็นความเห็นที�ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และผูส้อบ
บัญชีของบริษทัคือ บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด ซึ� งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํงวดปี 2556 ไม่ได้มี
ขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัการควบคุมภายในอยา่งเป็นสาระสาํคญั (โปรดดูในหวัขอ้ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน”) 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การจดัตัYงสาํนกัตรวจสอบภายในตัYงแต่มีการก่อตัYงบริษทัฯ กาํหนดให้
มีการจดัตัYงสํานักตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมีนางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานัก
ตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัตัYงแต่ปี 	99@ เนื�องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ด้านตรวจสอบภายในในธุรกิจ มาเป็นระยะเวลา  A	 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที� เกี�ยวข้องกับการ
ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่  การพฒันาการตรวจสอบภายใน รายการตรวจสอบและการติดตามผล และ
เทคนิคการตรวจสอบ เป็นตน้ และมีความเขา้ใจในกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที�
จะปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

ทัYงนีYคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibilities) ซึ� ง
กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูในเวบ็ไซด์บริษทัที� www.scasset.com หัวขอ้ “เกี�ยวกบั
เอสซี/กาํกบัดูแลกิจการ/กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ”) ในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัYง 
โยกยา้ย เลิกจา้ง และการพิจารณาผลการปฏิบติังาน ความดีความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน บริษทัมอบหมายให้ นายสมบูรณ์ คุปติมนสั เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที�หวัหนา้งาน
กาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ของบริษทัฯ เพื�อทาํหน้าที�กาํกบัดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
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หน่วยงานทางการที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งได้
ในหวัขอ้ “รายละเอียดเกี�ยวกบัหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั) 
และมีนายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักบัญชี เป็นผูท้ ําบัญชีของบริษัท (โปรดดู
รายละเอียดคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งได้ในหัวขอ้ “รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา และ         
ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั) 

11.1 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีสํานกัตรวจสอบภายใน ซึ� งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตอาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบไวใ้นกฎบตัรของสํานักตรวจสอบ
ภายใน ที�ไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าที�ตรวจสอบ 
ติดตาม ควบคุม ประเมินผลและให้คาํปรึกษาแนะนํา เพื�อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมที�จะให้เกิดความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที�จะบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้ โดยใชว้ิธีอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี�ยง ระบบการควบคุม และระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ� งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Audit) 

11.2 การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทัYงในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน
ที�มีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระ หนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งชดัเจน เพื�อให้เกิดการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการแบ่งแยก
หนา้ที�อยา่งชดัเจน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในซึ� งอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee  
Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission (COSO) ที�ครอบคลุมทุกด้าน ทัY งด้านการเงิน การ
ดาํเนินงาน และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน โดยไดก้าํหนดภาระหนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการในระดบับริหารและ
ระดับปฏิบัติงานไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื�อให้เกิดความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการ
ปฏิบติังานตามแลว้จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดด้งันีY  

1. แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการบรรลุตามที�กาํหนดไว ้

2. ขอ้มูลที�มีสาระสาํคญั ทัYงดา้นการเงิน การบริหาร และการดาํเนินงาน มีความถูกตอ้ง 

3. การดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของพนกังาน เป็นไปตามนโยบายและขอ้กาํหนด
ของบริษทัฯ รวมทัYงสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

4. การบริหารทรัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุม้ค่ารวมทัYงมีการดูแลป้องกนัใหมี้ความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 

5. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�องในทุกกระบวนการและกิจกรรมควบคุม 

สํานักตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้นของระบบการควบคุม
ภายในและนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบติัตามระบบ เพื�อใหเ้กิดการควบคุมภายใน
ที�ครอบคลุมทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ 
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(1) ด้าน Management Control   โดยสาํนกัตรวจสอบภายในมีการดาํเนินการตามพนัธกิจ ควบคุมให้
ฝ่ายบริหารมีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้และมีการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน 

(2) ด้าน Operation Control  มีการตรวจสอบการควบคุมการดาํเนินงานในการปฏิบติัการดา้นต่างๆ  
เช่น ระบบตน้ทุน ระบบจดัซืYอ ระบบขาย เป็นตน้ โดยใชร้ะบบ SC System และระบบ SAP (Systems Applications 
and Products) ระบบ Housing  ระบบ E-Expense ระบบ CRM ระบบ Call Center และระบบ Inventory  และ E-Slip 
Online ซึ�งเป็นระบบการส่งใบรับเงินเดือนทางผ่านทาง Website ภายในของบริษทั  เป็นตน้ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นระบบ
ที�บริษทัพฒันาขึYนเองเพื�อใชใ้นระบบการปฏิบติัการ  เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

(3) ด้าน Financial Control  สาํนกัตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบใหบ้ริษทัซึ� งใชร้ะบบ SAP  และ
ระบบ SC System ในการควบคุมด้านงบประมาณ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื�อบอกสัญญาณเตือนภัย
ทางการเงิน และดา้นบญัชีและการเงินส่วนอื�นๆ  ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหัความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที$ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัต่อไปนี- 

(1) มสีภาพแวดล้อมของการควบคุมที$ด ี(Control Environment) 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในโดยให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัได้
ปฏิบติังานโดยยดึมั�นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มที�ดีเอืYออาํนวย
ให้ระบบการควบคุมภายในดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิผลตามที�บริษทัมุ่งหวงั กาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจน มีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ชดัเจนและวดัผลได ้มีการให้
ผลตอบแทนที�สมเหตุสมผลโดยพิจารณาทัYงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การจดัโครงสร้างขององค์กรช่วยให้
ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในดา้นธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซืYอ และการบริหารทั�วไปที�รัดกุม และพฒันาระบบใหม่ขึYนใชเ้องให้เกิด
การควบคุมที�ดียิ�งขึYนให้ครบทุก Module ของระบบ SC System ซึ� งเป็นระบบที�ควบคุมการใช้งบประมาณ การ
ควบคุมตน้ทุน การจ่ายชาํระค่าใชจ่้าย ฯลฯ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดร้วดเร็วอยา่งเป็นระบบบน
ฐานขอ้มูลเดียวกนั โดยเน้นการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อใชใ้นการดาํเนินการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ
กาํหนดจริยธรรมและข้อห้ามอนัเป็นส่วนหนึ� งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานปฏิบติัเพื�อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ซึ� งเผยแพร่ผ่านคู่มือ, Website ของบริษทัฯ และส่ง    
E-mail ประชาสมัพนัธ์ถึงพนกังานทุกคนสมํ�าเสมอ 

(2) มกีระบวนการประเมนิความเสี$ยงที$เหมาะสม (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษทัให้มีการจัดตัY งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ� งมีการปรับเปลี�ยนให้
เหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ ภายใตก้รอบการปฏิบัติงานตามคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management Policy) เผยแพร่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบโดยทั�วกนั สามารถเขา้ดูไดที้� Website ภายในองคก์ร 
โดยประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรและหน่วยงานหลกั ทาํหน้าที�เป็นผูป้ระเมินความเสี�ยงที�อาจจะมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทัYงปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร วเิคราะห์และประเมินผลกระทบ โอกาสจะเกิด
ความเสี�ยงนัYนๆ กาํหนดมาตรการเพื�อจดัการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม (Management of Risk) ลดลงให้
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อยูใ่นระดบัที�บริษทัยอมรับไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษทั ทัYงนีY ไดมี้
การติดตามและประเมินทบทวนปัจจยัความเสี�ยงในปี 	99: จาํนวน 9  ครัY ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรการบริหารความเสี�ยงและนาํไปปฏิบติั ติดตามเหตุการณ์ที�เป็น
สาเหตุของปัจจยัเสี�ยง ซึ� งมีขัYนตอนการจดัการความเสี�ยงที�ชดัเจนและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยกาํหนดให้
สํานักตรวจสอบทําหน้าที� ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี� ยงและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

(3) การมกีจิกรรมควบคุมที$ด ี(Control Activities) 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดกิจกรรมควบคุมที�มีสาระสาํคญัของแต่ละระบบงาน และจดัให้มี
การรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้ฝ่ายบริหารใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาในการ
ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารเพื�อแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานไว ้และแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาดระหวา่งหนา้ที�อนุมติั บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ
และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นอยา่งชดัเจน เพื�อให้เกิดการสอบทานงานซึ�งกนัและกนั มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หน้าที�  วงเงินอนุมติั และอาํนาจดาํเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นขัYนตอนและแจ้งให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัรับทราบซึ� งสามารถเขา้ดูขอ้มูลไดที้� Website ภายในของบริษทั มีการดูแลป้องกนั
ทรัพยสิ์นของกิจการไม่ใหสู้ญหาย หรือใชไ้ปในทางที�ไม่เหมาะสม กรณีที�บริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้� เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจตามขัYนตอนและ
ติดตามใหป้ฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวต้ลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนับริษทัทุกกรณี ไม่มีขอ้ยกเวน้ และกระทาํโดยผู ้
ที�ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัYน บริษทัฯมอบหมายให้สาํนักบญัชีและสํานกักฎหมายเป็นผูพิ้จารณาเสนออนุมติั
ธุรกรรมตามเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้มีการอนุมติัทุกรายการผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯมาตรการดงักล่าวครอบคลุมผูที้�เกี�ยวขอ้ง ไม่สามารถนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์
ส่วนตวัได ้มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมอย่างสมํ�าเสมอ มีการกาํหนดวิธีการ เพื�อให้แน่ใจว่า
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

(4) มรีะบบสารสนเทศและการสื$อสารข้อมูลที$ด ี(Information and Communication) 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบขอ้มูลอยา่ง
ต่อเนื�อง ซึ� งส่วนใหญ่เป็นระบบที�บริษทัพฒันาขึYนเองให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชข้อ้มูลของหน่วยงานต่างๆ 
และสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีแผนกระบบฐานข้อมูลดูแลการจัดทําข้อมูลที�สําคัญต่างๆ เพื�อ
ประกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ มีรูปแบบเขา้ใจง่ายและทนัต่อเหตุการณ์ที�ใชใ้น
การตดัสินใจทัYงต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุ้นหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่  กรรมการ
บริษทัไดรั้บหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า � วนัและ
รายงานการประชุมมีการบนัทึกขอ้ซกัถาม ความเห็น หรือขอ้สังเกตที�สาํคญัทัYงที�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  ผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกระดบัมีความระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลสารสนเทศ ตามที�กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
และมีนโยบายการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศโดยให้ทุกคนปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  นอกจากนีY
บริษทัฯ จดัให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูดู้แลระบบการรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ที� มี
ประสิทธิภาพ รวมทัYงมีการพฒันาและปรับปรุงระบบร่วมกบัสาํนกัตรวจสอบภายในและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และ
เตรียมแผนฉุกเฉินสําหรับระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อป้องกนัขอ้มูลสูญหาย โดยอยู่ภายใตน้โยบายรักษาความ
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ปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ส่วนการบนัทึกบญัชีไดป้ฏิบติัตามนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี
ที�รับรองทั�วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีในความบกพร่องใน
การจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

(5) มรีะบบการตดิตามและการประเมนิผลที$ด ี(Monitoring and Evaluation) 

บริษัทฯ  มีการป ระชุมคณ ะกรรมการบริษัท ปี  	99: จําน วน  : ค รัY ง  และมีการป ระชุม
กรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน และมีการประชุมยอ่ยระหวา่งฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกสปัดาห์ เพื�อพิจารณา
และติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่มีการปรับเปลี�ยนกลยทุธ์และปรับปรุง
เป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  รวมทัYงจดัให้สาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายในทั�วทัY งองคก์รและติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ วา่ไดมี้การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที�วางไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

11.3 การบริหารความเสี$ยง 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญเกี�ยวกับการบริหารความเสี� ยงเป็นอย่างมากมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นผูดู้แลการบริหารความเสี�ยงเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารงาน โดยจดัให้มี
การบริหารความเสี�ยงเพื�อลดความเสียหายที�อาจเกิดขึYน เพื�อใหบ้ริษทัฯมีการเติบโตที�ย ั�งยนืและสร้างมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รและจากหน่วยงาน
หลักของบริษัท เพื�อทําหน้าที�กําหนดขอบเขตและคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี� ยง (Risk 
Management Policy) ของบริษทัฯและประเมินความเสี�ยงพร้อมทัYงบริหารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับ
ได ้รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี�ยงและกาํหนดมาตรการจดัการความเสี�ยงเพื�อที�จะช่วยผลกัดนัให้บริษทัฯสามารถบรรลุเป้าหมาย 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้ “การควบคุมภายใน – องค์ประกอบ COSO” และในหัวขอ้ “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ”) 

11.4 นโยบายการบริหารความเสี$ยง 

1. บริษัทมีนโยบายที�จะบริหารความเสี� ยงให้อยู่ในระดับที� เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึง
กาํหนดให้การบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี เพื�อใหส้ามารถกาํหนดแนวทางใน
การจดัการความเสี�ยงและตอ้งสอดคลอ้งDirection ของบริษทั รวมถึงการกาํหนดงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกนั 

2. ในการนาํเสนอโครงการต่างๆ ใหมี้การนาํเสนอแผนบริหารความเสี�ยง เป็นส่วนหนึ�งของแผนงาน
ดว้ย 

3. เมื�อผลการประเมินความเสี�ยงอยูใ่นระดบัสูงมากหรือสูงให้จดัทาํมาตรการจดัการเป็นการเร่งด่วน
หรือกาํหนดให้ฝ่ายบริหารระดบัสูงมีหนา้ที�ติดตามอยา่งใกลชิ้ด สาํหรับความเสี�ยงปานกลาง หรือความเสี�ยงตํ�าให้
ผูบ้ริหารระดบัฝ่ายเป็นผูดู้แล 

4. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง (Risk Management Committee) โดยมีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน และกรรมการประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากสาย
งานหลกัในบริษทั ดาํเนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง รวมทัYงทบทวนและเสนอนโยบายที�
เกี�ยวข้องกับการบริหารความเสี�ยงอย่างน้อยปีละครัY ง โดยในปี 	99: มีการทบทวนความเสี�ยงจํานวน A ครัY ง
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บริษัท/บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกจิ 

1. คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ ์ บุพการีผูถ้ือหุน้ใหญ่ - 
2. นางสาวแพทองธาร  ชินวตัร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ - 
A. นายอรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย ์ ผูบ้ริหาร - 
4. นายสมบูรณ์  คุปติมนสั ผูบ้ริหาร - 
5. นายสุริยา    เปลี�ยนสี ผูบ้ริหาร - 
6. นางสาวจรัญญา   ตัYงบรรเจิดสุข ผูบ้ริหาร - 

7. นางสาวพรรณี   ธาราพฒัน์ ผูบ้ริหาร - 

8. นางปรารถนา  แพทยส์มาน ผูบ้ริหาร - 
9. มูลนิธิไทยคม ครอบครัว ผูถ้ือหุน้ใหญ่  เป็นผูก้่อตัYง - 
10. โรงพยาบาลพระราม c    คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์ เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ โรงพยาบาลทั�วไป 
11. บริษทั บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
1	. บริษทั อลัไพน์ กอลฟ์ แอนด ์สปอร์ตคลบั จาํกดั คุณหญิงพจมาน   ดามาพงศ ์ นางสาวพินทองทา  ชินวตัร นางสาวแพทองธาร  

ชินวตัร   เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 
ธุรกิจสนามกอลฟ์ 

13. บริษทั โอเอไอ ลีสซิ�ง  จาํกดั นางสาวพินทองทา ชินวตัร เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจรถเช่า 

14. บริษทั ฮาวคมั สตูดิโอ จาํกดั ญาติสนิทผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจผลิต รับจา้งผลิตและบริการในงาน
ทางดา้นบนัเทิง 

15 .บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ นางสาวพินทองทา ชินวตัร เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายเครื�องมือสื�อสารทุก
ชนิด และใหบ้ริการงานดา้นบนัเทิง 
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บริษัท/บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกจิ 

16. บริษทั เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จาํกดั นางสาวพินทองทา  ชินวตัร นางสาวแพทองธาร ชินวตัร  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจใหเ้ช่าที�ดินและบริหารอาคารสาํนกังาน   

17. บริษทั เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จาํกดั นางสาวพินทองทา  ชินวตัร  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจใหเ้ช่าที�ดิน 

18. บริษทั พี.ที. คอร์ปอเรชั�น จาํกดั* นางสาวพินทองทา  ชินวตัร นางสาวแพทองธาร ชินวตัร  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์  
19. บริษทั อลัไพน์ การ์เดน้ ดีไซน์ จาํกดั นางสาวแพทองธาร ชินวตัร  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจให้ค ําปรึกษาเกี� ยวกับการออกแบบ    

ภูมิสถาปัตยกรรมและจดั ตกแต่งภูมิทศัน์สวน 
20. บริษทั เชียงใหม่ กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีคลบั จาํกดั บริษทั บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั  เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจสนามกอลฟ์ 

21. บริษทั เฮลธ์ลิYงค ์จาํกดั   บริษทั บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั   เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจโรงแรม 

22. บริษทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์แอนดแ์มนเนจเมน้ท ์จาํกดั คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ ์ เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจโรงแรม 

23. บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั** นางสาวพินทองทา  ชินวตัร   เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

24. บริษทั ฟอร์เต ้(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ทแ์อนดแ์มนเนจเมน้ท ์จาํกดั   เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่  ธุรกิจกาแฟ 

หมายเหตุ    
*  บริษทันีYประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืYนที�อาคารสาํนกังานขนาดยอ่มไดเ้ปิดดาํเนินการมาตัYงแต่ก่อนที�จะนาํบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลงัจากที�บริษทัฯ เขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้  บริษทัดงักล่าวก็ไม่ไดม้ีอาคารสาํนกังานอื�นให้เช่าเพิ�มเติมนอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้ เพื�อประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ  นอกจากนีY  บริษทั
ดงักล่าวก็มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแตกต่างกบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ และไม่ไดอ้ยูใ่นทาํเลเดียวกนักบับริษทัฯ โดยอตัราค่าเช่าและบริการของบริษทัดงักล่าวเรียกเก็บสูงสุดในอตัรา A@_ บาท/ 
ตรม. ในขณะที�อตัราค่าเช่าและบริการของบริษทัฯ อยูใ่นช่วง A9`- :`` บาท/ ตรม. 

**  บริษทันีYประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืYนที�อาคารสาํนกังานขนาดยอ่มไดเ้ปิดดาํเนินการมาตัYงแต่ก่อนที�จะนาํบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลงัจากที�บริษทัฯ เขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้  บริษทัดงักล่าวก็ไม่ไดม้ีอาคารสาํนกังานอื�นให้เช่าเพิ�มเติมนอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้ เพื�อประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ  นอกจากนีY  บริษทั
ดงักล่าวก็มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแตกต่างกบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ และไม่ไดอ้ยูใ่นทาํเลเดียวกนักบับริษทัฯ หรือมีทาํเลอยูใ่นต่างจงัหวดั 
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12.1 ลกัษณะของรายการระหว่างกนักบับริษัท/บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั 

สาํหรับปีสิYนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคล
ที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันีY   

1. รายการรายได้จากการขาย – เป็นรายการขายที�อยูอ่าศยัใหแ้ก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษัทที$เกี$ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัสําหรับปีสิ-นสุด 

วนัที$ 31 ธันวาคม =>>? 
(ล้านบาท) 

คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ ์1 ^9.9@ 
นางสาวแพทองธาร    ชินวตัร 	 	:._9 
นายอรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย ์A  @:.:` 
นางปรารถนา  แพทยส์มาน _ @^.	` 
นายสุริยา    เปลี�ยนสี  9  _.@_ 

รวม ���.�@ 
        

2. รายการรายได้ค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการใหเ้ช่าพืYนที�และใหบ้ริการแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษัทที$เกี$ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัสําหรับปีสิ-นสุด 

วนัที$ 31 ธันวาคม =>>? 
(ล้านบาท) 

  บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 	A 2.53 
  บริษทั บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั @@ 2.40 
  มูลนิธิไทยคม c 2.22 
  บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั @9 0.03 
  บริษทั พี.ที .คอร์ปอเรชั�น จาํกดั @_ 0.01 

รวม 7.19 
 
 
 

 

 

 

 

 



                         บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
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3. รายการต้นทุนค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการค่าบริการในการบริหารอาคารสาํนกังานและตน้ทุน
ทางการเงินใหบ้ริษทั/บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษัท/บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัสําหรับปีสิ-นสุด 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  บริษทั เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จาํกดั @: 22.68 
  บริษทั พี.ที .คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 18 6.21 
  บริษทั เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จาํกดั 17 3.84 
  บริษทั อลัไพน์ การ์เดน้ ดีไซน์ จาํกดั @c 0.33 
  คุณหญิงพจมาน  ดามาพงศ ์1 0.07 

รวม 33.13 
 

4. รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร – เป็นรายการค่าบริการต่างๆที�จ่ายใหแ้ก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัสําหรับปีสิ-นสุด 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  บริษทั อลัไพน์ การ์เดน้ ดีไซน์ จาํกดั @c 6.07 
  บริษทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์แอนดแ์มนเนจเมน้ท ์จาํกดั 		 2.02 
  บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั 15 1.50 
  บริษทั พี.ที .คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 18 1.26 
  บริษทั อลัไพน์ กอลฟ์ แอนด ์สปอร์ตคลบั จาํกดั @	 1.14 
  บริษทั โอเอไอ ลีสซิ�ง จาํกดั @A 1.04 
  บริษทั เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จาํกดั 17 0.61 
  บริษทั ฮาวคมั สตูดิโอ จาํกดั 14 0.50 
  โรงพยาบาลพระราม c @` 0.45 
  บริษทั เชียงใหม่ กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีคลบั จาํกดั 	` 0.25 
  บริษทั ฟอร์เต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24 0.11 
  บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 	A 0.06 
  บริษทั เฮลธ์ลิYงค ์จาํกดั 	@ 0.05 
  บริษทั เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จาํกดั @: 0.01 

รวม 15.07 
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5. รายการลูกหนี-การค้า  – เกิดจากการขายที�อยู่อาศัยให้ผู ้บริการตามเกณฑ์ที�ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

บุคคลที$เกี$ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัสําหรับปีสิ-นสุด 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 
(ล้านบาท) 

  นายอรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย์  A @:.@	 
  นางปรารถนา  แพทยส์มาน _ 13.01 
  นายสมบูรณ์  คุปติมนสั ^  8.09 
  นายสุริยา    เปลี�ยนสี  5  �.c^ 
  นางสาวจรัญญา  ตัYงบรรเจิดสุข :   �.9A 
  นางสาวพรรณี  ธาราพฒัน์ �   �.^c 

รวม 60.18 

รายการระหว่างกนัเกดิขึ-นจากธุรกรรมต่าง ๆ ซึ$งมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดงันี- 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย เขา้ทาํสญัญาต่าง ๆ  กบับริษทั/บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยธุรกรรมเหล่านีYไดท้าํบน
พืYนฐานหรือเงื�อนไขที�จะเอืYอประโยชน์ต่อบริษทัเช่นเดียวกบัธุรกรรมที�ทาํกบับริษทัทั�วไปธุรกรรมที�สาํคญัที�บริษทั
เขา้ทาํรายการดงักล่าวสาํหรับปี 2556 สรุปไดด้งันีY  

� รายการขายอสังหาริมทรัพย์  

 บริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาขายอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทั 

� รายการให้เช่าพื-นที$ และให้บริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยเข้าทําสัญญาให้เช่าพืYนที�ตลอดจนการบริการในพืYนที� เช่าแก่บริษัทที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

� รายการเช่าที$ดนิ และรับบริการ 

- บริษทัยอ่ยเช่าที�ดินจากบุพการีผูถื้อหุน้ใหญ่และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

- บริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงแรม สนามกอลฟ์ บริการเช่าป้ายโฆษณา บริการรถเช่า ฯลฯ จาก
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนัYนเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติ และเป็นการสนับสนุนการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ รายการดงักล่าวเป็นรายการที�มีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนไดมี้การกาํหนดเงื�อนไขโดยคาํนึงถึงราคาตลาด หรือตน้ทุนบวกกาํไรที�เหมาะสม 
(Cost Plus) โดยตน้ทุนดงักล่าวเป็นตน้ทุนประมาณการจากการทาํงบประมาณของบริษทัฯ บวกดว้ยอตัรากาํไรที�ได้
กาํหนด ซึ� งเป็นอตัรากาํไรที�เหมาะสม ทัYงนีY  บริษทัฯ จะทาํการพิจารณาทบทวนตน้ทุนและอตัรากาํไรดงักล่าวเป็น
ประจาํทุกปี  
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12.3 มาตรการหรือขั-นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั  

ขัYนตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั ในส่วนของรายการธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไขการคา้ทั�วไป เช่น 
การใหเ้ช่าพืYนที� เป็นตน้ บริษทัฯจะกาํหนดเงื�อนไขตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้ทั�วไป  ซึ�งเป็นราคาตลาดที�ใช้
กบัลูกคา้ทั�วไป หรือกาํหนดโดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึYนจริงบวกกาํไรที�เหมาะสม ในส่วนของรายการอื�น บริษทัฯ 
จะพิจารณาเงื�อนไขตามลกัษณะการคา้ทั�วไป โดยใชอ้า้งอิงตามราคาตลาดทั�วไป ในกรณีที�ไม่สามารถหาราคาตลาด
ที�ใชใ้นการเปรียบเทียบ บริษทัฯจะดาํเนินการจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.  
ไม่นอ้ยกวา่  A  ราย    เพื�อประเมินราคาตลาด  เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม   ไม่เกินกวา่ค่าเฉลี�ยของ
ผูป้ระเมินอิสระทัYงหมดนัYนเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ทัYงนีY  บริษทัฯ  ตอ้งดาํเนินการเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  พิจารณาใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคา
ในการอนุมติัรายการระหวา่งกนันัYน ก่อนนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

ทัY งนีY  การปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยง และการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดจน 
ถึงมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

สาํหรับแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต จะยงัประกอบดว้ยรายการธุรกิจปกติ เช่น การให้
เช่าพืYนที� เป็นตน้ นอกจากนีY  ยงัอาจมีรายการซืYอขายที�ดินกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงรายการอื�นๆ ทัYงนีY  การทาํ
รายการระหวา่งกนัที�จะเกิดขึYนในอนาคตจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ  และเป็นไปตามมาตรการหรือ
ขัYนตอนการอนุมติัที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

13.1 งบการเงนิ 

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี  

จากรายงานของผูส้อบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา (2554 – 2556) ผูส้อบบัญชีแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข โดยมีความเห็นวา่งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และงบการเงินของบริษทั 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะของ
บริษทั กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษทั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามหลกัการ
บญัชีที�รับรองทั�วไป 

(2) ตารางสรุปงบการเงนิ 
          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 834,763 3 750,359 3 1,172,697 6 
เงินลงทุนชั�วคราว -  A�B,��C 1 -  
ลูกหนีDการคา้ และลูกหนีD อื�น 63,381  63,965 1 63,646  
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 18,805,428 70 14,640,856 64 10,567,473 57 
เงินมดัจาํค่าที�ดิน 194,880 1 244,130 1 81,055 1 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 345,115 1 275,966 1 96,848 1 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 9,707  11,862  9,555  

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,253,274 75 16,197,256 71 11,991,274 65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลูกหนีDการคา้ที�ถึงกาํหนดชาํระเกินหนึ�งปี HI,J�K  	K,	LC  	�,LJI  
ที�ดินรอการพฒันา LJL,B	� 2 LCC,B�� 2 LLC,K	� 3 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 5,126,724 19 5,073,614 22 5,781,377 31 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  949,384 4 873,828 4 86,845 1 
สิทธิการเช่า  IB,LJL  I	,CLB 1 IK,�CH  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี AK,KL	  	�,HA	  LB,�	A  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 24,717  17,399  1	,ICI  

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,89:,010 25 7,;<;,563 29 7,97=,452 35 

รวมสินทรัพย์ >7,993,284 100 >>,782,819 100 @<,46:,726 100 
* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีAสินหมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน L,IAB,447 17 H,ACL,540 23 A,JJH,230 16 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื�น IAI,587 2 	HH,648 2 AKI,37C 2 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย IHA,019 	 HCK,041 	 LLA,�JH A 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ JAA,390 4 LLH,766 2 �	A,458 1 
ส่วนของหนีD สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 

      

          เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน A,LLK,L�H 9 �,�C	,BK	 H A,BIL,HCB �� 
          หนีD สินตามสัญญาเช่าระยะยาว �,B�B  �,ALI  �,LIK  
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีภายในหนึ�งปี 16,959  18,473  38,900  
เงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  ALK,	H� � -  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย IL,JJA  �LB,KHK 1 �	L,BLK 1 
หนีD สินหมุนเวียนอื�น �BK,033  J	,913  K	,807  

     รวมหนีAสินหมุนเวียน =,458,852 E; <,357,808 E8 7,159,062 EE 

หนีAสินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,593,052 10 1,920,447 8 H�B,BB0 3 
หุน้กู ้ 	,LBB,BBB 12 A,BBB,BBB 9 A,BBB,BBB 11 
หนีD สินตามสัญญาเช่าระยะยาว  1,156  2,166  3,CL	  
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี  40,739  57,698  76,171  
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ �IK,579 1 �HI,356 1 �LC,688 1 
เงินประกนัการก่อสร้าง ABJ,682 1 ��I,292 1 KJ,LAL 1 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน K	,AC	  I	,ALC  LJ,IC	  
หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี H��,LHB 2 HHC,	LB A IKC,JBB L 
หนีD สินไม่หมุนเวยีนอื�น 10,136  6,54C  6,54C  

     รวมหนีAสินไม่หมุนเวียน 8,::8,077 26 9,<<@,095 21 E,;;E,257 20 

รวมหนีAสิน @7,465,929 61 @E,238,903 58 =,712,3@= 53 
* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI



                             บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   �	. ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญั หนา้ 3 

 

          (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       
     ทุนจดทะเบียน 4,000,000  3,500,000  3,500,000  
     ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 3,712,622 14 3,291,683 14 3,285,091 �C 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 	�C,564 � 	�I,887 � 	�H,613 A 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -  �,IAB  -  
กาํไรสะสม       
      จดัสรร       
            สาํรองตามกฎหมาย 	J	,500 � 	L�,500 A ACC,100 � 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร I,102,669 A	 H,592,AAI AH L,CHJ,603 AI 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น @:,527,355 E= =,543,916 9> <,89<,407 98 

รวมหนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,993,><9 100 22,782,<@= 100 1<,97:,8>7 100 
* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้จากการดาํเนินงาน       
รายไดจ้ากการขาย J,201,209 JA K,554,972 90 I,526,101 89 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 828,853 8 802,916 �0 82K,IK	 �1 
รายไดค่้าที�ปรึกษาและการจดัการ �,BJA  HLI  -  

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน �B,B	�,�HL �BB C,	HC,L	L �BB K,	H	,KKL �BB 

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน       
ตน้ทุนขาย I,160,807 61 H,052,926 60 L,ACI,242 58 
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 	B	,709 3 ACL,645 4 AII,685 4 
ตน้ทุนค่าที�ปรึกษาและการจดัการ 900  450  -  

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน I,465,416 64 H,338,021 64 L,552,927 62 

กาํไรขัAนต้น 	,HIH,738 36 	,BAB,413 36 A,CBB,84K 38 

รายไดอื้�น 13,863  1I,642  1K,716  
กาํไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุน 

 
LA,AH	 

 
1 

 
H�,CHC 

 
1 

 
	,AHK 

 

ค่าใชจ่้ายในการขาย C	I,IC2 8 H	L,CAI 6 	CC,JJK 5 
ภาษีธุรกิจเฉพาะเเละค่าธรรมเนียมการโอน 	LJ,C29 L ACK,IAJ 3 ALH,BKH 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร �,BIC,LI� 11 C�A,HHK 10 IH	,	HK 9 
ตน้ทุนทางการเงิน J	,615 1 HH,851 1 	C,310 1 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ �,AK	,AIK �	 �,	JC,BHB �K �,LJI,BC� A0 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ �J�,652 A �KJ,560 2 L	C,437 6 

กาํไรสําหรับปี �,081,615 11 �,218,490 �H �,BHK,644 14 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น       
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
- 

  
I,L	K 

  
- 

 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -  �,LC�  -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ -  L,JHI  -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี @,:<@,615 11 @,>@E,534 @; @,:;8,644 14 

กาํไรต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน (บาท) :.>=  :.EE  :.>=  
* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
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                          (หน่วย : พันบาท) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

2556 2555* 2554* 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

ทุนเรือนหุ้น    
     ยอดคงเหลือตน้ปี 3,291,683 3,285,091 3,21J,	AH 
     เพิ�มทุนหุน้สามญั C,I	I I,HJA IH,KII 
     หุน้สามญั L�A,	B	 - - 

     ยอดคงเหลอืปลายปี 3,712,622 3,291,683 3,285,091 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น    
     ยอดคงเหลือตน้ปี 	�I,887 	�H,613 293,312 
     เพิ�มขึDนระหวา่งปี �,IKK �,AKL AA,	B� 

     ยอดคงเหลอืปลายปี E@<,564 E@7,887 E@;,613 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ - 1,620 - 

กาํไรสะสม    

     จัดสรรแล้ว    
         สาํรองตามกฎหมาย    
            ยอดคงเหลือตน้ปี 	L�,500 ACC,100 A	H,100 
            เพิ�มขึDนระหวา่งปี HA,000 H	,400 H	,000 

            ยอดคงเหลอืปลายปี E=E,500 E9@,500 ><<,100 

      ยังไม่ได้จัดสรร    
            ยอดคงเหลือตน้ปี (ก่อนปรับปรุง) H,592,22I L,859,603 L,	HA,357 
            ผลกระทบจากการปรับปรุง    
            ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - (L	,��J) 
           ยอดคงเหลือตน้ปี (หลงัปรับปรุง) H,592,226 L,859,603 L,	BJ,A	C 
            หุน้ปันผล (L�A,	B	) - - 
            จ่ายเงินปันผล (106,869) (427,511) (454,279) 
            สาํรองตามกฎหมาย (HA,000) (H	,400) (H	,000) 
            กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  �,BC�,615 �,A�	,534 �,BHK,644 

            ยอดคงเหลอืปลายปี 7,102,669 ;,592,226 9,859,603 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น @:,527,355 =,543,916 <,748,407 
* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
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                          (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบกระแสเงนิสด 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ @,>8E,267 @,E=<,050 @,9=7,081 

    ปรับกระทบรายการกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

ค่าเสื�อมราคา C�,869 AC,793 AH,352 
(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว ��C (��C) - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (LA,AH	) (H�,CHC) (	,AHK) 
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน �KA AB KH 
กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (LHB) (�AC) (	�K) 
ค่าสิทธิการเช่าตดับญัชี 	,	LH 	,	LH 	,	LH 
รายไดสิ้ทธิการเช่าตดับญัชี (18,473) (38,900) (4K,445) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน �B,LJB K,�AJ I,HIL 
ตน้ทุนทางการเงิน J	,616 HH,851 	C,310 

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีAสินดําเนินงาน 1,9:@,701 1,9:>,184 1,;@<,708 

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึDน)ลดลง    
เงินลงทุนชั�วคราว 210,000 (210,000) - 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื�น (�C,985) (�	,200) (	B,720) 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (3,690,893) (3,672,833) (3,210,156) 
เงินมดัจาํค่าที�ดิน LJ,AHB (�I	,BKH) (C�,BHL) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง (IJ,149) (�KJ,118) (CK,160) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น A,155 (A,307) A,191 
ที�ดินรอการพฒันา (I,BAB) (AC) (KC,JLK) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (7,	�C) (3,K�	) (2,A	B) 

หนีD สินดาํเนินงานเพิ�มขึDน(ลดลง)    
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื�น AKB,940 KJ,270 (AHI,432) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย HH,323 �LK,476 �C,254 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ LKI,625 	�	,308 		,532 
หนีD สินหมุนเวียนอื�น �	,118 AB,108 AH,756 
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ ��,222 K,668 (	K,101) 
เงินประกนัการก่อสร้าง J	,390 	I,868 (H,017) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (LHI) - - 
หนีD สินไม่หมุนเวียนอื�น 	,HCC - - 

เงนิสดจ่ายจากกจิกรรมดาํเนินงาน (@,>:;,509) (>,>E8,392) (>,@=:,376) 
      ดอกเบีDยจ่าย (626,980) (491,777) (274,105) 

ภาษีเงินได ้ (310,526) (283,319) (490,814) 

เงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (2,143,015) (3,012,488) (2,955,295) 

* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
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                          (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 2556 2555* 2554* 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

ลงทุนเพิ�มในอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (�L,CBC) (�	,L	A) (�L,KCI) 
ซืDอที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (145,107) (37,266) (38,797) 
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 	,KCB �H - 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ICH �,IIH JCA 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (155,450) (4=,018) (;>,601) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
เพิ�มขึDน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน (IBC,6BH) A,ACJ,	�B �,�LH,�HI 
เพิ�มขึDน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ALI,BHL) ALK,	H� - 
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน L,605,516 	,287,150 A,CI	,448 
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (A,IIC,HIC) (A,KHC,A�B) (A,�H	,CCA) 
จ่ายชาํระหนีD เจา้หนีDตามสญัญาเช่าระยะยาว (�,ALI) (�,CJJ) (�,�HJ) 
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู ้ �,LBB,BBB - A,BBB,BBB 
เงินปันผลจ่าย (�BI,CIK) (L	L,BAB) (LHL,AKJ) 
เงินสดรับจากการเพิ�มทุนหุ้นสามญั C,IJ	 J,LCI CK,BLC 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน >,E<>,869 >,7E=,168 E,9<7,332 

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึDน (ลดลง) สุทธิ CL,404 (LAA,338) LKC,436 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 750,359 �,�KA,697 IJL,261 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 834,763 750,359 @,@8>,697 

* ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปี AHHI 
 

 

 

 

 

 

 



                             บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 	 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   �	. ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญั หนา้ 8 

 

(3) ตารางอตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2556 2555* 2554* 
    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.14 1.94 1.95 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.09 0.12 0.20 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.24) (0.42) (0.56) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีDการคา้ (เท่า) 165.21 172.70 235.88 
ระยะเวลาเก็บหนีD เฉลี�ย (วนั) 2.18 2.08 1.53 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.39 5.49 8.06 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั) 82.00 65.57 44.67 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีD  (เท่า) 15.56 21.38 13.68 
ระยะเวลาชาํระหนีD  (วนั) 23.14 16.84 26.32 
Cash Cycle (วนั) 61.04 50.81 19.88 
    

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากาํไรขัDนตน้ (%) 35.55 36.14 38.09 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) �	.BK �I.HK AB.HC 
อตัรากาํไรอื�น (%) B.HI B.81 B.28 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) (163.49) (217.45) (195.27) 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 10.72 14.46 14.34 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.78 13.32 12.55 
    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.35 5.91 6.48 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 127.63 259.67 1,163.16 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.41 0.41 0.45 
    

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    
อตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.56 1.39 1.11 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีDย (เท่า) (2.96) (5.65) (9.12) 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) (0.57) (0.93) (1.11) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) LL.LL*** H�.KC** 41.6** 

*      ปรับปรุงใหม่เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน 
ประจาํปี AHHI 

**    เป็นอตัราที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี AHHH และ AHHI 

***  เป็นอตัราที�คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปี AHHI  ตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ปรับปรุงดว้ยกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมใน อสังหาริมทรัพย ์

เพื�อการลงทุนจาํนวน LK.HB ลา้นบาท 
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14. การวเิคราะห์ และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. สรุปภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

ปี 2556 เป็นปีที�บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปีของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษทัฯ เปิดตวัโครงการใหม่จาํนวน 12 โครงการมูลค่ารวม AB,640 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการ
แนวราบ จาํนวน 8 โครงการ และโครงการในแนวสูงจาํนวน L โครงการ โดยมีการเปิดตวัโครงการที�อยูใ่นทาํเล
เมืองท่องเที�ยวสาํคญั คือ คอนโดมิเนียมเซ็นทริค ซี พทัยา นอกจากนีDบริษทัฯ ยงัมีโครงการที�ขายต่อเนื�องมาจากปี 
2555 อีก 25 โครงการ ส่งผลให้มียอดขายรวมทัDงปี เท่ากบั  �	,H	A ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 7,599 ลา้นบาท 
และโครงการแนวสูง 5,933 ลา้นบาท สูงกวา่ยอดขายปี 2555 ร้อยละ 10 โดยยอดขายที�เติบโตขึDน เนื�องมาจากการ
พฒันาโครงการที�ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมที�เปิดในแนว
เส้นทางของรถไฟฟ้าที�ไดรั้บการตอบรับที�ดีมาก ในดา้นรายไดซึ้� งตัDงเป้าไว ้10,000 ลา้นบาท บริษทัฯ สามารถทาํ
ผลงานที�ไดสู้งกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกนั โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 10,031 ลา้นบาท เติบโตจากปี 2555 
ร้อยละ AB และมีกาํไรสาํหรับปีเท่ากบั 1,BCA ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ �� ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมและมี
กาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.29 บาท 

สําหรับปี  2557 เป็นปีที� ปัจจัยเรื� องการเมือง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยอ์าจตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ลูกคา้ชะลอการซืDอและ/หรือ
การลงทุน นอกจากนีD ยงัมีปัจจยัความเขม้งวดการปล่อยสินเชื�อของธนาคารพาณิชย ์ซึ� งจะมีการกลั�นกรองลูกคา้มาก
ขึDนกวา่ปกติ   

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชัDนนําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเน้นการ
ผสมผสานของธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่า ซึ� งเป็นแหล่งรายไดร้ะยะยาว และการพฒันาโครงการบา้นพกัอาศยั 
เพื�อขาย ซึ� งเป็นแหล่งรายไดที้�ช่วยสร้างการเติบโต ทัDงนีD เพื�อเป็นการสร้างสมดุลของรายได ้ดว้ยวสิยัทศัน์ของบริษทัฯ 
ที�ตอ้งการสร้างผลการดาํเนินงานที�ดีและมีการเติบโตอยา่งต่อเนื�องและมีเสถียรภาพ โดยมีธุรกิจพฒันาโครงการที�
อยูอ่าศยัเป็นตวัขบัเคลื�อนหลกั ในแผนพฒันาโครงการระหว่างปี 2557-2558 บริษทัยงัคงเน้นการพฒันาโครงการ
แนวราบมากกว่าแนวสูง โดยอยู่ในสัดส่วน 70 : 30 โดยประมาณ  ทัD งนีD เพื�อบริหารความเสี�ยงในดา้นรายได้จาก
โครงการแนวสูงในภาวะเศรษฐกิจที�ผนัผวนซึ�งอาจกระทบต่ออตัราการหมุนเวยีนของกระแสเงินสด เงินลงทุนและ
การบริหารจดัการงานก่อสร้าง นอกจากนีD บริษทัฯ จะนาํระบบพรีแคสตม์าใชใ้นงานก่อสร้างเพิ�มมากขึDน เพื�อลด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และทําให้สามารถส่งมอบบ้านได้เร็วขึD นประมาณ 2-3 เดือนและยงัช่วยแก้ปัญหาการ       
ขาดแคลนแรงงานไดอี้กทางหนึ�ง อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัตอ้งการขยายธุรกิจอาคารสาํนกังานให้เช่าใหย้งัคงรักษา
สัดส่วนของรายไดร้ะยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ 
ซึ�งในปี AHHK บริษทัฯ มีโครงการสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ �,�KB ลา้นบาท 
 
หมายเหตุ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการบัญชีฉบับที� �A เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบัติตัDงแต่วนัที� � 
มกราคม AHHI ซึ� งมาตรฐานการบญัชีฉบบันีDกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีD สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื�อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด ซึ� งผลกระทบดงักล่าวคาํนวณดว้ยอตัราภาษีตามพระราช
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กฤษฎีกาฉบับที�  H	B พ.ศ.AHHL ประกาศเกี�ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้ลงวนัที�  21 ธันวาคม 2554 การเริ�มใช้
มาตรฐานดงักล่าวบริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปรับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที�นํามา
แสดงเปรียบเทียบเพื�อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ทัD งนีD ผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงที�มีต่องบการเงินดังกล่าวแลว้ และเห็นว่ารายการปรับปรุงมีความเหมาะสมและได้นําไปปรับปรุงโดย
ถูกตอ้งตามควรแลว้ 

สาํหรับปี AHHL บริษทัฯ ไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายห้องชุดใน
อาคารชุดโดยวิธีอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ ภายใตก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �H เรื�อง
สญัญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์สัญญาการขายห้องชุดในอาคารชุดเป็นสญัญาการขายสินคา้มิใช่สญัญาก่อสร้าง 
และอยู่ภายใตม้าตรฐานการบัญชีฉบบัที� �C ดงันัDนตัDงแต่วนัที� � มกราคม AHHL กลุ่มบริษทัไดเ้ปลี�ยนนโยบายการ
บญัชีจากการรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จเป็นเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิg  ผลของการเปลี�ยนแปลงนีD รับรู้
โดยวิธีปรับยอ้นหลงัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนีDบริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� �J เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครัD งแรกซึ� งกลุ่มบริษทัเลือกที�จะบนัทึกสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานทัDงหมดเป็นรายการปรับปรุงลดกาํไรสะสม ณ วนัที� � มกราคม AHHL ลงจาํนวน L	.�A ลา้นบาท 
ตามวธีิปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของการนาํมาตรฐานการบญัชีมาใชค้รัD งแรก 

2. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกําไรสําหรับงบการเงินรวม ปี 2556 เปรียบเทยีบ

กบัปี 2555 

2.1 วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

2.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการดําเนินงาน 10,031 ล้านบาทและ C,358      
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดเ้พิ�มขึDนจากปี 2555 จาํนวน �,IK	 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ AB มีการเปลี�ยนแปลง
ที�สาํคญั ดงันีD  

                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ปี 2556 ปี 2555 

        เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 จาํนวน        % 

รายได้จากการขาย =,>:@ 8,;;; @,797 >> 
         - โครงการแนวราบ 7,598 6,065 �,H		 AH 
         - โครงการแนวสูง 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

1,603 

<>= 

1,490 

803 

��	 

>7 

C 

E 

- รายได้จากการขายเพิ�มขึDนจาํนวน �,ILI ลา้นบาทหรือเติบโตเพิ�มขึD นถึงร้อยละ AA 
เนื�องมาจากในปี AHHI บริษทัฯ มีการรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการแนวราบเพิ�มขึDนร้อยละ AH โดยสดัส่วนรายได้
จากโครงการแนวราบที�รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขายในปี AHHI คิดเป็นร้อยละ C	 ในขณะที�ปี AHHH คิดเป็นร้อยละ CB 
โดยรายได้จากการขายโครงการแนวราบของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี�ยว        
ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารพาณิชย ์ซึ�งมีสดัส่วนรายไดใ้นแต่ละประเภทผลิตภณัฑ ์ดงันีD  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 ปี 2555         เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายได้จากการขายโครงการแนวราบ       
         - บา้นเดี�ยว 7,048 9	 5,496 90 �,HHA AC 
         - ทาวน์เฮา้ส์ 464 6 343 I �A� 	H 
         - อาคารพาณิชย ์ 86 1 226 L (�LB) (IA) 

รวม 7,598 100 6,065 100 @,;EE >; 

รายไดจ้ากการขายโครงการแนวราบของบริษทัฯ สัดส่วนหลกัมาจากโครงการบา้นเดี�ยว
โดยมีโครงการที�รับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี AHHI จาํนวน A� โครงการ ในขณะที�ปี AHHH มีจาํนวน AB โครงการ ซึ�งการ
พฒันาโครงการของบริษัทฯ เป็นโครงการระดับพรีเมียมที�ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุก
เซกเมนต์ ภายใต้นโยบายการพฒันาที�ยึดหลัก “5 ความสมบูรณ์แบบ” อันได้แก่ Practical Design, Accessible 
Location, Lively Neighborhood, Security Care และ Intelligent Home เป็นเกณฑส์าํคญัในการพฒันาสินคา้ เพื�อส่ง
มอบความสุขใหแ้ก่ลูกคา้  

ณ สิDนปี AHHI บริษัทฯ มีงานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบจาํนวน A,IBJ ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 
�B,JJL ลา้นบาทโดยจะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี AHHK – AHHJ 

- รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ�มขึDนจาํนวน AI ลา้นบาทหรือเติบโตเพิ�มขึDนถึงร้อยละ 	 
เนื�องมาจากในปี AHHI บริษทัฯ มีอตัราการเช่าอาคารสาํนกังานเพิ�มขึDน 

2.1.2 ต้นทุนจากการดาํเนินงาน 

ตน้ทุนจากการดาํเนินงานเท่ากบั I,465 ลา้นบาทและ H,		C ลา้นบาทสาํหรับปี 2556 และ 
ปี 2555 ตามลาํดบั ตน้ทุนจากการดาํเนินงานเพิ�มขึDนจากปี 2555 จาํนวน 1,127 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ A� โดยมี
การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ดงันีD  

(หน่วย : ลา้นบาท)   

   
ปี 2556 ปี 2555 

        เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 จาํนวน        % 

ตน้ทุนขาย I,161 H,053     1,108   22 
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 304 285 19 7 

- ตน้ทุนขายเพิ�มขึDนจาํนวน 1,108 ลา้นบาทเป็นการเพิ�มขึD นตามรายได้จากการขายที�
เพิ�มขึDนและตน้ทุนการก่อสร้างสูงขึDน เนื�องจากราคาวสัดุก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึDน การปรับขึDนอตัราค่าจา้งขัDน
ตํ�าเป็น 	BB บาทที�เริ�มตัDงแต่ปี AHHH และมีผลทั�วประเทศในตน้ปี AHHI ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการ
ที�สูงขึDน  

- ตน้ทุนค่าเช่าและบริการเพิ�มขึDนจาํนวน �J ลา้นบาท เป็นการเพิ�มขึDนตามรายไดค้่าเช่า
และบริการที�เพิ�มขึDน นอกจากนีDตน้ทุนค่าเช่าและบริการของอาคารสาํนกังานให้เช่าที�เพิ�มขึDนส่วนหนึ�งเกิดจากการ
ปรับขึDนของค่าไฟฟ้า 
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2.1.3 รายได้อื�น 

รายไดอื้�นเท่ากบั 14 ลา้นบาทและ 17 ลา้นบาทสาํหรับปี AHHI และปี AHHH ตามลาํดบั โดย
รายไดอื้�นสาํหรับปี AHHI ลดลงจากปี AHHH จาํนวน 3 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ �C 

2.1.4 กาํไรจากการปรับมูลค่ายุตธิรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปี AHHI และปี 
AHHH เท่ากบั LA ลา้นบาทและ HA ลา้นบาทตามลาํดบั ลดลงจาํนวน �B ลา้นบาท ซึ�งกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ในอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนส่วนใหญ่ คือ กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมอาคารชินวตัรทาวเวอร์ � A และ 	   

2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั C	K ลา้นบาทและ H	H ลา้นบาทสําหรับปี AHHI และปี AHHH 
ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายขายเพิ�มขึDนจากปี AHHH จาํนวน 	BA ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ HI  ค่าใชจ่้ายทางการขาย
และการตลาดสูงขึD นตามการขยายโครงการและการสร้าง Backlog โครงการคอนโดมิเนียม ซึ� งบริษัทฯ มี
คอนโดมิเนียมที�อยูร่ะหวา่งการพฒันา และจะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี AHHK-AHHJ รวม C โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
�K,IHB ลา้นบาท ประกอบกบัในปี AHHI มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายในการสร้างสาํนกังานขายชั�วคราวของโครงการแนวสูง
ที�มีการรืD อถอนเพื�อก่อสร้างอาคารชุดในปี AHHI และที�มีการสร้างใหม่และยงัใช้เป็นสํานักงานขายอยู่ จึงมีการ      
ตดัค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในปี AHHI 

2.1.6 ภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเท่ากบั 	HB ลา้นบาทและ ACC ลา้นบาทสาํหรับ
ปี AHHI และปี AHHH ตามลาํดับ โดยเพิ�มขึDนจากปี AHHH จาํนวน IA ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2A  ซึ� งเพิ�มขึDน
สมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึDนตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ �,BIC ลา้นบาทและ C�	 ลา้นบาทสําหรับปี AHHI และ       
ปี AHHH ตามลาํดบั โดยเพิ�มขึDนจากปี AHHH จาํนวน AHH ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 	�  เกิดจากรายการที�สําคญั
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานที�เพิ�มขึDนจากจาํนวนพนักงานที�เพิ�มขึDน ตลอดจนค่าใชจ่้ายบริหารโครงการเพื�อ
รองรับกบัโครงการที�เพิ�มขึDน 

2.1.8 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ JL ล้านบาทและ HI ล้านบาทสําหรับปี AHHI และปี AHHH 
ตามลาํดบั โดยตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึDนจากปี AHHH จาํนวน 38 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 68  เนื�องจากเงินกูย้มืที�
เพิ�มขึDนเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการและดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

2.1.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี 2556 และปี 255H เท่ากบั �JA ลา้นบาทและ �CB ลา้นบาท
ตามลาํดบัเพิ�มขึDนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั �A ลา้นบาท เกิดจากในปี AHHI บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบบัที� �A เรื�อง ภาษีเงินได้  ตามมาตรฐานดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัระบุผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจาก
ความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีD สินระหว่างหลกัเกณฑ์ทางบัญชีกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื�อรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  รายการผลแตกต่างระหวา่งหลกัเกณฑท์างบญัชี
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กับทางภาษีอากรของบริษทัโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ รายการกาํไรและขาดทุนจากการประเมินราคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและผลประโยชน์พนักงานที�ออกจากงานเมื�อเกษียณอายกุารทาํงาน ซึ� งผลสุทธิเกิด
หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  อีกทัDงพระราชกฤษฎีกาฉบบัที� H	B พ.ศ. AHHL ลงวนัที� A� ธนัวาคม AHHL ให้ลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิปี AHHH AHHI และ AHHK จากอตัราร้อยละ 	B เหลืออตัราร้อยละ A	 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี AHHH ที� เริ� มในหรือหลังวนัที�  � มกราคม AHHH และเหลือร้อยละ AB สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม AHHI และ AHHK ทาํให้บริษทัตอ้งปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีที�ไดว้ดัมูลค่าใหม่ตามอตัราภาษีเงินไดที้�ลดลงในแต่ละปีดงัที�กล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปี เปลี�ยนแปลง 

 2556 2555 จาํนวน % 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั A	H AJB (55) (19) 

ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผลแตกต่างชั�วคราวที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบั
รายการ 

AI 	J (13) (33) 

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการลด
อตัราภาษีเงินได ้

(I9) (�LJ) 80 54 

ค่าใช้จ่าย ภาษีเงนิได้ 192 180 12 7 

2.1.10 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

ในปี AHHI และปี AHHH บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีเท่ากบั �,BCA ลา้นบาทและ 
�,A�L ลา้นบาทตามลาํดับ โดยกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีลดลงจากปี AHHH จาํนวน �	A ลา้นบาทหรือคิดเป็น    
ร้อยละ �B.CK อนัเกิดจากอตัรากาํไรขัDนตน้ปี AHHI ตํ�ากวา่ปี AHHH ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารงานปี AHHI ที�    
สูงกวา่ปี AHHH ตลอดจนการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �A เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี AHHI ซึ� งทาํใหต้อ้ง
ปรับปรุงงบการเงินประจาํปี AHHH ที�นาํมาเปรียบเทียบกบัปี AHHI จึงทาํใหก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี AHHH 
หลงัจากการปรับปรุงสูงกวา่ปี AHHI ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
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2.2 ความสามารถในการทาํกาํไร 

               (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าและบริการ 

ค่าที�ปรึกษา 

และการจัดการ 
รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน J,AB�.A� K,HHL.JK CAC.CH CBA.JA �.BJ B.HL 10,031.15 8,358.43 
ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน I,�IB.CB H,BHA.J	 	B	.K� ACL.IL B.JB B.LH 6,465.41 5,338.02 

กาํไรขัAนต้น 3,040.41 2,502.04 525.14 518.28 0.19 0.09 3,565.74 3,020.41 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร �,CBI.JH �,ABL.C� �I.�C �B.BK - - 1,823.13 1,214.88 

กาํไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 1,233.46 1,297.23 508.96 508.21 0.19 0.09 1,742.61 1,805.53 

อตัรากาํไรขัAนต้น (%) 33.04 33.12 63.36 64.55 17.43 16.67 35.55 36.14 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 13.41 17.17 61.41 63.30 17.43 16.67 17.37 21.60 
 
 

 ปี 2556 ปี 2555 เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 ยูนิต ล้านบาท @ ยูนิต ล้านบาท @ ยูนิต ล้านบาท @ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์          

         - โครงการแนวราบ IJ	 7,598 �B.JI 605 6,065 10.02 CC �,H		 B.JL 
         - โครงการแนวสูง 250 1,603 I.L� 353 1,490 4.22 (�B	) ��	 A.�J 

รวม 943 9,201 =.87 958 7,555 7.89 (@;) @,797 @.<8 

- กาํไรขัDนตน้รวมสําหรับปี AHHI ของบริษทัสูงกว่าปี AHHH อนัเนื�องมาจากรายไดจ้ากการ
ดาํเนินงานที�สูงขึDน โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยโ์ครงการแนวราบของบริษทัฯ ตามที�ได้กล่าว
ขา้งตน้ ซึ� งเป็นการเพิ�มขึDนทัDงยนิูตที�มากกวา่ปี AHHH และราคาขายเฉลี�ยต่อยนิูตที�เพิ�มขึDน แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่า
โครงการแนวสูงของบริษทัฯ จะมีจาํนวนยนิูตที�รับรู้รายไดส้าํหรับปี  AHHI ในจาํนวนที�นอ้ยกวา่ปี  AHHH  แต่ราคาขาย
เฉลี�ยต่อยนิูตสูงกวา่ ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการแนวสูงสาํหรับปี AHHI สูงกวา่ปี AHHH 

- อตัรากาํไรขัDนตน้รวมสําหรับปี AHHI เท่ากบัร้อยละ 	H.HH ตํ�ากว่าปี AHHH อนัเนื�องมาจาก
ตน้ทุนที�สูงขึDนตามที�ได้กล่าวขา้งตน้ โดยค่าเฉลี�ยของอัตรากําไรขัDนตน้สําหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับปี AHHH อยูที่�อตัราร้อยละ AI.II  

- อตัรากาํไรจากการดําเนินงานสําหรับปี AHHI ของบริษัทตํ�ากว่าปี AHHH อนัเนื�องมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ที� สูงขึD นตามการขยายโครงการและการสร้าง Backlog โครงการ
คอนโดมิเนียม ซึ� งบริษทัฯ มีคอนโดมิเนียมที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาและจะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี 2557-2559 รวม 8 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 17,650 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการสร้างสาํนกังานขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์
แนวสูงที�เปิดโครงการใหม่ในระหว่างปี AHHI ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงานและค่าใชจ่้ายในการบริหาร
โครงการที�สูงขึDนตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ปี 2556 ปี 2555 

เพิ�มขึAน (ลดลง) 
 จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 10,031 100 8,358 100 1,673 
กาํไรสาํหรับปี 1,082 1� 1,218 15 (136) 

-  กาํไรสาํหรับปี AHHI ของบริษทัตํ�ากวา่ปี AHHH อนัเนื�องมาจากตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร ตลอดจนดอกเบีDยจ่ายที�สูงขึDน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�สูงขึDน และมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ปี AHHI ที�น้อยกวา่ปี AHHH อนัเนื�องมาจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �A เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี 
AHHI ซึ�งทาํให้ตอ้งปรับปรุงงบการเงินประจาํปี AHHH ที�นาํมาเปรียบเทียบกบัปี AHHI จึงทาํใหก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาํหรับปี AHHH หลงัจากการปรับปรุงสูงกวา่ปี AHHI ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

3. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิสําหรับงบการเงนิรวม ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

3.1 สินทรัพย์ 

ณ สิDนปี AHHI บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม AI,993 ลา้นบาท เพิ�มขึDนจากปี AHHH จาํนวน 
L,A�B ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ �C โดยมีการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยที์�สาํคญั ดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2556 ปี 2555 

        เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 จาํนวน        % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  C	H 750 85    11 
เงินลงทุนชั�วคราว - A�B (A�B) (�BB) 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ �C,CBH �L,IL� 4,164 28 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 	LH AKI   69    25 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน H,�AK H,BKL H	 1 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ JLJ CKL 75 9 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึDนจาํนวน 85 ลา้นบาท อนัเกิดจากกระแสเงินสด
สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน A,143 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั �HH 
ลา้นบาท และกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินซึ�งมีจาํนวน A,	C	  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เงินลงทุนชั�วคราวลดลงจาํนวน A�B ลา้นบาท อนัเกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหนีD  

- ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พิ�มขึDนจาํนวน L,�IL ลา้นบาท โดยรายการหลกัที�เพิ�มขึDน
เนื�องมาจากรายการซืDอที�ดินโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ และตน้ทุน
พฒันาโครงการและงานระหวา่งก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์นวสูงและแนวราบ 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างเพิ�มขึDนจาํนวน IJ ลา้นบาท เกิดจากรายการเงิน
จ่ายล่วงหนา้ค่าเหลก็เสน้เเละเงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 
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- อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึDนจาํนวน H	 ลา้นบาท เกิดจากกาํไรจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมและรายการซืDออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�ม 

- ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึDนจาํนวน KH ลา้นบาท เกิดจากรายการปรับปรุงสํานักงาน
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 	 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

- ลูกหนีD การคา้ โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา �H วนั 
ซึ�งลูกหนีD ที�เกินกาํหนดชาํระ ทางฝ่ายบริหารเชื�อวา่จะไดรั้บชาํระหนีDดงักล่าวทัDงจาํนวน  

-  สินคา้คงเหลือ ทัDงจาํนวนคือตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซึ� งณ สิDนปี AHHI มีอตัราส่วน
หมุนเวียนสินคา้คงเหลือเท่ากบั L.	J เท่า โดยมีบา้นพร้อมขายซึ� งทัD งหมดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ
มูลค่ารวม �,IB� ลา้นบาท ซึ�งโครงการทัDงหมดไม่มีการดอ้ยค่า 

3.2 หนีAสิน 

ณ สิDนปี AHHI และ AHHH บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนีD สินรวม �I,466 ลา้นบาทและ �	,239 ลา้นบาท 
ตามลาํดับ ดังนัDนหนีD สินรวมจึงเพิ�มขึDนจากสิDนปี AHHH จาํนวน 	,227 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีการ
เปลี�ยนแปลงของหนีD สินที�สาํคญั ดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2556 ปี 255; 

เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 จาํนวน        % 

เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 7,068 6,468      600 9  
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื�น 627 356 271 76 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 652 587 65 11 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 922 446 476 107 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 247 (247) (100) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย IH �L� (76) (54) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,593 1,920     673    35 
หุน้กู ้ 3,400 2,000 1,400 70 
เงินประกนัการก่อสร้าง 210 116 94 81 
หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 511 558 (47) (8) 

- เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึDนจาํนวน IBB ลา้นบาท เนื�องจากเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี ที�สูงขึDน  

- เจา้หนีD การคา้และเจา้หนีD อื�นเพิ�มขึDนจาํนวน 271 ลา้นบาท จากเจา้หนีD ค่าก่อสร้างโครงการ
อสงัหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึDน 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ�มขึDนจาํนวน 65 ลา้นบาท เกิดจากรายการค่างานก่อสร้างโครงการคา้งจ่าย 

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพิ�มขึDนจาํนวน LKI ลา้นบาท เกิดจากรายการรับเงินจอง เงินดาวน์
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัที�เพิ�มขึDนตามยอดขายที�เพิ�มขึDน 
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- เงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัทัDงจาํนวน เป็นการกูย้มืในรูปตั~วแลกเงินอาย ุI เดือน 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลงจาํนวน KI ลา้นบาทเนื�องกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�ลดลง 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึDนจาํนวน IK	 ลา้นบาท เนื�องจากมีการกูเ้งินระยะยาว 
เพิ�มขึDนจาํนวน �,510 ลา้นบาท รายการจ่ายชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน �IK ลา้นบาท นอกจากนีD บริษทัฯ ยงัจดัประเภท  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึDนจาํนวน IKB ลา้นบาท 

- หุ้นกูเ้พิ�มขึDนจาํนวน �,LBB ลา้นบาท เกิดจากรายการรับเงินจากการออกหุ้นกูใ้นปีAHHI เพื�อ
ใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

- เงินประกนัการก่อสร้างเพิ�มขึDนจาํนวน JL ลา้นบาท เกิดจากเงินประกนัการก่อสร้างโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ที�เพิ�มขึDนตามสดัส่วนของโครงการที�เพิ�มขึDน 

- หนีD สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน LK ล้านบาท เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบญัชีและผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �A เรื�องภาษีเงินไดซึ้� งกาํหนดให้กิจการระบุ
ผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีD สินระหวา่งเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร 
เพื�อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด ซึ� งผลกระทบ
ดงักล่าวคาํนวณดว้ยอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้
รัษฎากร ฉบบัที� H	B พ.ศ. AHHL ลงวนัที� A� ธนัวาคม AHHL ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็น
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี AHHH AHHI และ AHHK จากอตัราร้อยละ 	B เหลืออตัราร้อยละ A	 สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี AHHH ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม AHHH และร้อยละ AB ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัมา (AHHI และ AHHK) ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม AHHI และ AHHK ตามลาํดบั ภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดถู้กวดัมูลค่าใหม่ดว้ยอตัราภาษีเงินไดใ้หม่ดงักล่าว  

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิDนปี AHHI และ AHHH บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั �B,527 ลา้นบาทและ J,HLL ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ดงันัDนส่วนของผูถื้อหุน้รวมจึงเพิ�มขึDนจากสิDนปี AHHH จาํนวน JC	 ลา้นบาท อนัเกิดจากกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
สาํหรับปีจาํนวน �,BCA ลา้นบาท รายการเพิ�มทุนหุ้นสามญัจาํนวน C ลา้นบาท และลดลงจากรายการจ่ายเงินปันผล
จาํนวน �BK ลา้นบาท 

นอกจากนีD ในระหวา่งปี AHHI บริษทัฯ ไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็น L,BBB ลา้นบาท 
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รวมเป็นเงิน 412 ลา้นบาท และเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นของ
บริษทัฯ ที�ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ H บาท เป็นหุน้ละ � บาท  

3.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัท 

ณ วนัที� 	� ธันวาคม AHHI บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน AB,253 ลา้นบาท มีหนีD สิน
หมุนเวียนรวมจาํนวน 9,459 ลา้นบาท ทําให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.14 เท่า ทัD งนีD เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 	� ธนัวาคม AHHI เท่ากบั 835 ลา้นบาท เพิ�มขึDนจากกิจกรรมต่าง ๆ CH ลา้นบาทดงันีD  

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน A,�L	 ลา้นบาท รายการหลกัที�เกิด
จากการซืDอที�ดินเพื�อทาํการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขายเพื�อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจน
ค่าพฒันาโครงการและค่าดอกเบีDยจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้ 
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- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 155 ลา้นบาท รายการหลกัเกิดจากการ
ปรับปรุงอาคารสาํนกังานชินวตัรทาวเวอร์ 	 และค่าก่อสร้างสาํนกังานขายสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์นวสูง
ที�มีการเปิดตวัในระหวา่งปี  

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน A,383 ลา้นบาท รายการหลกัเกิดจาก
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกจาํหน่ายหุน้กูใ้นระหวา่งปี   

ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 

 

ณ สิDนปี AHHI เงินกู้ยืมของบริษทัร้อยละ IH มาจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ� งมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื�อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย ซึ�งประกอบดว้ย เงินกูจ้าํนวน 18 สญัญาโดยมีระยะเวลาการกูย้มื 
A – L ปีและมีเงื�อนไขการชาํระคืนร้อยละ KB หรือ KH ของราคาขาย (ตามเงื�อนไขการจ่ายชาํระในแต่ละสัญญา) ซึ� ง
เงินกูย้ืมเหล่านีD มีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งคงไวซึ้� งอตัราส่วนทางการเงินตามที�ธนาคารกาํหนด เช่น อตัราส่วน
หนีD สินต่อทุน เป็นตน้ และตอ้งจดัให้มีการทาํประกนัอคัคีภยัสิ�งปลูกสร้าง โดยยกประโยชน์ส่วนหนึ�งให้แก่ผูใ้ห้กู้
เป็นประกัน อีกส่วนหนึ� งของแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวมาจากหุ้นกู้ ซึ� งในระหว่างปี AHHI บริษัทฯ ได้ออก
ออกจาํหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้พิ�มเติมจาํนวน 
�,LBB ลา้นบาท ซึ� งเป็นไปตามมติอนุมติัของที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น เมื�อวนัที� A	 เมษายน AHHI ไดอ้นุมติั
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครัD ง วงเงินรวมกนัไม่เกิน 	,BBB ลา้นบาท โดยหุน้กู ้ณ สิDนปี AHHI มี
กาํหนดไถ่ถอนในระหวา่งปี AHHC-AHHJ  

 
ปี 2556 ปี 255; เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.14 1.94      0.AB 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) B.BJ 0.12 (B.B	) 

แหล่งเงนิกู้ยมื ณ สิAนปี >;;7 วงเงนิกู้ ยอดเงนิกู้ วงเงนิกู้คงเหลอื 

เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 
 - ตั~วแลกเงิน 3,000 A,HBB HBB 
 - ตั~วสญัญาใชเ้งิน 7,350 2,13J 5,211 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,155 5,040 I,LLC 
หุน้กู ้ H,BBB 	,LBB �,IBB 

รวม 30,505 13,079 13,759 

สัดส่วนเงนิกู้ยมื ปี 2556 ปี 2555 

เงินกูย้มืระยะสัDน (%) 	H HA 

เงินกูย้มืระยะยาว (%) IH LC 

รวม (%) @:: @:: 
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- อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิDนปี AHHI เท่ากบั A.�L เท่าโดยสินทรัพยห์มุนเวยีนส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ คือ ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซึ�งเพิ�มขึDนจากสิDนปี AHHH ตามที�ไดอ้ธิบายขา้งตน้ในขณะที�แหล่งเงินทุน
โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้มืระยะยาวจึงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิDนปี AHHI ดีกวา่ ณ สิDนปี AHHH 

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิDนปี AHHI เท่ากับ B.BJ เท่า เมื�อเทียบกับสิDนปี AHHH 
อตัราส่วนนีDลดลงทัDงนีD เกิดจากในระหว่างปี AHHI มีหนีD สินหมุนเวียนรวมสูงขึDน จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีที�สูงขึDน  

3.5 โครงสร้างเงนิทุน 

 
ปี 2556 ปี 255; เพิ�มขึAน (ลดลง) 

 
อตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) �.HI 1.39      0.17 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีDย (เท่า) (A.JI) (5.65) 2.69 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) (B.57) (0.93) 0.36 

- อตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สิDนปี AHHI เท่ากบั �.HI เท่า เพิ�มขึDนจาก ณ สิDนปี 
AHHH เนื�องจากในระหวา่งปี AHHI บริษทัฯ มีการลงทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขายอยา่งต่อเนื�อง และมี
การสร้าง Backlog โครงการคอนโดมิเนียม ซึ� งบริษทัฯ มีคอนโดมิเนียมที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาและจะทยอยรับรู้
รายไดใ้นปี 2557-2559 รวม 8 โครงการ  ในปี AHHI บริษทัฯ มีการออกจาํหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้พิ�มเติมจาํนวน �,LBB ลา้นบาท ทัDงนีD เป็นไปตามมติอนุมติัของที�
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� A	 เมษายน AHHI ซึ�งอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละ
ครัD ง วงเงินรวมกนัไม่เกิน 	,BBB ลา้นบาท ซึ� งอตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ นัDนอยูใ่นอตัราที�
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยของอตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ สิDนปี AHHH ซึ�งอยูที่� �.HL เท่า 

- อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีDยและอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash basis)  
ณ สิDนปี AHHI ติดลบ A.JI เท่าและติดลบ B.57 เท่า ตามลาํดบั สาเหตุที�อตัราส่วนนีD ติดลบเนื�องมาจากกระแสเงินสด
ใชไ้ปจากการดาํเนินงานที�บริษทัฯ ใชไ้ปในการซืDอที�ดินและลงทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขายทัDงใน
แนวราบและแนวสูง เพื�อเร่งเปิดขายโครงการใหม่รองรับกบัการเติบโตของยอดขายในอนาคต เพื�อสร้างการเติบโต
ของรายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง แต่อยา่งไรก็ตามเมื�อเปรียบเทียบอตัราส่วนทัDงสองกบัสิDนปี AHHH พบวา่อตัราส่วนดงักล่าว
ดีกว่าสิDนปี AHHH อนัเนื�องมาจากบริษทัฯ มียอดขายและรับรู้รายไดโ้ครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขายเพิ�มมากกว่า    
ปี AHHH 

3.6 ภาระผูกพนัด้านหนีAสิน 

บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างและซืDอที�ดินคงเหลือ ณ สิDนปี AHHI และ AHHH ดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2556 ปี 2555 

สญัญาก่อสร้างและซืDอที�ดิน 5,HBB 4,755 
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บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานด้านผูเ้ช่าซึ� งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคต
สาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สัญญาเช่าดําเนินงาน ปี 2556 ปี 2555 

ภายในหนึ�งปี J.56 A.AC 
�-H ปี AB.J	 �B.L� 
H ปี ขึDนไป 	A.AK 	L.HB 

รวม 7>.87 98.@= 

3.7 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที�จะมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

- ความเสี�ยงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างปรับตวัสูงขึDน สาํหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยที์�ตน้ทุน
หลกัในการก่อสร้างโครงการ ไดแ้ก่ ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าที�ดิน และ ค่าแรงงาน เมื�อราคาวสัดุก่อสร้างมีการปรับราคา
สูงขึDน ราคาที�ดินมีการปรับเพิ�มขึDนมาตลอดจากที�ดินในทาํเลศกัยภาพถูกนาํมาพฒันาโครงการและเหลือน้อยลง
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทาํเลยา่นธุรกิจกลางเมือง ตลอดจนการปรับขึDนอตัราคา่จา้งขัDนตํ�าเป็น 	BB บาทที�เริ�มตัDงแต่ปี AHHH 
และมีผลทั�วประเทศในตน้ปี AHHI ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ลว้นส่งผลกระทบให้ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการสูงขึDน
ทัDงสิDน 

แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพและ
การควบคุมตน้ทุนค่าก่อสร้าง  บริษทัฯมีการซืDอวสัดุก่อสร้างหลกัหลายรายการ (คิดเป็นประมาณร้อยละ HB ของ
ตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้าง) กบัผูผ้ลิตรายใหญ่โดยตรงเพื�อให้ไดร้าคาที�ต ํ�าลงสาํหรับการซืDอในปริมาณมาก และ มีการ
ทาํสัญญาสั�งซืDอวสัดุล่วงหน้า สําหรับวสัดุก่อสร้างที� มีแนวโน้มราคาเพิ�มสูงขึDนมากหรือขาดสต็อค เช่น เหล็ก  
บริษทัฯ มีการวางแผนและกาํหนดระยะเวลาในการก่อสร้างพร้อมกบัตรวจสอบและดูแลการก่อสร้างเพื�อให้เสร็จ
ทนัตามแผนที�วางไว ้อีกทัDง มีการวางแผนการสร้างบา้นพร้อมอยูโ่ดยแบ่งพืDนที�การก่อสร้างเป็นโซนและทาํสญัญา
ก่อสร้างกบัผูรั้บเหมาแต่ละรายในปริมาณงานที�เหมาะสม  มีการกาํหนดจาํนวนสต็อคบา้นสร้างเสร็จพร้อมขายต่อ
โครงการในจาํนวนที�เหมาะสมและไม่มากเกินไป นโยบายการขายบา้นสร้างเสร็จช่วยให้ทราบตน้ทุนที�แน่นอน
ก่อนการเปิดขาย สาํหรับโครงการคอนโดมิเนียมซึ�งเปิดขายก่อนขึDนงานก่อสร้าง บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประมูลราคา
และคดัเลือกผูรั้บเหมางานก่อสร้างและงานระบบต่างๆทัDงโครงการ จึงทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาขายให้สอดคลอ้ง
กบัตน้ทุนและไดผู้รั้บเหมาที�มีคุณภาพ นอกจากนีD บริษทัฯ มีการศึกษาวิจยัตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยา่งต่อเนื�อง 

- ความเสี�ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ ซึ� งมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 
ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยอ์าจตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ลูกคา้ชะลอการโอนซืDอบา้น เพื�อรอดูความชดัเจนของ
สถานการณ์การเมือง นอกจากนีDยงัมีปัจจยัความเขม้งวดการปล่อยสินเชื�อของธนาคารพาณิชย ์ซึ�งจะมีการกลั�นกรอง
ลูกคา้มากขึDนกวา่ปกติ  

แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ พฒันาโครงการที�อยูอ่าศยัทัDงโครงการแนวราบและแนวสูง โดยให้
สัดส่วนหลกัเป็นโครงการแนวราบ 70% ต่อโครงการแนวสูง 	B% ทาํให้สามารถบริหารความเสี�ยงทางการเงินได้
ดีกว่าทัD งด้านการบริหารกระแสเงินสด การรับรู้รายได้ รวมถึงการบริหารการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อยู่ในราคา
ระดบักลางขึDนไปซึ�งผูซื้Dอเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีกาํลงัซืDอและมีความสามารถรับภาระการกูย้มืไดม้ากกวา่ในกลุ่มราคา
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ระดบัล่าง นอกจากนีDผูซื้Dอส่วนใหญ่ยงัเป็นกลุ่มลูกคา้ที�มีความตอ้งการที�อยูอ่าศยัที�แทจ้ริง (Real Demand) มากกวา่
การซืDอเพื�อการเก็งกาํไร(Speculator) และที�ผา่นมาพบวา่มีผูซื้Dอบางส่วนที�ชาํระเป็นเงินสด  บริษทัฯ มีลูกคา้หลกัเป็น
คนไทยโดยมีชาวต่างชาติจาํนวนไม่มาก  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารเงินอยา่งมีวินยั และมีประสิทธิภาพ 
เงินกูย้ืมเป็นสกุลเงินบาททัDงหมด  นอกจากนีDบริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื�อลดระยะเวลาของ
การขาย การสร้างและการโอนให้สามารถไดรั้บเงินสดเร็วขึDนอีกด้วย นอกจากนีD บริษทัฯ ยงัตอ้งการขยายธุรกิจ
อาคารสาํนกังานให้เช่าให้ยงัคงรักษาสัดส่วนของรายไดร้ะยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นการป้องกนัความเสี�ยง
จากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ ซึ� งในปี AHHK บริษทัฯ มีโครงการสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่โดยมีมูลค่า
การลงทุนรวมประมาณ �,�KB ลา้นบาท 
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4. ข้อมูลที�เปิดเผยสําหรับบริษัทที�ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

วเิคราะห์รายละเอียดการชาํระเงินโครงการ ดงันีD  

(1) รายละเอยีดของการชําระเงนิของโครงการที�ดาํเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที� E@ ธันวาคม >;;7 

หมายเหตุ  ตวัเลขยอดคา้งชาํระดงักล่าว เป็นขอ้มูลที�แสดงถึงยอดลูกคา้ที�ไดท้าํสญัญาจะซืDอจะขาย และอยูใ่นระหวา่งการชาํระเงินงวด แต่มีบางส่วนที�เมื�อถึงกาํหนดชาํระเงินงวดแลว้ยงัไม่ชาํระตามขอ้มูลขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม ณ 
วนัที�  12 กุมภาพนัธ์ 2557 ลูกคา้ดงักล่าวไดม้าชาํระเงินแลว้จาํนวน �B.CA ลา้นบาท 

ชื�อโครงการ 
มูลค่าที�ขายแล้ว 

(ล้านบาท) 

(@) 

เงนิที�กาํหนดชําระสะสม เงนิที�ชําระแล้วสะสม เงนิที�ค้างชําระ คงเหลอืจํานวนที�ยังไม่ถึงกาํหนดชําระ 

(>) (E) (>) - (E) (@) - (>) 

ล้านบาท ร้อยละของ 

มูลค่าที�ขายแล้ว 
ล้านบาท 

 
ร้อยละของเงนิ 

ที�กาํหนดชําระสะสม 
ล้านบาท 

 
ร้อยละของเงนิ 

ที�กาํหนดชําระสะสม 
ล้านบาท 

 
ร้อยละของ 

มูลค่าที�ขายแล้ว 

�. เซ็นทริค สถานีติวานนท ์  A,I	�.AA   ALB.KK   J.�H   A	I.AA   JC.��   L.HH   �.CJ   A,	JB.LH   JB.CH  
A. เดอะเครสท ์สุขมุวิท 	L  A,L	J.LC   	AH.L	   �	.	L   	�J.HL   JC.�J   H.CJ   �.C�   A,��L.BH   CI.II  
	. เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น  A,BLH.I�   IH.L�   	.AB   I	.AB   JI.IA   A.A�   	.	C   �,JCB.AB   JI.CB  
L. เซ็นทริค สาทร-เซ็นตห์ลุยส์  �,HAJ.K�   �AI.AL   C.AH   �AA.	J   JI.JH   	.CH   	.BH   �,LB	.LK   J�.KH  
H. เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง  CAB.HA   AK.A	   	.	A   AK.�H   JJ.K�   B.BC   B.AJ   KJ	.AJ   JI.IC  
I. เซ็นทริค ซี พทัยา  IBK.HJ   AL.KI   L.BC   A	.	K   JL.	J   �.	J   H.I�   HCA.C	   JH.JA  
K. เดอะ เครสท ์ซานโตรา หวัหิน  LJ�.C�   IH.�B   �	.AL   IL.LC   JJ.BH   B.IA   B.JH   LAI.K�   CI.KI  
C. แชมเบอร์ส  รามอินทรา  LAK.KB   	A.JK   K.K�   	B.J�   J	.KH   A.BI   I.AH   	JL.K	   JA.AJ  
J. กรานาดา้-ปิ� นเกลา้  �,ILJ.KK   �,IBB.�K   JI.JJ   �,IBB.�K   �BB.BB   -    -    LJ.IB   	.B�  
�B. แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ ์  JAI.HH   J�B.L	   JC.AI   J�B.L	   �BB.BB   -    -    �I.�A   �.KL  
��. เดอะเครสท ์สุขมุวิท AL  KBC.�B   IC	.BI   JI.LI   IC	.BI   �BB.BB   -    -    AH.BL   	.HL  
�A. เดอะเครสท ์สุขมุวิท LJ  L		.	I   LAA.CA   JK.HK   LAA.CA   �BB.BB   -    -    �B.HL   A.L	  
�	. ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต  LBH.KH   	CJ.CB   JI.BK   	CJ.CB   �BB.BB   -    -    �H.JH   	.J	  
�L. แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา A  ACI.K	   AHI.BL   CJ.	B   AHI.BL   �BB.BB   -    -    	B.IJ   �B.KB  
�H. วิสตา้ ปาร์ค สาทร - ปิ� นเกลา้  �CL.	H   �KJ.L�   JK.	A   �KJ.L�   �BB.BB   -    -    L.JL   A.IC  

 รวม  @;,;<<.>;   ;,E9=.79   E9.E>   ;,E><.==   ==.7@   >:.7;   :.E=   @:,>E<.7@   7;.7<  
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(2) รายละเอยีดค้างชําระสะสม  ณ วนัที� E@ ธันวาคม 2556 
 

ชื�อโครงการ 
เงนิค้างชําระสะสม ค้างชําระ @-E เดอืน ค้างชําระ E-7 เดอืน ค้างชําระ 7 เดอืนขึAนไป 

จํานวนราย บาท จํานวนราย บาท จํานวนราย บาท จํานวนราย บาท 

�. เซ็นทริค สถานีติวานนท ์ 	�B  L,HLH,��C.BB  AKA  A,KKJ,CJL.BB  AJ  �,BB�,	�	.BB  J  KI	,J��.BB  
A. เดอะเครสท ์สุขมุวิท 	L IA  H,CJL,JJB.BB  LJ  L,AIH,HLB.BB  K  �,IAI,LBB.BB  I  	,BHB.BB  

	. เซ็นทริค อารีย ์สเตชั�น �A	  A,ABI,HC�.BB  �A	  A,ABI,HC�.BB   -    -    -    -   
L. เซ็นทริค สาทร-เซ็นตห์ลุยส์ ��C  	,CH	,KCA.HB  JI  �,LKJ,ABA.HB  �J  �,ACA,JIB.BB  	  �,BJ�,IAB.BB  
H. เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง L  CA,CLB.HC  L  CA,CLB.HC   -    -    -    -   
I. เซ็นทริค ซี พทัยา I	  �,	CH,BAL.BB  H	  HHC,	BI.BB  �B  CAI,K�C.BB   -    -   
K. เดอะ เครสท ์ซานโตรา  C  IAL,IH�.BB  K  	HB,		�.BB  �  AKL,	AB.BB   -    -   
C. แชมเบอร์ส  รามอินทรา �I  A,BHI,CKB.BB  K  	�	,�AB.BB  K  �,BIK,		B.BB  A  IKI,LAB.BB  

รวม 8:9  >:,79=,<;8.:<  7@@  @>,:E;,<@;.:<  8E  7,:8=,:9@.::  >:  >,;E;,::@.::  
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล   หนา้ 1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี$ แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้*นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที*ควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากนี$  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที*ดี เพื*อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที*เป็นสาระ 
สาํคญัทั$งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั$งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที*ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที* 13 ธนัวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ* งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั$งการกระทาํที*มิชอบที*อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี$  เพื*อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั$งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที*บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นายอรรถพล   สฤษฎิพนัธาวาทย ์เป็นผูล้งลายมือชื*อกาํกบัเอกสารนี$ ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื*อของ นายอรรถพล   สฤษฎิพนัธาวาทย ์กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที*บริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

       ชื*อ                                     ตาํแหน่ง                 ลายมือชื*อ 

 

1.  นางบุษบา ดามาพงศ ์                   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 
 

2.  นายณฐัพงศ ์ คุณากรวงศ ์                กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 

 

     ชื*อ                         ตาํแหน่ง               ลายมือชื*อ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ   นายอรรถพล   สฤษฎิพนัธาวาทย ์    ประธานเจา้หนา้ที*ดา้นการเงิน 
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เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 1 

 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ที�ปรึกษา ผู้มอีาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วนัที� &' กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

          นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

%& ปี 
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น BC/&EFG, หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น EB/&EFK, หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น �F/&EFM และหลกัสูตร 
Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น F/&EFM, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
� มี.ค.&EEC-
ปัจจุบนั 
&EF%- 
&K ก.พ.&EEC 
 
 
&EFG-&EFK 
&EFK-&EE� 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จาํกดั 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 2 

 

       นางบุษบา ดามาพงศ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

 
สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

%C  ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม / รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
�GK,KGE,C��หุน้ (F.K�K%)******* 
สามีเป็นญาติเกี�ยวดองกบันางเพญ็โสม ดามาพงศ ์และนายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น M/&EFG และหลกัสูตร Finance for Non-
Finance Director (FND) รุ่น �&/&EFG, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
�B ก.ค. &EEF –
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
&EEC-&EEF 
&EFM-&EEF 
&EF%-&EFM 
 
 
 
 
&EEF – ปัจจุบนั 

กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม/ 
รักษาการประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ / เหรัญญิก 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
บริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน)      
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
บริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
มลูนิธิไทยคม 

ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 3 

 
         นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

 
สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

%B ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
�� หุน้******* 
สามีเป็นญาติเกี�ยวดองกบันางบุษบา ดามาพงศ ์และนายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546, 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
&M ส.ค. &EF% 
-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
&EFE-&EFG 

กรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั ไอทีว ีจาํกดั (มหาชน) 

&EEE-ปัจจุบนั       กรรมการ                                   มลูนิธิไทยคม 
&EEE-ปัจจุบนั       กรรมการ                                   มหาวทิยาลยัชินวตัร 
ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 4 

 
             นายณัฎฐพ์ฒัน์ เอื!อใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 
 
 

 
การอบรมหลกัสูตร IOD 

 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

E% ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
- 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ           มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
การจดัการตลาดสมยัใหม่   รุ่นที� �M  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Mini MBA                         รุ่นที� &�   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์      สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น EB/&EFM, หลกัสูตรการสัมมนาเพื�อการกาํกบัดูแล 
กิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียนตามรายงาน  Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
และ Director Certification Program (DCP) รุ่น M�/&EEC, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
&C มี.ค. &EFM 
-ปัจจุบนั 
&EF%-&EFK 
 
 
 
 
&EFK-ปัจจุบนั 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
ผูจ้ดัการงานโครงการ 
 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั โพธิภูมิ จาํกดั 
บริษทั สินธรณี พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
กองทุนรวมพร็อพเพอร์ตีkวรรณ 
บริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยรุ่ง ยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั แบค็ ออล บิลบอร์ด จาํกดั 

ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 5 

 
      นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายประเสริฐ สัมนาวงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลกัสูตร IOD 

 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

%& ปี 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น &�/&EE�, หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น %�/&EEC, หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น KE/&EEC และหลกัสูตรการ
เปลี�ยนแปลงมาตรฐานบญัชีที�กรรมการควรรู้, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
B� ม.ค. &EEC 
-ปัจจุบนั 
&EBF-&EFB 

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั พรีเมียร์โพรดกัส์ จาํกดั 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
การอบรมหลกัสูตร IOD 

 
 
 
 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

%M ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
ปริญญาโท วศิวกรรมโครงสร้าง สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น F/&EFM, หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น �B/&EFM, หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น EB/&EFM,  
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น KG/&EEC, หลกัสูตรการเปลี�ยนแปลงมาตรฐาน
บญัชีที�กรรมการควรรู้ และหลกัสูตรการสัมมนาเพื�อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียนตาม
รายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
&C  มี.ค. &EFM  
- ปัจจุบนั 
 
 
&EFF-&EFK 

กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
รองอธิบดี (นกับริหาร M) 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ไม่มี 
ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 6 

 
      นายปรีชา เศขรฤทธิ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

 
สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

 
การอบรมหลกัสูตร IOD 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 
 

%G  ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม /  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
BB,GEC หุน้ (C.CCCM%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น �B/&EFG และหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น MG/&EEC, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
&% มี.ค. &EEC 
-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
&EEC-ปัจจุบนั 
&EBK-ปัจจุบนั 
&EB&-ปัจจุบนั 
&E�G-ปัจจุบนั 

กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบรรษทั 
ภิบาลและความรับผดิชอบ
ต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม/ 
กรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
บริษทั คริเอทิส อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เซา้ทอี์wสเอเชีย เทคโนโลยี� จาํกดั 

ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 7 

 
         นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 
 
 
 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 
 

%M ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
- 
ไม่มี 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วฒิุบตัรหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นที� BC สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 
วฒิุบตัรหลกัสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที� M สถาบนัพระปกเกลา้, 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุน รุ่นที� �F สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย ์      
แห่งประเทศไทย, ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที� B 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น K�/&EFM, 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
�F พ.ย. &EEF        ประธานกรรมการสรรหา         บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
-ปัจจุบนั               และกาํหนดค่าตอบแทน 
G พ.ย. &EEC     
-ปัจจุบนั  
G พ.ย. &EEC - 
&K ก.พ.&EEE 
 
&EFG-&EFK 
 
 
� ก.ย. &EE� 
-�� มิ.ย. &EEF 
&EEC-ปัจจุบนั 
% ก.ย. &EE%-  
ปัจจุบนั 

กรรมการ  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร 
(นกับริหาร �C) 
ผูพิ้พากษาสมทบ 
 
กรรมการ 
กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
บริษทั วี.แลนดพ์ร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง 
Shenington Investments Pte. Ltd. 
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

ไม่มี 

 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 8 

 
       นายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

 
 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

BF ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ กรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม / รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั) 
�,CF%,�FG,�CG หุน้ (&K.�K%)*******  
เป็นสามีของนางสาวพินทองทา ชินวตัร ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นญาติเกี�ยวดองกบัสามี
นางบุษบา ดามาพงศ ์และนางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Depaul University, Chicago, IL, USA 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
1 มี.ค. &EEE –
ปัจจุบนั 
 
 
�B พ.ย. &EEE –
ปัจจุบนั 
 
�E พ.ย.&EE% –
ปัจจุบนั 
1 มี.ค. &EEE –
ปัจจุบนั 
 
&EEB-&EEE 
&EEB-&EEE 
&EE�-&EEB 
&EEC-&EE� 
&EFF-&EF% 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร/ 
รองประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
สิ�งแวดลอ้ม/ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูอ้าํนวยการบริหาร 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
เจา้หนา้ที�การตลาด 
สถาปนิก 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั 
บริษทั ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั คูณ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
บริษทั พิชแมน จาํกดั 
บริษทั เน็กซสั พรอพเพอร์ตีk  คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตีk  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นิพทัธ์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

ไม่มี 
ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 9 

 
      นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      นายวทิิต วศิาลพฒันะสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

FM ปี 
ประธานเจา้หนา้ที�ดา้นการเงิน 
G,B%K,GEC หุน้ (C.�MK%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที� &F 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
M ม.ค. &EE& 
-ปัจจุบนั 
M มี.ค. &EFG-
ปัจจุบนั 
&EF%-&EE& 
 
&EFE-&EF% 
 
&EFB-&EFE 
 

ประธานเจา้หนา้ที�ดา้นการเงิน 
 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
สายงานสนบัสนุน 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ        
สายงานสนบัสนุน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ           
สายงานสนบัสนุน 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์               
ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

  &EEE-ปัจจุบนั        กรรมการ                                     บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 
ไม่มี 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

EG ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี 
&,%%&,KGEหุน้ (C.CG�%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
&EF%-ปัจจุบนั 
& ก.พ. &EE&-
ปัจจุบนั 
&EFE-&EF% 
&EBG-&EFE 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 

ไม่มี 
ไม่มี 
 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 10 

 
      นางปรารถนา แพทยส์มาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นางสาวจรัญญา ตั!งบรรเจิดสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

E& ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
F,&%B,GEC หุน้ (C.��F%)****** 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
&EF%–ปัจจุบนั 
 
&EFE-&EF% 
&EFC-&EFE 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัการเงิน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ 
การเงิน 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

%C ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
K�%,K�& หุน้ (C.C&&%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
&EF%–ปัจจุบนั 
 
&EFE-&EF% 
 
&EF&-&EFE 
 
&EBM-&EF&           
 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกั
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 11 

      นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายสมบูรณ์ คุปติมนสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

EF ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัตรวจสอบภายใน 
BG�,MCC หุน้ (C.C�C%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพรับอนุญาต 
&EE�–ปัจจุบนั 
 
7 กุมภาพนัธ์ 
&EEC-ปัจจุบนั 
&EFM-&EE� 
 
� ก.พ. &EFM- 
BC ก.ย. 2549 
&EFK-&EFM 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกั
ตรวจสอบภายใน 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ
ภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบทั�วไป 
 
Comptroller 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั(มหาชน)  
 
มหาวทิยาลยัชินวตัร 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 
 

การอบรมหลกัสูตร (IOD) 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 
 

EF ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักฎหมาย / เลขานุการบริษทั 
�,BGE,G%� หุน้ (C.CBG%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที� &F 
MINI MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
Company Secretary Program (CSP) ปี &EFM 
 

&EF%–ปัจจุบนั 
 
�E พฤศจิกายน 
&EE%-ปัจจุบนั  
&EE�-ปัจจุบนั  
&EFE-&EF% 
&EF&-&EFE 
&EFM-ปัจจุบนั 
&EF%-ปัจจุบนั
&EF�-ปัจจุบนั
ไม่มี 
 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกั 
กฎหมาย 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
เลขานุการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย 
ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาล พระรามM จาํกดั 
บริษทั บางกอก เทเลคอม เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 12 

      นายสุริยา เปลี5ยนสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายพรชยั ศรีประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

%E ปี 
ที�ปรึกษา *** 
&ME,%&E หุน้ (C.CCGM%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากาํลงั Mapua Institute of Technology 
ม.ค. &EEB 
-ปัจจุบนั 
ม.ค.-ธ.ค. &EE& 
 
&EF%–&EE& 
 

ที�ปรึกษา 
 
ประธานเจา้หนา้ที�ดา้นเทคนิค 
 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
สายงานพฒันาทรัพยสิ์นแนวสูง 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 

ไม่มี 
ไม่มี 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 

EK ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับริหารทรัพยสิ์น 
&,��C,ECC หุน้ (C.CE%%)******* 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
&EEC–ปัจจุบนั 

 
M มีนาคม 
&EFG- ปัจจุบนั 
&EFM-&EEC 
 

&EFG-&EFM 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับริหาร
ทรัพยสิ์น  
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์น  
  
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์น  
 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 (มหาชน)  

ไม่มี 
ไม่มี 
 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 13 

       คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK ปี 
- 
�CF,CMG,%GK หุน้ (&.KC%)*******  
Associate of Arts Degree, Eastern Kentucky University 
&EF�–ก.ย.&EF% 
&EFC-มี.ค.&EF% 
&EBK-มี.ค.&EF% 
&EBG-ก.ย.&EF% 
&EBG-ก.ย.&EF% 
&EBG-ก.ย.&EF% 
&EBG-ก.ค.&EF% 
&EBG-ก.ค.&EF% 
&EBF-ส.ค.&EF% 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โอเอไอ เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 
บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
บริษทั เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จาํกดั 
บริษทั เอส ซี เค เอสเทต จาํกดั 
บริษทั พี.ที.คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
บริษทั เอสซี ออฟฟิซ ปาร์ค จาํกดั 
บริษทั โอเอไอ ลีสซิ�ง จาํกดั 

&EE�-ปัจจุบนั       รองประธานกรรมการ              มลูนิธิไทยคม 
ไม่มี 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 14 

       นางสาวพินทองทา ชินวตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 
 

B& ปี 
- 
�,CF%,�FG,�CG หุน้ (&K.�K%)*******  
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. 
&C เม.ย. &EEF – 
&K ก.พ. &EEE  
&M ก.พ. &EEE –  
ปัจจุบนั 
E ก.ค. &EE%- 
ปัจจุบนั 
�K ต.ค. &EE%-
ปัจจุบนั 
&EEF-ปัจจุบนั               
&EE�-ปัจจุบนั 
&EFM-ปัจจุบนั 
&EFG-ปัจจุบนั 
&EFG-ปัจจุบนั 
&EF%-ปัจจุบนั 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการอาํนวยการ 
กรรมการ 
กรรมการ / เลขานุการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
 
บริษทั เรนด ์เพลินจิต โฮเตล็ จาํกดั****** 
 
บริษทั เทมส์ วลัลี�ย ์เขาใหญ่ โฮเตล็ จาํกดั 
 
มหาวทิยาลยัชินวตัร 
บริษทั เดอะ ซิสเตอร์ส เนลส์ จาํกดั**** 
มลูนิธิไทยคม 
บริษทั ฮาวคมั สตูดิโอ จาํกดั 
บริษทั โอคานิท จาํกดั 
บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั***** 

ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 15 

       นางสาวแพทองธาร ชินวตัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      

       

             

 
    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ 

*      นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ        
**     บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เมื�อสิงหาคม 2546 
*** ที�ปรึกษา ทาํหนา้ที�ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ถือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษทั 
**** บริษทั แมนซิตีk  มาร์เก็ตติkง จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติkง จาํกดั เมื�อธนัวาคม &EE& และครัk งสุดทา้ยไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั เดอะ ซิสเตอร์ส 

เนลส์ จาํกดัเมื�อมิถุนายน &EEE 
*****   บริษทั ฮาวคมั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั วอยซ์ สเตชั�น จาํกดั เมื�อธนัวาคม &EE� และครัk งสุดทา้ยไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั วอยซ์ ทีวี จาํกดั  

เมื�อมิถุนายน &EE& 

******     บริษทั เพลินจิต อาเขต จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั เรนด ์เพลินจิต โฮเตล็ จาํกดั เมื�อวนัที� &� พฤษภาคม &EE% 
******* ขอ้มูลการถือหุ้น ณ วนัที� &G ธนัวาคม &EE% 
 
 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์ทาํงาน 
และการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ �C ปีที�ผา่นมา 
 

&K ปี 
- 
�,CK�,C&&,�CG หุน้ (&M.�&%)******* 
ปริญญาโท MSc International Hotel Management, University of Surrey 
&M ก.พ. &EEE 
- ปัจจุบนั 
�K ต.ค. &EE%-
ปัจจุบนั 
&EEF-ปัจจุบนั 
&EEE-ปัจจุบนั 
 
&EEE-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
&EFG-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
Executive Event Hall 
Director  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
 
บริษทั เทมส์ วลัลี�ย ์เขาใหญ่ โฮเตล็ จาํกดั 
 
บริษทั เรนด ์เพลินจิต โฮเตล็ จาํกดั****** 
บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั***** 
 
บริษทั เดอะ ซิสเตอร์ส เนลส์ จาํกดั**** 

มลูนิธิไทยคม 
บริษทั โอคานิท จาํกดั 

ไม่มี 
 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 16 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที�ปรึกษา ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื�อกรรมการ/ ผู้บริหาร / 

ที�ปรึกษา / ผู้มีอาํนาจควบคุม 
SC 

บริษัทย่อย 
บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

OA UL VL 

นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ A, B, J     

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

นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ B, C, G, N B, C B, C B, C  
นายณัฎฐพ์ฒัน์ เอืkอใจ B, C, G    BAB (B,C) 
นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ B, H, I, J     

นายประเสริฐ สัมนาวงศ ์ B, H, J     

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

นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง B, I, J    SI  (B), FMS (B,H) 
นายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์ B, C, F, G, N B, C B, C B, C PT, SOP, RENDE, SOPZ, SCK, 

OE, RPH, Thames (L) 
นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ K    PHARAM 9 (B) 

นายวทิิต วศิาลพฒันะสิน K     

นางปรารถนา แพทยส์มาน K     

นางสาวจรัญญา ตัkงบรรเจิดสุข K     

นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ K     

นายสุริยา เปลี�ยนสี K     

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

นายพรชยั ศรีประเสริฐ M     

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์ L     

นางสาวพินทองทา ชินวตัร L    PT, SOP, RENDE, SOPZ 

SCK, OE, RPH, Thames  (L) 

นางสาวแพทองธาร ชินวตัร L    AGD, BTE, RPH, Thames (L) 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษา ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั  หนา้ 17 

 

หมายเหตุ 

A = ประธานกรรมการ      
B = กรรมการ      
C = กรรมการที�มีอาํนาจลงนาม 
D = ประธานกรรมการบริหาร 
E = รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
F =  รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
G = กรรมการบริหาร     
H = กรรมการตรวจสอบ 
I  = กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
J  =  กรรมการอิสระ  
K =  ผูบ้ริหาร 
L = ผูมี้อาํนาจควบคุม  
M = ที�ปรึกษา   
N = กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม     
            
  ขอ้มูล ณ วนัที� &K กุมภาพนัธ์ &EEG 

 

รายชื�อบริษทั 

SC = บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
OA = บริษทั โอเอไอ แอสเสท จาํกดั 
UL = บริษทั อพัคนัทรี�  แลนด ์จาํกดั  
VL = บริษทั วี.แลนด ์พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั 
BBD = บริษทั บี. บี. ดี. ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
OM = บริษทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
BBP = บริษทั บี. บี. ดี. พร็อพเพอร์ตีk  จาํกดั   
NEWOAK = บริษทั นิวโอค๊ จาํกดั 
VOICE = บริษทั วอยซ์ ทีวี จาํกดั 
PT = บริษทั พี. ที. คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
SOP = บริษทั เอสซี ออฟฟิศ ปาร์ค จาํกดั 
RENDE = บริษทั เรนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  
SOPZ = บริษทั เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จาํกดั 
SCK = บริษทั เอส ซี เค เอสเทต จาํกดั  
OE = บริษทั โอเอไอ เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 
AGD = บริษทั อลัไพน์ การ์เดน้ ดีไซน์ จาํกดั 
BTE = บริษทั บางกอก เทเลคอม เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 
PHARAM 9 = บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั 
RPH =  บริษทั เรนด ์เพลินจิต โฮเตล็ จาํกดั 
Thames = บริษทั เทมส์ วลัลี� เขาใหญ่ โฮเตล็ จาํกดั 
BAB = บริษทั แบค็ ออล บิลบอร์ด จาํกดั 
CREATIS = บริษทั คริเอทิส อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 
GMS = บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  
MDX = บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  
SAT = บริษทั เซา้ทอี์wสเอเชีย เทคโนโลยี� จาํกดั 
SI = Shenington Investments Pte. Ltd. 
FMS = บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

 



       บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัยอ่ย หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ � รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย   

 

รายชื�อกรรมการ บจ.โอเอไอ แอสเสท บจ.อพัคนัทรี�  แลนด ์ บจ.ว.ีแลนด ์พร็อพเพอร์ตี'  
นางบุษบา ดามาพงศ ์ A , C A , C A , C 
นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์ B , C B , C B , C 
นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ B , C B , C B , C 

หมายเหตุ 

A = ประธานกรรมการ 
B = กรรมการ 
C = กรรมการที�มีอาํนาจลงนาม 
 

ขอ้มูล ณ วนัที� �8 กมุภาพนัธ์ �::;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)  หนา้ 1 

 เอกสารแนบ � รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ (Compliance)  (ข้อมูล ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 9::;) 

     นางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 

BC ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัตรวจสอบภายใน 
�EF,HII หุน้ (I.IFI%)*** 
ไม่มี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพรับอนุญาต 
NBBF–ปัจจุบนั 
 
7 กุมภาพนัธ์ 
NBBI-ปัจจุบนั 
NBCH-NBBF 
 
F ก.พ. NBCH- 
�I ก.ย. 2549 
NBCV-NBCH 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกั
ตรวจสอบภายใน 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ
ภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบทั�วไป 
 
Comptroller 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั(มหาชน)  
 
มหาวทิยาลยัชินวตัร 

ไม่มี 
ไม่มี 



                                                                           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)  หนา้ 2 

      นายสมบูรณ์ คุปติมนสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ * นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ** บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เมื�อสิงหาคม NBC\ 
 ***  ขอ้มูลการถือหุ้น ณ วนัที� NE ธนัวาคม NBB\ 
 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ (%)* 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
 
 

การอบรมหลกัสูตร (IOD) 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 
 
 
 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
 
 

ประวติัการทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่นมา 
 

BC ปี 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักฎหมาย / เลขานุการบริษทั 
F,�EB,E\F หุน้ (I.I�E%)*** 
ไม่มี 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที� NC 
MINI MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
Company Secretary Program (CSP) ปี NBCH 
 

NBC\–ปัจจุบนั 
 
FB พฤศจิกายน 
NBB\-ปัจจุบนั  
NBBF-ปัจจุบนั  
NBCB-NBC\ 
NBCN-NBCB 
NBCH-ปัจจุบนั 
NBC\-ปัจจุบนั
NBCF-ปัจจุบนั 
ไม่มี 
 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกั 
กฎหมาย 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
เลขานุการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย 
ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั เอสซี แอสเสท จาํกดั** 
บริษทั บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตีl  จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาล พระรามH จาํกดั 
บริษทั บางกอก เทเลคอม เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 



           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ �  รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ � รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  

โปรดดูรายละเอียดเรื�อง รายการประเมินราคาทรัพยสิ์น ไดใ้นหัวขอ้  “ส่วนที� ' หัวขอ้ � ทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ �  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ �  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอสซี  แอสเสท คอร์ปอเรชั(น จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั.งตาม
มติคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ / ท่าน ซึ(งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเงิน การบญัชี วิศวกรรม 
และการบริหารจดัการ คือ นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประเสริฐ  
สัมนาวงศ์ และ นายปรีชา เศขรฤทธิ<  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวพรรณี ธาราพฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส
สาํนกัตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั.งสิ.น A ครั. ง เป็นการประชุมวาระปกติ B  
ครั. ง  และประชุมวาระพิเศษกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม D ครั. ง  และมีรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี.  

D. นายคุโณดม   ธรรมาภรณ์พิลาศ  เขา้ร่วมประชุม  A  ครั. ง 
2. นายประเสริฐ  สมันาวงศ ์   เขา้ร่วมประชุม  A  ครั. ง 
3. นายปรีชา  เศขรฤทธิ<    เขา้ร่วมประชุม  A  ครั. ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การหารือ และแลกเปลี(ยนความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเรื(องต่างๆ อนัมีประเด็นและสาระสาํคญั ดงันี.  

1. สอบทานรายการทางการเงนิในปี 2556 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี
ของบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั(น จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํ
รายไตรมาส และประจาํปี ซึ(งผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้วา่ไดมี้การจดัทาํ
ขึ.นตามมาตรฐานการบญัชีที(รับรองทั(วไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่งเพียงพอ รวมทั.งไดมี้การ
เชิญผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเขา้ร่วมประชุมทุกครั. งเพื(อปรึกษาหารือถึงประเด็นที(พบระหว่างการตรวจสอบ  
ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลที(เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในการจดัทาํงบการเงิน ก่อนที(คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นชอบต่องบการเงิน และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื(อพิจารณาอนุมติั  

2. กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน :  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบประจาํปี ซึ( งจดัทาํขึ.นบนพื.นฐานของ

การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตามความเสี(ยงของแต่ละระบบงานเพื(อใหแ้ผนการตรวจสอบมี
ขอบเขตที(ครอบคลุมประเด็นที(มีความสาํคญัอยา่งครบถว้น 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน พร้อมทั. งให้
ขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมภายในเพื(อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งครบถว้น  

3. สอบทานการบริหารความเสี)ยง : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการมีระบบการบริหารความเสี(ยงที(
เพียงพอ โดยไดรั้บทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงอยา่งสมํ(าเสมอ พร้อมทั.งใหข้อ้เสนอแนะ
ในการบริหารและจดัการความเสี(ยงอยา่งเป็นระบบตามความเหมาะสม 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั.งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการ
ปฏิบัติงานในปีที(ผ่านมาของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และขอเสนอแต่งตั.งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั  
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ประจาํปี J��K รวมทั.งเสนอค่าตอบแทน
ประจาํปี J��K ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื(อนาํเสนอให้ที(ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการแต่งตั.งผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที)เกี)ยวข้องกับบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามและสอบทานการ
ดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั  ของสํานักงาน คณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื(นๆที(
เกี(ยวขอ้ง 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที)เกี)ยวโยงกนั : คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามและพิจารณาสอบทาน
การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษทัร่วม ซึ( งอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นเพียงพอ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลอดปี J��L คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที(ดว้ยความรอบคอบ อยา่งเป็นอิสระตามขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที( ความรับผิดชอบที(กาํหนดไวใ้นกฎบตัร ที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที(ดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื(อว่า บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไป มีระบบการควบคุมภายใน มีระบบบริหารความเสี(ยงที(เหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบติั
ตามระเบียบและขอ้กาํหนดของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที(ดีของบริษทัจดทะเบียน มีการ
ปฏิบัติเกี(ยวกับรายการที( เกี(ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยครบถว้น 

 

นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั(น จาํกดั (มหาชน) 
A มกราคม J��K 
  
 


