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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และปรัชญา
การบริหาร

ผู้น�ำในกำรสร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่ม 

สร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรม เพื่อผลประกอบกำรที่ดีและเติบโตอย่ำงยั่งยืน

• นวัตกรรม 

• ชนะด้วยกัน 

• กำรวัดผลเป็นรูปธรรม 

• เน้นจริยธรรมและควำมถูกต้องตำมกฎหมำย

• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

• ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

เพือ่สงัคมคุณภำพของ “ชำวศุภำลยั” บริษัทฯ จงึต้ังมัน่ในกำรสร้ำงสรรค์ทีอ่ยูอ่ำศยั

ทีม่คีณุภำพ พฒันำผลติภัณฑ์ตลอดเวลำ พฒันำสงัคมให้มคีวำมปลอดภัยอบอุน่ 

พฒันำกำรบริกำรทีด่ ี ด้วยควำมเป็นมอือำชีพ เพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุของ

ลูกค้ำ โดยยึดมั่นในปรัชญำกำรบริหำรงำน

S (SUPERIORITY)   เน้นควำมเป็นเลิศในด้ำนสินค้ำ บริกำรและกำรจัดกำรที่ดี

P (PROFITABILITY)  เน้นก�ำไรส�ำหรับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น  

    พนักงำน  ผู้รับเหมำ คู่ค้ำ และสังคม

L (LONGEVITY)    ประกอบธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง บนพื้นฐำนของควำมมั่นคง

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

ค่านิยมองค์กร

ปรัชญาการบริหาร
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ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน)
อาคารศภุาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  
เลขที ่1011 ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

 เลขทีท่ะเบยีน 0107535000303

 โทรศพัท์	 0-2725-8888

	 โทรสาร  0-2683-2177

	 โฮมเพจ		 เว็บไซต์ : www.supalai.com 

  	 อเีมล์ : mail@supalai.com 

 ทนุจดทะเบยีน 1,770,000,000 บาท 

 ทนุเรียกช�าระแล้ว 1,716,553,249 บาท

	 เลขานุการบริษัท นางวารุณี  ลภธินานุวัฒน์

	 โทรศพัท์  0-2683-2228

 โทรสาร	  0-2683-2177

	 อเีมล์	 	 varunee@supalai.com

วันประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2557
วนัที ่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์   

เลขที ่1011 ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

 เงนิปันผลเสนอจ่าย  : 0.70 บาทต่อหุน้

	 เงนิปันผลระหว่างกาล  : 0.30 บาทต่อหุน้

	 เงนิปันผลงวดคร่ึงปีหลงั  : 0.40 บาทต่อหุน้

	 วนัทีจ่่ายเงินปันผล	  :  6 พฤษภาคม 2557
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถอืหุน้
	 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี	 2556	 มีทั้ง 

ปัจจัยบวก	 อย่างเช่น	 การเพิ่มข้ึนของรายได้ประชากร	 การผลักดัน

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ	ในขณะทีม่ปัีจจยัลบเร่ือง	ต้นทนุการก่อสร้าง

ทีเ่พิม่สงูข้ึน	 ตลอดจนสถานการณ์การเมอืงทีต่งึเครียด	 แต่ในปี	2556	 

ทีผ่่านมา	บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)		และบริษทัย่อย	กย็งัคงสามารถ	

ท�ายอดขายได้สูงถึง	18,576	 ล้านบาท	 แยกเป็นคอนโดมิเนียม	62%	 

บ้านจดัสรร	38%	

	 ด้านฐานะการเงินก็มีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน	 มีหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ประมาณ	 ร้อยละ	51	 ส่วนต้นทนุการ

เงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยต�่ากว่า	4%	 ต่อปี	 ขนาดสินทรัพย์ 

เติบโตข้ึน	30%	 และส่วนของผู ้ถือหุ ้นเติบโต	12%	 ขณะเดียวกัน 

กลุม่บริษทัฯ	สามารถท�ารายได้รวมได้	12,742	ล้านบาท	และมกี�าไรสทุธ	ิ

2,882	ล้านบาท	เติบโต	5%

	 ปัจจุบันมีโครงการด�าเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ	 

81	 โครงการ	 ทั้งในกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และหัวเมืองต่างจังหวัด	 

คดิเป็นมลูค่าประมาณ	150,749	ล้านบาท	โดยมยีอดขายทีร่อรับรู้รายได้		 

(Backlog)	ประมาณ	39,230	ล้านบาท	

	 ตลอดระยะเวลา	25	 ปีทีผ่่านมา	 บริษทัฯ	 ได้พสิจูน์ให้เหน็ถงึ 

ความเป็นมืออาชีพและเป็นผู ้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ช้ันแนวหน้า	 ทีมี่ความเช่ียวชาญทัง้งานโครงการแนวราบและอาคารสงู	 

โดยได ้สร ้างที่อยู ่อาศัยในโครงการแนวราบมาแล้ว	 ประมาณ	 

14,000	 ยนิูต	 และอาคารสูง	 ประมาณ	30,000	 ยูนิต	 และบริษัทฯ	 

ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บ้าน	 ภายใต้	Concept	Green	Design	 คือ	 

บ้านแสนสบายและประหยดัพลงังาน	โดยน�าหลกัการออกแบบบ้าน	และ

การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ทีม่ส่ีวนร่วมในอนุรักษ์พลงังานและเป็นมติรกบัสิง่

แวดล้อม	ประกอบกบัการพฒันาแบบบ้านอย่างต่อเน่ือง	และเลอืกใช้วสัดุ

ก่อสร้างทีด่มีคีณุภาพมาตรฐาน	 พฒันางานบริการทีด่ทีัง้ก่อนและหลงั

ส่งมอบสนิค้า	ภายใต้ระบบคณุภาพมาตรฐานสากล	ISO	9001	:	2008	 

พร้อมทัง้ดแูลและพฒันาสงัคมให้มคีวามอบอุน่ปลอดภัย	 ซ่ึงสอดคล้อง 

กับภารกิจของบริษัท	 คือ	 “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อผล 

ประกอบการทีด่แีละเตบิโตอย่างยัง่ยนื”	ทีบ่ริษทัฯ	น�ามาใช้บริหารในปัจจบุนั	



6

	 โดยในปี	2556	 ทีผ่่านมา	 บริษทัฯ	 ได้มกีารขยายการลงทนุไปยังหัวเมืองต่างๆ	 ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ 

และแหล่งท่องเที่ยว	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการแนวราบ	 ส่วนอาคารสูงจะมีเฉพาะหัวเมืองท่องเที่ยว	 บริษัทฯ	 

ได้เลือกลงทุน	จังหวัดเชียงใหม่	สุราษฎร์ธานี	สงขลา	ภูเก็ต	อุดรธานี	ขอนแก่น	ชลบุรี	และระยอง	ในปี	2557	บริษัทฯ	 

จะขยายการลงทุนพัฒนาโครงการในจังหวัดอุบลราชธานี	 และนครราชสีมา	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายที่จะขยาย 

การลงทุนไปต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อกระจายความเสี่ยง	 และเพิ่มโอกาสในการลงทุน	 ตลอดจนรักษาผลตอบแทนต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดี	 	 โดยก�าหนดงบประมาณเพื่อการลงทุนต่างประเทศไว้ไม่เกินร้อยละ	10	 ของสินทรัพย์	 

ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านรางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ 
•	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญและยึดม่ันปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จนมี 

ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2556	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย	(IOD)	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)		เป็น	1	ใน	87	บริษัท	 

ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ	(Excellent)	จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น	จ�านวน	526	บริษัท	คือ	ได้คะแนน	93%	

•	 รับรางวัล			BCI	Asia	Top	10	Developers	Awards	2013	จากบริษัท	บีซีไอ	เอเชีย	คอนสตรัคช่ัน	อินฟอร์เมช่ัน	 

จ�ากัด	 และ	Future	Arc	Journal	 ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	2	 โดย	 บมจ.ศุภาลัย	 เป็น	1	 ใน	10	 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากผลงานออกแบบ 

และพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

•	 ได้รับรางวัล	“ผูป้ระกอบธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ทีด่	ีประจ�าปี		2556”		ของส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(สคบ.)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	 สคบ.	 ซึ่งมีการประกาศรางวัลดังกล่าว	 

โดย	บมจ.ศุภาลัย	ได้รับรางวัลจ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่	ศุภาลัย	ปาร์ค	ศรีนครินทร์,	ศุภาลัย	สุวรรณภูมิ,	 

ศภุาลยั	ปาร์ค	แยกตวิานนท์	และศภุาลยั	ริเวอร์	เพลส	ได้รับรางวลัน้ีติดต่อกนัเป็นครัง้ที	่3	โดยผ่านเกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบ	5	หมวด	คือ	การประกอบการและทีมงาน,	ท�าเลที่ตั้งของโครงการ,	มาตรฐาน

การออกแบบและการก่อสร้าง,	ความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการธรุกจิต่อผูบ้ริโภคและสงัคม,	ความพงึพอใจ

ของผู้บริโภค	

•	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 ในโครงการ	 “BV	 สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ	 ในมาตรฐานระดับสากล”	 

จากบริษทั	บโูร	เวอริทสั	เซอทฟิิเคช่ัน	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่รางวลัดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินงานมาตรฐานสากล	 ISO	9001:2008	 โดยมีการน�าเคร่ืองหมายการรับรองไปใช้อย่างถูกต้อง	 

กอร์ปกับมีความสวยงาม	มีความคิดสร้างสรรค์	และสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	พร้อมตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	โดยระลึกเสมอว่าการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 ธุรกิจของบริษัทฯ	 จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้	 ต้องตอบแทนสังคมและชุมชนด้วย 

ความจริงใจ	 จริงจัง	 และปลูกฝังจิตส�านึกการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	 รวมทั้งลูกค้า	

สังคม	ชุมชน	และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ตามนโยบาย	 “ศุภาลัย	 	 ใส่ใจ...สร้างสรรค์

สังคมไทย”	อย่างไรก็ตาม	ปี	2557	ถือเป็นปีที่บริษัทฯ	ครบรอบ	25	ปี	จึงก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“ผู้น�าในการสร้างนวัตกรรม

และมลูค่าเพิม่”	โดยสร้างสรรค์และพฒันานวัตกรรมเพือ่ผลประกอบการทีด่แีละเตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้คณุภาพมาตรฐาน	

บริการประทบัใจ	นอกจากน้ียงัมแีผนงานจดักิจกรรมมากมายส�าหรับผูม้ส่ีวนได้เสยี	อาท	ิลกูค้า	พนักงาน	และประชาชนทัว่ไป 
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โดยมีกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ,	ประกวดประตมิากรรม,	ประกวดเรียงความ	และกจิกรรมเพือ่สงัคมต่างๆ	เช่น	การปรับปรุง

พัฒนาโรงเรียนในชนบท,	การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน,	การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ	และการเจริญสติ

สมาธิ	โดยจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	เพื่อฉลองความส�าเร็จในโอกาสครบรอบ	25	ปีของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัท	ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจต่อบริษัทฯ		

จนท�าให้บริษัทฯ	 ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	 ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท 

จะยังคงมุ่งม่ันก�ากับดูแลบริษัทฯ	 ให้เติบโตอย่างมั่นคง	 โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต	 ธรรมาภิบาล	 จริยธรรม	 และ 

ความถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อน�าบริษัทฯ	ก้าวไปสู่บริษัทฯ	ชั้นน�า	ที่เติบโตได้อย่างมั่นคง

(นายประทีป		ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารองค์การ โดยมีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์  เกตุพิทยา และผศ.อัศวิน  พิชญโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท 

ในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบ

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 11 ครั้ง และได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน  และไม่ ใช่รายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี  2556 ของบริษทั ศภุาลยั จ�ากดั  

(มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเชิญผูส้อบบญัชร่ีวมประชุมโดยไม่มฝ่ีายจดัการ

เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถาม

ผู้สอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน  

ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ท�าให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 

และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการ 

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการ 

ด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ  โดยจะซักถามประเด็นปัญหา พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า

มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่ก�าหนดในนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงส�าคัญ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  

จากการจัดการความเสี่ยง ท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากน้ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ บนที่ดินท�าเลต่าง ๆ  รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 

และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงาน 

ผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบ 

การควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  

และการก�ากบัดแูลความเสีย่งอย่างเพยีงพอเหมาะสม  นอกจากน้ีผูส้อบบญัชไีด้ประเมนิผลระบบควบคมุภายใน และไม่พบ

จุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป   

สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�า รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง

ในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลความเสี่ยงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง

กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดข้ึนใหม่ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระและโปร่งใสเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ด�าเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยง 

และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการที่เก่ียวข้อง 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  

พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2556 : 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2556 โดยพจิารณาผลการปฏิบตังิานในปีทีผ่่านมาของผูส้อบบญัชีตามเกณฑ์การประเมนิผลบริษัทฯ ด้านคณุสมบตัิ

ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท�างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี

มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้

สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(นายประกิต  ประทีปะเสน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยก�าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึง และมีประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2556 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

จัดให้มีการประชุม 1 คร้ัง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากล 

ของ The Organization for Economic Cooperation and Development รวมถึงดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มีผลในทางปฏิบัติ และติดตามการด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี หน้าที่ของคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการยังครอบคลุมการด�าเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
• จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา  

และอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชมุล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บรษิัทฯ  

และน�าส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษา

รายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร และได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 3 วัน

• จัดวาระการประชุมต่างๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ 

อย่างชัดเจน

• ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

นับคะแนนทีจ่ดุนับคะแนน โดยในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พร้อมผลการ 

ลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดท�าเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร ่

แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

• ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จัดท�ารายงานความขัดแย้งเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556  

ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระส�าคัญ 

รายงานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
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• ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

• ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงาน 

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการท�ารายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ

รายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี  

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกัน 

เป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล 

3. การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
• ปรับปรุงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดีของ บรษิทั ทรสิ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมายหรือกระท�าผิดด้านการทุจริต  

หรือกระท�าผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถส่งอีเมล์ถึงกรรมการอิสระ หรือหน่วยงาน Anti-Corruption   

(anti-corruption@supalai.com)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงาน 

รายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน 

เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูล

เกีย่วกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการตดิต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจ�าปี และเวบ็ไซต์บริษทัฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

• ทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�าทุกปี

• ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ และการประเมินผลงานประจ�าปีของผูบ้ริหารสงูสดุ

ของบริษัทฯ

• จัดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 1 ครั้ง

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทจดทะเบียนปี 2556 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 

แห ่ งประเทศไทย และส�า นักงานคณะกรรมการก�ากับหลักท รัพย ์และตลาดหลักท รัพย ์  ถือ เป ็นรางวัล 

แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ซึ่งทางคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานด้าน 
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การก�ากบัดแูลกจิการให้มคีวามโปร่งใสและเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพราะคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เช่ือมัน่เป็นอย่างยิง่ว่า 

การบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  

และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

(ดร.วิรัช    อภิเมธีธ�ารง)

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น	มีจ�านวน	3	ท่าน		ดังนี้	

	 1.		นายประสพ	 สนองชาติ		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 2.		นายประกิต	 ประทีปะเสน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 3.		ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ	 

ซื่อสัตย์สุจริต	 สมเหตุสมผล	 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	 อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดง 

ความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์	 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งในปี	2556	 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหากรรมการ	1	 คร้ัง	 

และได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกคร้ังให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ในปี	2556	สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ
	 พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย		และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนด

ของบริษัทฯ	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าปี	2556	 โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ 

หุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้	 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ 

การพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ	ดงัน้ัน	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจงึเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ

ที่ออกตามวาระประจ�าปี	2556	 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งต้ัง

กรรมการทกุท่านตามทีเ่สนอ		ทัง้น้ี	รายละเอยีดได้เปิดเผยไว้เพือ่ความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีฉบบัน้ีแล้ว	

2. การก�าหนดค่าตอบแทน
	 ในปี	2556	 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อก�าหนดค่าตอบแทน	1	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ	 

และผู้บริหารระดับสูง	 โดยพิจารณาจากผลงาน	 และความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้

นอกจากน้ีจดัให้มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม	และประเมินผลการปฏิบตัิ

งานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล	 ในการพิจารณาค่าตอบแทนได้ค�านึงถึง 

ความรับผิดชอบของกรรมการ	ขนาดของธุรกิจ	สภาพความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจ	การด�าเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยง 

กับผลประกอบการ	 รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ	 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ทั้งน้ีได ้

เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ	ไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ	
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	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการพจิารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ	ตามบทบาทหน้าที่

เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตั	ิพจิารณากฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ซึง่เหน็ว่า

ฉบับปัจจุบันยังมีความเหมาะสม		รวมทั้งได้ก�าหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการสรรหากรรมการไว้ในนโยบาย

ของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม	 และน�าเสนอ 

ความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

และเหมาะสม	 โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 สามารถตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานได้	 

ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ	

 

(นายประสพ				สนองชาติ)	

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)



16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลัก 

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ และการ

บริหารความเสี่ยง จ�านวน 10 ท่าน ดังนี้  

1. นายอนันต์  เกตุพิทยา  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       

2. นายประทีป  ตั้งมติธรรม  กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม  กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอธิป  พีชานนท์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม  กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายปุณณพันธ์  เหน่งเพ็ชร  กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายกิตติพงษ์  ศิริลักษณ์ตระกูล  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายบุญชัย  ชัยอนันต์บวร   กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางสุชาวดี  สรรพอาสา  กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ตามทีก่�าหนดไว้ใน กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ทัง้น้ีในปี 2556  คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และครบองค์ประชุม  เพื่อก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

นโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง

ต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 นอกจากน้ีมีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  

(Operation Risk), ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยง 

ด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย  ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และกฎระเบียบ (Regulatory Risk)

เป็นต้น

 จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการ

ความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ 

(นายอนันต์     เกตุพิทยา) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป
2555

2556

	 ในปี	2555	ที่ผ่านมา	เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูง	6.5	%	จากผลของการขยายตัวของค่าใช้จ่ายในการบริโภค 

และการลงทุน	 ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐบาล	 ตามอัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายการบริโภคและการลงทุน	 ที่แสดง 

ในตารางที่	1	 การใช้จ่ายบริโภคของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี	2555	 มีสาเหตุมาจากการใช้จ่าย 

เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากน�้าท่วมปี	2554	 ส่วนหน่ึง	 ในส่วนของค่าใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนยังมีสาเหตุ 

ที่มาจากการกระตุ้นที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและตามการกระตุ้นของภาคเอกชนเพื่อชดเชยกับยอดขายส่วนที่ลดลง 

ใน	ปี	2554	เนื่องจากค่าใช้จ่ายการบริโภคภาคเอกชนมีสัดส่วนถึงประมาณครึ่งหนึ่งของ	GDP	การขยายตัวของการบริโภค

ภาคเอกชน	จึงถือเป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

	 สิ่งที่น่าสังเกตุส�าหรับ	ปี	2555	คือ	 ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากหลายๆ	สาเหตุ 

คือ	ประการทีห่น่ึงการลงทนุเพือ่ชดเชยความเสยีหายจากน�า้ท่วม	ประการทีส่องการลงทนุของภาคอตุสาหกรรมทีก่�าลงัสร้าง 

ให้ไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค	 และประการที่สามการลงทุนเพิ่มที่เป็นไปตามบรรยากาศที่ดี	 หลังจากที่ชลอตัวไปบ้าง

จากเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้น	

	 ภาคเศรษฐกิจที่หลายๆ	 คนคิดว่าเป็นภาคส�าคัญส�าหรับระบบเศรษฐกิจไทย	 คือภาคการค้าระหว่างประเทศ	

ไม่ได้เป็นแรงผลักดันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี	 2555	 ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีมักจะท�าให้ 

มีการน�าเข้ามาก	อันน�าไปสู่การเกินดุลการค้าที่ลดลง	ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของระบบเศรษฐกิจไทย

	 ในปี	2556	ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีการขยายตัวลดลงจากการคาดการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในวงการเป็นอย่างมาก		 

สาเหตุของการชลอตัวทางเศรษฐกิจอาจวิเคราะห์ได้โดยง่ายจากข้อมูลในตารางที่	1	 ซึ่งไม่อาจปฏิเสธเป็นอื่นไปได	้ 

การบริโภคของภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนถึง	50%	 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	 ชลอตัวลงอย่างรุนแรง	 เร่ืองน้ีมีความเป็นไปได	้	 

2	 ทาง	 คือ	 ประการที่หนึ่งการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต�่าตามนโยบายของรัฐบาลได้แสดงให้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วว่า	 ไม่ได ้

ท�าให้รายได้ที่แท้จริงของแรงงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด	 ซ�้าร้ายกว่านั้น	 คือ	 ค่าแรงที่สูงขึ้นกลายเป็นภาระของระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม	 ที่จะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงข้ึน	 เมื่อประกอบกับภาระของผู้บริโภคที่เพิ่มข้ึนจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล	

การใช้จ่ายเพื่อบริโภคของประชาชนจึงเป็นไปได้น้อยลง	รวมทั้งภาระจากการใช้จ่ายหลังน�้าท่วมเมื่อปีก่อนหน้า	ก็อาจเป็น

อีกปัจจัยหนึ่ง	ทั้งหมดนี้ท�าให้งบประมาณที่ผู้บริโภคสามารถจัดสรรได้มีน้อยลงไป

	 การใช้จ่ายเพือ่การบริโภคและการลงทนุของรัฐบาลในปี	2556	อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก	แต่เน่ืองจากเป็นสดัส่วน

ที่น้อยของ	GDP	จึงไม่อาจมีอิทธิพลอะไรได้มากนัก	ส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศที่มีความรู้สึกว่าไม่ดีนั้น	ก็ไม่ได้ถือว่า 

เลวร้ายอะไรมากนัก	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเชิงมูลค่าที่แท้จริง	 สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญล�าดับที่	 2	 ต่อการ 

ชลอตัวของเศรษฐกิจในปี	2556	 เป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งถือว่าชลอตัวลงมากอย่างมีนัยส�าคัญ	 ภาคอุตสาหกรรม 

ยานยนต์อาจมีการใช้ก�าลังการผลิตเต็มที่	 แต่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ยังคงมีก�าลังการผลิตเหลืออยู่	 ยิ่งเมื่อโครงการ 

รถยนต์คันแรกยังไม่มีความเป็นไปได้อีกในอนาคต	 ความหวังที่จะให้ลงทุนเพิ่มจึงเป็นได้ยาก	 จนกว่าภาคอุตสาหกรรม 

จะสามารถหาตลาดเพื่อรองรับการผลิตได้อย่างชัดเจนต่อไป	 ในท�านองเดียวกัน	 การลงทุนที่เพิ่มข้ึนด้วยบรรยากาศที่ดี	 

ก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อย่อยสลายก�าลังการผลิตที่ได้ลงทุนไปแล้ว
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หมายเหตุ :	G.Con.=	Government	Consumption,	P.Con	=	Private	Consumption,	Cap.	=	Capital	Formation,

G.Cap	=	Government		Capital	Formation,	P.Cap	=	Private	Capital	Formation,	X	=	Exports	,	M	=	Imports		

และ	Capital	Formation	=	Investment	

Approx. 
% of GDP

10% 50% 25% 5% 20% 15% 100%

G.Con P.Cap Cap. G.Cap P.Cap X M GDP

2555 Q1 (0.2) 2.9	 5.2	 (9.6) 9.2 (3.2) 4.3 0.4

Q2 7.4 5.3	 10.0	 4.0	 11.8 1.1 8.6 4.4

Q3 10.0 6.0	 15.4	 13.3	 16.2 (2.8) (1.8) 3.1

	Q4 12.5 12.4	 22.9	 30.9	 20.9 10.6 15.0 19.1

2555 Total 7.5 6.6	 13.2	 8.9	 14.4 3.1 6.2 6.5

2556 Q1 2.9 4.4	 5.8	 18.8	 2.9 8.3 8.1 5.4

Q2 7.6 2.4	 4.6	 15.4	 2.0 2.9 4.5 2.9

Q3 7.4 (6.6) (6.5) (16.2) (3.3) 3.8 6.6 2.7

ตารางที่ 1 : สัดส่วนและอัตราการขยายขององค์ประกอบ GDP

2557

	 การบริโภคของภาคเอกชนในปี	 2557	 อาจมีการปรับตัวดีข้ึนบ้าง	 แต่ก็คงไม่มีปัจจัยใดที่จะพลิกบรรยากาศ 

การบริโภคให้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 นอกจากว่ารัฐบาลอาจมีนโยบายเด็ดที่จะสร้างหน้ีให้ประชาชนเพิ่มข้ึนได้อีก		 

การลงทุนภาคเอกชนก็คงจะมีการปรับตัวเช่นเดียวกับการบริโภค	 แต่บรรยากาศการลงทุนก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลง 

อย่างมีนัยส�าคัญเช่นเดียวกัน	

	 สิ่งที่รัฐบาลได้บรรยายถึงสรรพคุณของโครงการ	2	 ล้านล้านบาท	 ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี	 จะเป็น 

ความจริงเพียงใดน้ัน	 เมื่อดูจากข้อมูลในตารางที่	1	 จะทราบได้ทันทีว่า	 การลงทุนภาครัฐบาลมีสัดส่วนเพียงประมาณ		 

5%	 ของ	GDP	 เท่านั้น	 ดังนั้นแม้ว่าโครงการ	2	 ล้านล้านบาทจะเกิดขึ้นจริงในปี	2557	 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า	0.5	หน่วยเปอร์เซ็นต์	
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	 ภาคการค้าระหว่างประเทศ	อาจมีแนวโน้มในลักษณะปรับตัวจากปี	2556	เช่นเดียวกัน

	 เม่ือประมวลภาพรวมจากภาคเศรษฐกจิต่างๆ	ตามทีบ่รรยายข้างต้นแล้วอาจสรุปว่า	อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในปี	2557	อาจมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี	2556	ได้บ้าง	แต่ไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป	 มักจะใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐกิจที่สร้างข้ึนบนพื้นฐานของข้อมูล 

ในอดตี	ซึง่จะมีลักษณะของ	extrapolation	เสมอ	ดงัน้ันแบบจ�าลองทางเศรษฐกจิมกัจะมจีดุอ่อนทีไ่ม่อาจ	accommodate	

การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการบริโภคและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด

	 นอกจากน้ี	 ระบบเศรษฐกิจน้ัน	 ประกอบข้ึนด้วยภาคเศรษฐกิจย่อยเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งแต่ละส่วนก็อยู่ภายใต ้

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกจ�านวนมากและไม่อาจคาดคะเนได้	 ท�าให้ค่าประมาณการของภาคเศรษฐกิจย่อย	 

มีความแปรปรวน	(variance)	 สูง	 จนในบางครั้งการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจที่ย่อยเกินไป	 โดยไม่มีแบบจ�าลองที่แม่นย�า 

อาจไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร	 ซึ่งผู้อ่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการเศรษฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดอาจไม่ทราบในส่วนน้ี	 แต่ผู้ที่เข้าใจ 

ในเรื่องเศรษฐมิติจะซาบซึ้งเรื่องนี้เป็นอย่างดี
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	 ในปัจจุบันน้ี	 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือได้ว่า	 มีอิทธิพล 

อย่างสงูต่อแนวโน้มของภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยั	เนือ่งจากมปีริมาณการขายถงึประมาณ	2	เท่าตัว	ของบริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน	

พฤติกรรมโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน	คือ	การตั้งเป้าผลประกอบการให้มีการขยายตัวทุกปี	เพื่อให้ราคาหุ้นมีแนวโน้ม 

ที่ดีขึ้นตลอดเวลา	ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า	ตลาดที่อยู่อาศัยหรือผู้บริโภคสามารถรองรับอุปทานที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้หรือไม่	

	 เท่าที่ผ่านมาบ้านจัดสรรถือได้ว่ามีจ�านวนที่ขายได้ประมาณปีละกว่า	30,000	 หน่วย	 ในขณะที่สร้างเสร็จจริง 

ประมาณปีละกว่า	20,000	หน่วย	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างสม�่าเสมอ	ภาวะการขายบ้านจัดสรรเท่าที่ผ่านมา

ก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ	กล่าวคอื	ถ้าโครงการมบ้ีานสร้างเสร็จพร้อมขาย	อตัราการขายก็ยงัคงไปได้เร่ือยๆ	ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง

มากนัก	 แม้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะมีเป้าการขายที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ	 โดยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

ที่โจษย์จรรย์กันในสื่อมวลชนน้อยมาก

	 ส่วนอาคารชุดนั้น	เท่าที่ผ่านมา		ความต้องการของผู้บริโภคอาจมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน	คือ				

1. ซื้อเพื่อลงทุน	เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต�่าไป	

2.	 ซื้อเพื่อความต้องการใช้จริงส�าหรับเป็นบ้านในเมืองด้วยการจราจรที่ติดขัดหรือให้บุตรหลาน	

3.	 ซื้อเพราะว่า	อัตราดอกเบี้ยผ่อนช�าระที่อยู่อาศัยต�่า	ท�าให้มีความสามารถผ่อนได้มากขึ้น			

4. ซื้อเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจริงส�าหรับพนักงานระดับล่าง	ซึ่งไม่อาจหาซื้อที่อยู่อาศัยที่ถูกกว่านี้แล้ว	

	 แน่นอนทัง้หมดน้ีต้องการระดบัรายได้ทีเ่หมาะสมด้วย	 ปัจจยัข้างต้นทัง้หมดเป็นแรงผลกัดนัอย่างส�าคญัให้อาคารชุด

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า	5	ปีแล้ว

	 ความท้าทายกค็อื	การเตบิโตของอาคารชุดยงัคงเป็นไปได้ต่อไปหรือไม่	ค�าตอบอยูท่ีภ่าวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในปี	2556	น้ี	 

กล่าวคอื	อปุทานในบางท�าเลทีม่มีากเกนิไป	อาจท�าให้การขายของโครงการต่าง	ๆ 	ในบริเวณน้ัน	ๆ 	มอีตัราลดลง	เน่ืองจากปริมาณ 

การขายย่อมแบ่งๆ	 กันไปตามโครงการต่างๆ	 ภาวะที่ก�าลังซื้อผู้บริโภคไม่อาจดูดซับปริมาณอุปทานของอาคารชุด 

ในบริเวณหนึ่งๆ	นั้น	 เป็นตัวชี้ว่า	ความต้องการปัจจัยที่	1	และ	2	ที่กล่าวถึงข้างต้นก�าลังมีแนวโน้มสู่จุดอิ่มตัวอย่างช้าๆ	 

ถ้าหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 แต่อาจเข้าถึงจุดอิ่มได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่การขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจชลอตัวลงอย่างมีนัยส�าคัญ

	 อย่างไรกต็าม	บริษัททีเ่ลอืกท�าโครงการในบริเวณทีย่งัมอีปุทานไม่มากนัก	ไม่น่าจะมปัีญหาในการขายแต่อย่างใดทัง้สิน้	 

ในปี	2557	นี้	โดยเฉพาะความต้องการตามปัจจัยที่	3	และ	4	ดังกล่าวข้างต้น	จะยังคงเป็นแรงเกื้อหนุนภาวะอาคารชุดต่อไป	 

เช่นเดียวกับที่เป็นแรงเกื้อหนุนอย่างสม�่าเสมอในตลาดบ้านจัดสรร

	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 สิ่งที่น่าสังเกตุ	 คือ	 จ�านวนอาคารชุดที่ขายได้คงจะเริ่มชลอตัวและลดลงในที่สุด	 ในขณะที่จ�านวน 

อาคารชุดที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่ท�าได้ในช่วงที่ผ่านมา

	 โดยสรุปแล้ว	อาจกล่าวได้ว่า	ด้วยอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ	4-5	%	ต่อปี	ภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยั	กย็งัคงรักษา 

ปริมาณการขายและปริมาณที่แล้วเสร็จ	ที่ไม่น้อยกว่า	100,000	หน่วยต่อไปได้ในปี	2557

นัยส�ำคัญของภำวะเศรษฐกิจ
ต่อภำวะธุรกิจที่อยู่อำศัยในปี 2557
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การด�าเนินงาน
	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่	26	มถินุายน		2532	โดยเร่ิมประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์	 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น	100	 ล้านบาท	 ในระยะแรกได้ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ 

การสร้างบ้านเดี่ยว	 และทาวน์เฮ้าส์	 ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร	 ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด	 อาคาร

ส�านักงาน	 โรงแรมและรีสอร์ท	 ต่อมาในปี	2535	 บริษัทฯ	 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่ม 

เป็น	1,000	ล้านบาท	และได้น�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่	17	พฤศจิกายน	2536	 

โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ	 และแนวสูงหลายโครงการ	 จนกระทั่งในปี	 2540	 บริษัทฯ	 ได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย	 ในปี	2542	บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับส�านักงาน 

คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 (“คปน.”)	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 รวมมูลหน้ีจ�านวนทั้งส้ิน	 

8,113	ล้านบาท	การปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้นในปี	2545	โดยบริษัทฯ	ยังคงด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทั้งบ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	บ้านแฝด	อาคารชุด	อาคารส�านักงาน	รีสอร์ท	และโรงแรม	จนถึงปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีทุนช�าระ

แล้วทั้งสิ้น	1,716.55	ล้านบาท	ในระหว่างปี	2547	-	2556	บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญดังนี้

ข้อมูลบริษัท

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญ

2547

•	 เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 ศุภาลัย	 วิลล์	 ศรีนครินทร์	 และศุภาลัย	 วิลล์	 

เอกมัย-รามอินทรา	 พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่	 3	 โครงการ	 ได้แก่	 ศุภาลัย	 คาซา	 ริวา	 

ริมฝั่งเจ้าพระยา	ศุภาลัย	พรีเมียร์	เพลส	อโศก	และศุภาลัย	โอเรียนทัล	เพลสสาทร-สวนพลู

•	 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ระดับ	 “BBB”	 อันดับเครดิต 

ดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทฯ	 ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 คณะผู ้บริหาร 

ที่มีประสบการณ์	ตราสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง

2548

•	 เปิดโครงการบ้านเดี่ยว	1	 โครงการ	 ศุภาลัย	 พาร์ควิลล์	 พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด	2	 โครงการ 

ใจกลางเมือง	 ได้แก่	 ซิตี้โฮม	 รัชดาภิเษก	 และซิต้ีโฮม	 สุขุมวิท	 โดยสามารถขายหมด	 และปิดโครงการได้ 

ภายในงาน	Grand	Opening

•	 ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 รุ่นที่	 3	 จ�านวนไม่เกิน	433,087,447	 หน่วย	 ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ	0	บาท	มีอายุการใช้สิทธิ	3	ปี		โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	สามารถใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1.50	บาท	ปัจจุบัน	ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว
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•	 ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 จ�านวนไม่เกิน	10,000,000	 หน่วย	 ให้แก่พนักงาน	 

ผู้บริหาร		กรรมการ		และที่ปรึกษาคณะกรรมการในราคาหน่วยละ	0	บาท	มีอายุการใช้สิทธิ	3	ปี	โดยใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิ	1	 หน่วย	 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	 1	 หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	2.28	 บาท	 ปัจจุบันใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

•	 ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	443,087,447	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัรุ่นที	่3	และใบส�าคญัแสดงสทิธิทีเ่สนอขายแก่พนักงาน	ผูบ้ริหาร		กรรมการ	

และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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•	 เปิดโครงการบ้านเดีย่วและทาวน์เฮ้าส์	4	โครงการ	ได้แก่	ศภุาลยั	สวุรรณภูม	ิศภุาลยั	วลิล์	วงแหวน	-	รัตนาธิเบศร์	

ศุภาลัย	 วิลล	์ สุขุมวิท-ศรีนครินทร	์ และศุภาลัย	 วิลล	์ กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร	์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด	2	

โครงการ	 ได้แก่	 ศุภาลยั	 ปาร์ค	 ศรีนครินทร์	 และศภุาลยั	 ริเวอร์	 เพลส	 และในปีน้ีเปิดอาคารส�านักงานให้เช่า 

ศภุาลยั	แกรนด์	ทาวน์เวอร์	ถนนพระราม	3	พร้อมทัง้ย้ายทีท่�าการส�านักงานใหญ่มาทีอ่าคารศภุาลยั	แกรนด์ทาวน์เวอร์	

•	 ทริสเรทติ้งเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นระดับ	 “BBB+”	 โดยอันดับ 

เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น	ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน

•	 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2000	จากส�านักงานรับรองคณุภาพสมาคมวศิวกรรม 

สถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(EIT-CBO)	และ	จาก	AFAQ-EAQA	ส�าหรับโครงการแนวราบ
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•	 เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	4	 โครงการ	 ได้แก่	 ศุภาลัย	 วิลล์	 วงศ์สว่าง	 ศุภาลัย	 พาร์ค	 วิลล์	2	 

ศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	วงแหวน	ปิ่นเกล้า-พระราม	5	และ	ศุภาลัย	วิลล์	วงแหวน	ปิ่นเกล้า-พระราม	5	พร้อมทั้ง

เปิดโครงการอาคารชุด	4	 โครงการ	 ได้แก่	 ซิตี้โฮม	 รัชดา-ปิ่นเกล้า	 ศุภาลัย	 พรีเมียร์	 รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร	 

ซิตี้โฮม	สี่แยกท่าพระ	และศุภาลัย	ปาร์ค	แยกเกษตร

•	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	“BBB+”

•	 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน	 ISO	9001:2000	 จากส�านักงานรับรองคุณภาพสมาคม				 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(EIT-CBO)	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2550	ส�าหรับอาคารสูง
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•	 เปิดโครงการใหม่	8	 โครงการ	 แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	 5	 โครงการ	 อาคารชุด	3	 โครงการ	 ได้แก่	 

(1)	โครงการทาวน์เฮ้าส์	ศุภาลัย	วิลล์	รัตนาธิเบศร์-แคราย	(2)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	วิลล์	สุขุมวิท-แพรกษา	 

(3)	โครงการทาวน์เฮ้าส์	ศภุาลยั	วลิล์	ตวิานนท์-ปทมุธานี		(4)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศภุาลยั	การ์เด้น	วลิล์	ตวิานนท์-ปทมุธานี	 

(5)	โครงการบ้านเดีย่ว	และทาวน์เฮ้าส์	ศภุาลยั	ซต้ีิ	รีสอร์ท	ภูเกต็	(6)	โครงการอาคารชดุ	ศุภาลยั	ซต้ีิโฮม	รัตนาธิเบศร์	 

(7)	โครงการอาคารชุดศุภาลัย	ซิตี้	รีสอร์ท	รามค�าแหง	และ	(8)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ซิตี้	รีสอร์ท	ภูเก็ต	

•	 คณะกรรมการบริษัท	 อนุมัติให้ด�าเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามโครงการ 

ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน	จ�านวน	120	ล้านหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6.99	ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว	โดยบริษัทฯ	

สามารถซื้อหุ้นได้ครบตามจ�านวน	120	ล้านหุ้น		
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•	 เปิดโครงการใหม่	11	โครงการ	แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	6	โครงการ	อาคารชุด		5	โครงการ	ได้แก	่ 

(1)		โครงการบ้านเดีย่ว	ทาวน์เฮ้าส์	และบ้านแฝด	ศุภาลยั	ซต้ีิฮิลล์	ภูเกต็	(2)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศุภาลยั	ฮิลล์	ภเูกต็	 

(3)	 โครงการบ้านเดี่ยว	 และทาวน์เฮ้าส์	 ศุภาลัย	 วิลล์	 ราชพฤกษ์-เพชรเกษม	48	 (4)	 โครงการบ้านเดี่ยว 

และทาวน์เฮ้าส์	ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	รามอินทรา	23	(5)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	ประชาอุทิศ	86	 

(6)	 โครงการบ้านเดี่ยว	 ทาวน์เฮ้าส์	 และบ้านแฝด	 ศุภาลัย	 วิลล์	 หลักสี่-ดอนเมือง	(7)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	 ปาร์ค	 แยกติวานนท์	(8)	 โครงการอาคารชุด	 ศุภาลัย	 คาซาริวา	 วิสต้า	2	(9)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	ปาร์ค	อโศก-รัชดา	(10)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ปาร์ค	รัชโยธิน	และ	(11)	โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	ปาร์ค	@	ดาวน์ทาวน์	ภูเก็ต

•	 คณะกรรมการบริษัท	 มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจ�านวน	120,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 

ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทฯ	 ได้ซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร 

การเงิน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.99	 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	1,716,553,249	 หุ้น	 โดยเสนอขาย 

แก่ประชาชนทั่วไป	 ในราคาหุ้นละ	5.55	 บาท	 ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	 โดยบริษัทฯ	 

มีวัตถุประสงค์ในการน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 

และซื้อที่ดินใหม่	

•	 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2000	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 เซอทิฟิเคชั่น	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง	ออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	และบริหารชุมชน	ทั้งใน

ส่วนของโครงการบ้านจัดสรร	และ	โครงการอาคารชุด
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•	 เปิดโครงการใหม่	14	โครงการ	แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	10	โครงการ	อาคารชุด		4	โครงการ	ได้แก	่ 

(1)	โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	ศุภาลัย	วิลล์	พหลโยธิน-จันทรุเบกษา	(2)	โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	 

ศุภาลัย	วิลล์	สายไหม-วัชรพล	(3)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	รามอินทรา	5	(4)	โครงการบ้านเดี่ยว	 

ศุภาลัย	 การ์เด้นวิลล์	 ภูเก็ต	(5)	 โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	 ศุภาลัย	 การ์เด้นวิลล์	 แจ้งวัฒนะ-หลักสี่	 

(6)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	วิลล์	เชียงใหม่	(7)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	วงแหวน-ราชพฤกษ	์ 

(8)	 โครงการทาวน์โฮม	 ศุภาลัย	 โนโววิลล์	 ติวานนท์-ปทุมธานี	 (9)	 โครงการทาวน์โฮม	 ศุภาลัย	 วิลล	์ 

ศรีนครินทร์-กิง่แก้ว	(10)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศภุาลยั	การเด้นวิลล์	วงแหวน-ล�าลกูกาคลอง	3		(11)	โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	ริเวอร์	รีสอร์ท	(12)	โครงการอาคารชุด	ซิต้ีโฮม	@	ศรีนครินทร์	(13)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ปาร์ค	

ราชพฤกษ์-เพชรเกษม	(14)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	พรีเมียร์	@	ราชเทวี

•	 ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นระดับ	 “A-”	 โดยอันดับเครดิต 

สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ

•	 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 เซอทิฟิเคชั่น	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง	ออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	และบริหารชุมชน	ทั้งใน 

ส่วนของโครงการบ้านจัดสรร	และ	โครงการอาคารชุด
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•	 เปิดโครงการใหม่	9	โครงการ	แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	5	โครงการ	อาคารชุด		4	โครงการ	ได้แก	่ 

(1)	โครงการบ้านเดีย่วศภุาลยั	มณฑลา	ป่ินเกล้า-พทุธมณฑล	สาย	1	(2)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศภุาลยั	วลิล์	วงแหวน

ล�าลูกกา	คลอง	3	(3)	โครงการทาวน์เฮ้าส์	โนโววิลล์	วงแหวน	ล�าลูกกา	คลอง	3		(4)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	 

พาร์ควิลล์	 ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ	(5)	 โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	สวนหลวง	(6)	 โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	 

พรีมา	ริวา		(7)		โครงการอาคารชุด	ศภุาลยั	พรีเมยีร์	อโศก		(8)	โครงการอาคารชุด	ศภุาลยั	ปาร์ค	แคราย	-งามวงศ์วาน	 

(9)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ปาร์ค	เอกมัย-ทองหล่อ
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•	 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 อยู่ที่ระดับ	 “A-”	 โดยอันดับเครดิต 

สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ

•	 เปิดโครงการใหม่	17	โครงการ	แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	10	โครงการ	อาคารชุด	7	โครงการ	ได้แก่	 

(1)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	ศรีราชา	(2)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	สุวรรณภูม	ิ	

(3)	 โครงการทาวน์โฮม	 ศุภาลัย	 โนโววิลล์	 วงแหวน-ล�าลูกกาคลอง	5	(4)	 โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	 

ศุภาลัย	วิลล์	ศรีสมาน-ปทุมธานี	(5)	โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	ศุภาลัย	วิลล์	ราชพฤกษ์-บางบัวทอง	

(6)	 โครงการทาวน์โฮม	 ศุภาลัย	 วิลล์	 พหลโยธิน	 52	 (7)	 โครงการบ้านเดี่ยว	 ศุภาลัย	 การ์เด้นวิลล	์ 

วงแหวน	-ล�าลกูกา	คลอง	5			(8)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศุภาลยั	การ์เด้นวลิล์	แอร์พอร์ต	(9)	โครงการบ้านเดีย่ว	ศุภาลยั	 

พาร์ควิลล์	 ช้างเผือก	(10)	 โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	 สุราษฎร์ธานี	(11)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	 ซิต้ีรีสอร์ท	 รัชดา-ห้วยขวาง	(12)	 โครงการอาคารชุด	 ศุภาลัย	 เวลลิงตัน	(13)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	 วิสต้า	 แยกติวานนท์	(14)	 โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ปาร์ค@ภูเก็ต	ซิตี้	(15)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	 มอนเต้	 @	 เวียง	 เชียงใหม่	 (16)	 โครงการอาคารชุด	 ศุภาลัย	 ไลท์	 สาทร-เจริญราษฏร์ 

(17)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	เอลีท	สาทร-สวนพลู

2556

•	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ	บริษัท	ศุภาลัย	จากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	“A-”	พร้อมทั้งปรับแนวโน้ม 

อันดับเครดิตของบริษัทเป็น	“Positive”	หรือ	“บวก”	จาก	“Stable”	หรือ	“คงที่”	เน่ืองจากคาดว่าผลการด�าเนิน

งานของบริษัทจะดีข้ึนในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้จ�านวนมาก

•	 เปิดโครงการใหม่	15	 โครงการ	แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม	8	 โครงการ	อาคารชุด	7	 โครงการ	 ได้แก	่ 

(1)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	วิลล์	อ่อนนุช-สวนหลวง	(2)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	วิลล์	วงแหวน-พระราม	2		 

(3)	 โครงการทาวน์โฮม	ศุภาลัย	 วิลล์	 เทพประสิทธิ์	8	(4)	 โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	 โมด้า	(5)	 โครงการ 

บ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	บางแสน	(6)	โครงการบ้านเดี่ยว	ศุภาลัย	เอสเซ้นส์	(7)	โครงการบ้านเดี่ยว	 

ศุภาลัย	 พาร์ควิลล์	 นิตโย	(8)	 โครงการทาวน์โฮม	 โนโว	 วิลล์	 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี	(9)	 โครงการอาคารชุด	 

ศุภาลัย	มาเรย์	(10)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	วิสต้า	ภูเก็ต	(11)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ซิต้ี	รีสอร์ท	 

สถานีพระน่ังเกล้า-เจ้าพระยา	 (12)	 โครงการอาคารชุด	 ศุภาลัย	 ซิตี้	 รีสอร์ท	 รัชโยธิน-พหลโยธิน	 32	 

(13)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	วิสต้า	ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง	(14)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	ซิตี	้

รีสอร์ท	ระยอง	(15)	โครงการอาคารชุด	ศุภาลัย	เวอรันด้า	รัชวิภา-ประชาช่ืน
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (“กลุ่มบริษัท”)	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์	 โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย	 อยู่ภายใต้แนวความคิด	 การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย 

ที่มีคุณภาพ	 เพื่อสังคมคุณภาพของ	 “ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเน่ือง	 ใช้วัสดุก่อสร้าง 

ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	พฒันาการบริการทีด่ทีัง้ก่อนและหลงัส่งมอบสนิค้า	และให้ความดแูลพฒันาสังคมให้มีความปลอดภยั

และอบอุน่	เพือ่สร้างความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ	บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็นผูด้�าเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้าน

อยู่อาศยัประเภท	บ้านเดีย่ว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารชุด	ในหลากหลายท�าเลทัว่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมถึงต่างจังหวัด	 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้า 

ผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง	 โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างด�าเนิน

การให้แล้วเสร็จ	 และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามก�าหนด	 เพื่อสร้างการจดจ�าในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท	 ช่ือ	 “ศุภาลัย”	 

จะใช้เป็นช่ือน�าหน้าโครงการต่างๆ	ทกุโครงการ	ตามด้วยช่ือลกัษณะหรือรูปแบบโครงการทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามกลุม่ลูกค้า 

เป้าหมาย	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่า	 โดยเน้นที่ท�าเลที่เป็น 

แหล่งธุรกิจการค้า	 อีกทั้งบริษัทย่อย	 ยังด�าเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม	 

และสถานพักตากอากาศอีกด้วย	 ปัจจุบัน	 สถานภาพของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เติบโตข้ึนจนอยู่ในระดับแนวหน้า 

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

/1 ถือหุ้นโดยคุณประทีบ ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)
/2 นายประทปี ตัง้มตธิรรม นายชวน ตัง้มตธิรรม ซึง่มคีวามสมัพนัธ์เป็นพีช่ายของนายประทปี ตัง้มตธิรรม และนางอญัชัญ ต้ังมตธิรรมซึง่เป็นภรรยา นายชวน ตัง้มตธิรรม 

  ถือหุน้รวมกันร้อยละ 5.06 ของทนุช�าระแล้ว ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอืเป็นบคุคลธรรมดาหลายรายทีม่ไิด้มคีวามเกีย่วข้องกบักลุม่นายประทปี ต้ังมตธิรรม 
/3 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว แต่มีอ�านาจจัดการในบริษัทดังกล่าว จึงน�างบการเงินของบริษัทดังกล่าวมาจัดท�างบ

การเงินรวม ส่วนผู ้ถือหุ ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65%  

และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม  

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (SPM)
“บริหารจัดการโรงแรม”

บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด/2

(PE)
“โรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์”

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด
(SPN)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ 
จ�ากัด/3 (HN)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

Supalai Philippines
Incorporate (SPI)

“ให้เช่าอาคารส�านักงาน”

28.20%

0.13%0.004% 5.40%1.91%

99.91% 81.51% 98.77% 49.89% 100.00%

กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม/1

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
(SPALI)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
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บริษัทฯ	มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น	5	บริษัท	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	ดังนี้

1. บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (“SPM”)
	 บริษัทฯ	 ถือหุ ้นอยู ่ร้อยละ	99.91	 ของทุนจดทะเบียน	25	 ล้านบาท	 ด�าเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการ 

โรงแรม	 ภัตตาคาร	 สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์	 ปัจจุบัน	 ด�าเนินการบริหารโรงแรม	 

ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท	แอนด์	สปา

2. บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด (“HN”)
	 HN	 จัดตั้ ง ข้ึนในป ี	 2531	 จากการรวมกลุ ่มของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในจังหวัดสงขลา	 โดยม ี

กลุ่มนายประทีป	 ตั้งมติธรรม	 กลุ่มนายชวน	 ตั้งมติธรรม	 และ	 บมจ.มั่นคงเคหะการ	 ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ	5.40	 

ร้อยละ	4.65	 และร้อยละ	6.03	 ตามล�าดับ	 ต่อมาในปี	2539	 บริษัทฯเห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ในจังหวัดสงขลา	อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค	บริษัทฯ	จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน	HN	ในสัดส่วนร้อยละ	49.89	 

ของทุนจดทะเบียนจ�านวน	191.50	 ล้านบาท	 ปัจจุบัน	 พัฒนาโครงการอาเซี่ยนเทรดเซ็นเตอร์	 ศูนย์ธุรกิจครบวงจร	 

โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง	2	โครงการ	และโครงการบ้านจัดสรรอีก	5	โครงการ

3. บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด (“SPN”)
	 บริษัทฯ	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	98.77	 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน	335.45	 ล้านบาท	 ด�าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัจจุบัน	ด�าเนินโครงการบ้านจัดสรร	4	โครงการในจังหวัดขอนแก่น

4. บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด (“PE”)
	 PE	 จัดต้ังข้ึนในปี	2532	 เพื่อซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต	 ต่อมาในปี	2544	SPM	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 

ได้เข้าร่วมทุนใน	PE	 เพื่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต	 เน่ืองจากเห็นถึงศักยภาพของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต	 

แต่เน่ืองจากการพัฒนาโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง	 และ	SPM	 มีเงินทุนไม่เพียงพอ	 

จึงได้ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัทฯ	 ต่อมาเมื่อวันที่	24	 มีนาคม	2553	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2553	 ของบริษัท	 

ภูเก็ต	 เอสเตท	 จ�ากัด	 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม	153.6	 ล้านบาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	 307.3	 ล้านบาท	

บริษัทฯลงทุนเพิ่มเป็นจ�านวนเงิน	 143.7	 ล้านบาท	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มข้ึน 

เป็นร้อยละ	81.51	ปัจจุบัน	PE	ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านพักตากอากาศเพื่อเช่าระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

5. Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) 
	 ในระหว่างปี	 2556	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนใน	 Supalai	 Philippines	 Incorporate	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศฟิลิปปินส์	จ�านวน	599,999,972	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของ	Supalai	Philippines	Incorporate	โดยประกอบ

ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์
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จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ
• มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ มากว่า	30	 ปี	 จึงสามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตาม 

ความต้องการของผู้บริโภคในต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดได้

• สถานท่ีตัง้โครงการตัง้อยู่ ในบรเิวณท่ีมีศกัยภาพ	ทัว่ทกุทศิทางในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานครและปริมณฑล	 
รวมทั้งต่างจังหวัด	 โดยมีผลิตภัณฑ์	 ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น	 อาคารพาณิชย์	 ทาวน์โฮม	 บ้านจัดสรร	

คอนโดมิเนียม	ท�าให้เพิ่มโอกาสในการขายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

• การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	จนท�าให้บริษัทฯ	เป็นผู้น�าบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน	ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ

• การวางระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน	 โดยการออกแบบ	 การก่อสร้าง	 การใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	 
และเน้นการให้บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ	 โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้ม ี

ความปลอดภัยและอบอุ่น	 เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด	 จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

ระบบ	 ISO	9001:2008	 ซึ่งมีขอบเขตการควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ	 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า	ท�าให้สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถขาย	พัฒนา	ก่อสร้าง	และส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ 
ได้เร็ว	 รวมทั้งการส�ารวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า	 และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะน�ามา

พฒันา	ก่อนทีจ่ะพจิารณาลงทนุเพิม่เตมิในโครงการทีม่อียู่หรือลงทนุในโครงการใหม่	โดยก�าหนดขนาดโครงการ

แต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกินไป	 เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด	 อีกทั้งยังจ�ากัด 

งบประมาณในการลงทุนต่อโครงการและเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว	 เพื่อให้บริษัทฯ	 เติบโต 

อย่างยั่งยืน	ดังนี้	

1.	 การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการท�าให้ 

บริษัทฯ	เติบโตอย่างยั่งยืน		

2.	 การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข	 (Happy	Workplace)	 โดยเน้นพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง	 ให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 และสามารถพัฒนา 

ระดับการให้บริการให้อยู่ในช้ันแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

ให้บรรลุเป้าหมาย	ประสบความส�าเร็จ	และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

3.	 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมา	 โดยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์	 และจริยธรรมในการ 

ด�าเนินธุรกิจ

4.	 การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ	ทั้งในประเทศ	 

และต่างประเทศ	 โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู ่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	 ในท�าเลที่เหมาะสม 

และมีศักยภาพ	 เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ 

ในเร่ืองการวางผัง	 การออกแบบ	 การก่อสร้าง	 การขายและบริการที่ดีเลิศ	 โดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน ์

และความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ	เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
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5.	 การป้องกันผลกระทบที่เกิดข้ึน	 หรือ	 อาจเกิดข้ึนกับชุมชน	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ภายใต้แนวคิด	 

“ศุภาลัย	 ใส่ใจ	 สร้างสรรค์	 สังคมไทย”	 โดยการการตอบแทนสิ่งดีๆ	 กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดย

รวม	 เช่น	 การศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน,	 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคม 

และพื้นที่	 ที่บริษัทฯ	 ไปพัฒนาโครงการต่างๆ,	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน	หรือมูลนิธิการกุศล

ต่าง	ๆ	เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง	 

มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท	ดังนี้
 
ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน
	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจ�าหน่าย	 เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบ

ในรูปแบบของบ้านเดี่ยว	(Detached	House)	บ้านแฝด	(Duplex	House)	และทาวน์เฮ้าส์	(Townhouse)	พร้อมการพัฒนา

สาธารณูปโภคต่างๆ	ในโครงการ	บริษทัฯ	มนีโยบายขายบ้านพร้อมทีด่นิจดัสรร	ทัง้บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย	และบ้านสัง่สร้าง	 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่จะขายบ้านที่ก�าลังก่อสร้างใกล้เสร็จ	 เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่าบ้าน 

จะสร้างเสร็จตามก�าหนด	 โครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินท�าเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร	 หรือ

ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 และจะมีข้ึนในอนาคต	 รวมทั้งในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ 

และแหล่งท่องเที่ยว	 ซึ่งเป็นท�าเลใหม่ที่มีศักภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัยสูง	 ทุกโครงการของกลุ่มบริษัท 

อยู่ภายใต้แนวความคิด	 “ศุภาลัย	 ใส่ใจ	 สร้างสรรค์	 สังคมไทย”	 มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย	 ที่ได้รับการออกแบบ 

สวยงามไม่ล้าสมยัในรูปแบบ	Modern	Classic	Style	อยูส่บาย	ประหยดัพลงังาน	และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ค่า	ปัจจุบนั	 

กลุ่มบริษัทจะใช้ช่ือโครงการที่ต่างกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ	 ผลิตภัณฑ์	 และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน	มีชื่อโครงการต่างๆ	ของกลุ่มบริษัท	ดังนี้

โครงการ ศุภาลัย มณฑลา ปิ่นเกล้า – พุทธมณฑล สาย 1

รูปแบบผลติภณัฑ์	:	บ้านเดี่ยว

ระดับราคา : 8	-	16	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป	อายุตั้งแต่	36	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	150,000	บาท	ข้ึนไป/เดอืน	/ครอบครัว



30

โครงการ ศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค

รูปแบบผลติภณัฑ์ : บ้านเดี่ยว

ระดับราคา  : 3.59	-	8	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	70,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์

รูปแบบผลติภณัฑ์ :	บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

ระดับราคา : 2.90	-	7.99	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	50,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์

รูปแบบผลติภณัฑ์ : บ้านเดี่ยว

ระดับราคา : 2.8	-	4.5	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	50,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์

รูปแบบผลติภณัฑ์ : บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	และทาวน์เฮ้าส์

ระดับราคา : 1.8	-	4.00	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	40,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริง

รูปแบบผลติภณัฑ์ : ทาวน์เฮ้าส์

ระดับราคา : 1.7	-	4.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว



31

โครงการ โนโววิลล์

รูปแบบผลติภณัฑ์ : ทาวน์เฮ้าส์

ระดับราคา : 1.20	-	2.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	15,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เอสเซ้นส์

รูปแบบผลติภณัฑ์ :	บ้านเดี่ยว	และอาคารพาณิชย์	

ระดับราคา	 :	4.35	-	5.69	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	80,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โมด้า

รูปแบบผลติภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยวรูปแบบทันสมัยขึ้น	

ระดับราคา	 :	3.7	-	4.2	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	70,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เพลส  

รูปแบบผลติภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :	1.86	-	10.60	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย	 หรือคอนโดมิเนียมเพื่อจ�าหน่าย	 เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุด 

ในลักษณะแนวสูง	 โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกท�าเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก	 

รวมถึงบริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 โครงการอาคารชุดที่เปิดจ�าหน่ายจะใช้ช่ือโครงการที่ต่างกันออกไปตามความเฉพาะตัว

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้
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โครงการ ซิตี้โฮม

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 0.89	-	1.16	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	18,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ซิตี้ รีสอร์ท

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 1.33	-	4.89	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	20,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 1.39	-	3.94	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	25,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 1.43	-	4.57	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	25,000	บาท/เดือน/ครอบครัว	

โครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 2.40	-	6.77	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



33

โครงการ ศุภาลัย คาซา ริวา

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  2.40	-	28.00	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 2.40	-	18.00	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 3	-	19	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	60,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พรีมา ริวา

รูปแบบผลติภณัฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา : 2.40	-	22.00	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพลู

รูปแบบผลติภณัฑ์	:	คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :	4.38	-	24.00	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	100,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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ข. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า 
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน	 เพ่ือให้บริการพื้นที่ส�านักงานให้เช่าแก่ลูกค้า	 โดยท�าเลที่ต้ังของโครงการ

จะอยู่ในกรุงเทพมหานครบนท�าเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ	(CBD:	Central	Business	District)	 ได้ง่าย	

และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 เปิดอาคาร

ส�านักงานให้เช่า	 “ศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์”	ตั้งอยู่บนถนนพระราม	3	 เป็นอาคารสูง	33	ชั้น	ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า 

ประมาณ	42,000	 ตารางเมตร	 พร้อมอาคารจอดรถ	1	 อาคาร	 โดยออกแบบเป็นอาคารส�านักงานที่เน้นความทันสมัย	 

ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงอาคารเป็นวงรี	 มีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม 

และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน	ขนาดพื้นที่ให้เช่ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด	118	-	1,000	ตารางเมตรขึ้นไป

	 Supalai	Philippines	Inc.,	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน	เพื่อให้เช่าแก่ลูกค้า	โดยตึกเป็นอาคาร

ส�านักงานเกรด	A	สูง	45	ชั้นรวมที่จอดรถ	มีพื้นที่ทั้งหมด	67,590	ตารางเมตร	Supalai	Philippines	เป็นเจ้าของ	16	ชั้น	 

พื้นที่รวมประมาณ	20,000	 ตารางเมตร	 อาคารส�านักงานสร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.2541	 ออกแบบโดยส�านักงานสถาปนิก 

ระดับโลก	 คือบริษัท	Skidmore,	Owings	&	Merrill	 ในปี	2542-2543	 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส ์

แม้ว่าตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	 โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ	Colliers	 และ	

Petron	Mega	Plaza	Condominium	Association	 โดยได้รับรางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวด 

กับหน่วยงานหลายหน่วยงาน

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
	 กลุม่บริษทัด�าเนินธรุกจิโรงแรมและรีสอร์ทมุง่เน้นในต่างจงัหวัดทีม่ศีกัภาพ	ปัจจบุนั	บริษทัฯ	มโีรงแรมและ	รีสอร์ท 

ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท	2	 แห่งได้แก่	 “ศุภาลัย	 ป่าสัก	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา”	 ต้ังอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 

ซึง่ใกล้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร	มห้ีองพกัจ�านวน	138	ห้องในบรรยากาศแวดล้อมด้วย

แมกไม้	สายน�้า	และขุนเขา	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก	และ	“ศุภาลัย	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ภูเก็ต”	ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต	 

เป็นโรงแรมระดับ	4	ดาว	มีห้องพักจ�านวน	182	ห้อง	ทั้งแบบห้อง	Deluxe	และแบบ	Pool	side	Villa	มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก

โครงการ ศุภาลัย มาเรย์@พัทยา

รูปแบบผลติภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :	1.44	-	4.89	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	35,000	บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว	

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

รูปแบบผลติภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :	1.85	-	8.72	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

	 										รายได้ประมาณ	50,000	บาท/เดือน/ครอบครัว	
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ผู้บริหาร และคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 
1. นายประทีป	 	 ตั้งมติธรรม	*	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม	*	 กรรมการ

3. นายอธิป	 	 พีชานนท์	*	 กรรมการ

4. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	*	 กรรมการ

5. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

6. นายประกิต	 	 ประทีปะเสน	 กรรมการอิสระ

7. นายประสพ	 	 สนองชาติ	 กรรมการอิสระ

8. ดร.วิรัช				 	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ

9. นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ

10. ผศ.	อัศวิน	 	 พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ	

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
นายทวี	 	 หนุนภักดี	 	

หมายเหตุ:*   กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ	7	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการก�ากับ 

ดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการจัดการ	โดยมีรายชื่อและขอบเขต

อ�านาจหน้าที่	ดังนี้
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เลขานุการบริษัท 

นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์

 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	มาตรา	89/15	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท

เพื่อรับผิดชอบการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน	โดยกรรมการหรือผู้บริหาร		

และการด�าเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 รวมทั้งท�าหน้าที่ประสานงาน	 ดูแลจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	 ช่วยให้กรรมการและบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประกิต	 	 ประทีปะเสน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 กรรมการตรวจสอบ

3. ผศ.	อัศวิน	 	 พิชญโยธิน	 กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
นางสาวธูปทอง	 	 หิรัณยานุรักษ์	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

1
2

3



38

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประสพ	 	 สนองชาติ	  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายประกิต	 	 ประทีปะเสน	  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. ดร.วิรัช	 	 อภิเมธีธ�ารง	  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1. ดร.วิรัช	 	 อภิเมธีธ�ารง	 		ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นายประสพ	 	 สนองชาติ	 		กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 		กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4. นายอธิป	 	 พีชานนท์		 		กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 	

1
3

2

1 23 4
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								

2. นายประทีป	 	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

3. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

4. นายอธิป	 	 พีชานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

5. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

6. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

7. นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

8. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

9. นายบุญชัย	 	 ชัยอนันต์บวร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

10. นางสุชาวดี	 	 สรรพอาสา	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

นางสาวธูปทอง	 	 หิรัณยานุรักษ์	

9 10 68 7

5 3 1 2 4
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คณะกรรมการบริหาร 
1. นายประทีป	 	 ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการบริหาร	

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม	 รองประธานกรรมการบริหาร			

3. นายอธิป	 	 พีชานนท์	 กรรมการผู้จัดการ	

4. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหาร

1 43 2
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คณะกรรมการจัดการ 

	 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทมีจ�านวน	9	 ท่าน	 ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา	68	 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	 ทจ.28/2551	 เร่ือง	 การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ลงวันที่	1	ธันวาคม	2551	มีรายชื่อดังนี้

1. นายประทีป	 	 ตั้งมติธรรม		 ประธานกรรมการบริหาร	 	 	

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม		 รองประธานกรรมการบริหาร	 	 	

3. นายอธิป	 	 พีชานนท์		 กรรมการผู้จัดการ		 	

4. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหาร	 	 	

5. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานก่อสร้างแนวราบ

6. นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานการเงินและบัญชี

7. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานก่อสร้างอาคารสูง	

8. นายบุญชัย	 	 ชัยอนันต์บวร	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โครงการภูมิภาค	2	

9. นางสุชาวดี	 	 สรรพอาสา	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

2 3
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คณะกรรมการบริษัท     

วันที่ ได้รับต�าแหน่ง		:		2	ตุลาคม	2541	
ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) :	15	ปี	7	เดือน
การศึกษา
•	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	M.Arch.	(Hons.)	(Housing)	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	U.S.A.
•	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

ประวัติการอบรม
•	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	7	
•	The	Job	of	the	CEO-IMD	(Institute	for	Management	Development)
•	สถาบันพัฒนาเมือง	 หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 
(มหานคร	รุ่นที่	1)

•	วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	 หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	9

•	วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	 หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	16

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตร	DCP	 :	Directors 
Certification	Program	 รุ่นที่	 17/2002,	RCP	 :	Role	of	Chairman	Program	 
(Chairman	2000)	รุ่นที่	9/2003

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532	-	ปัจจุบัน				ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2536	-	ปัจจุบัน				ประธานกรรมการ	บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	
2536	-	ปัจจุบัน				ประธานกรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด
2532	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด
2532	-	ปัจจุบัน				กรรมการ	บริษัท	ภูเก็ตเอสเตท	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2531	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	มั่นคงเอสเตท	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2555	-	ปัจจุบัน		 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยอิลินอยส์	ประเทศไทย
2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2554	-	ปัจจุบัน			 อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554	-	ปัจจุบัน	 อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2543	-	ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2541-	2542	 นายกสมาคมอาคารชุดไทย	

การถอืหุน้ของบริษทั	:	393,816,044		หุน้	อตัราร้อยละ	22.94	(ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556)		
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี

นายประทีป  ตั้งมติธรรม     อาย ุ 66 ปี
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง 	:		5	ตลุาคม	2535	
ระยะเวลาการท�างาน  (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) : 
21	ปี	7	เดอืน

การศึกษา
•	M.S.	 Finance	at	 University	 of	 Illinois	 at	 Urbana- 
Champaign	U.S.A.

•	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	 :	Directors	Certification	Program	 
รุ่นที่	30/2003,	CSP	:	Company	Secretary	Program	 
รุ่นที่	1/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษทัและรองประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี้	
	 	 แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	
2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด
2532	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด
2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ภูเก็ต	เอสเตท	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2531	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มั่นคงเอสเตท	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2551	-	ปัจจุบัน				กรรมการสมาคมนักศกึษาเก่าพาณิชยศาสตร์
	 	 และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การถือหุ้นของบริษัท :	90,188,200	หุ้น	อัตราร้อยละ	5.25	
	 	 					(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)		

ประวัตกิารท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 	:	ไม่มี

วันที่ ได้รับต�าแหน่ง		:		29	เมษายน	2536	
ระยะเวลาการท�างาน (นบัถึงวนัที ่22 เมษายน 2557)	:	21	ปี	
การศึกษา
•	M.B.A	(International	Business)	Georgia	State	University,	U.S.A.
•	M.B.A	(Finance)	Mercer	University,	U.S.A.
•	บัญชีบัณฑิต	(การเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาบตัร	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	ปรอ.รุ่น	22	(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	 :	Directors	Certification	 Program		 
รุ่นที่	24/2002,	DAP	:	Director	Accreditation	Program	
รุ่นที่	8/2004

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2535	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2556	-	ปัจจุบัน		 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551	-	ปัจจุบัน			 ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและ	
	 	 อสงัหาริมทรัพย์	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547	-	ปัจจุบัน		 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย			
2547	-	ปัจจุบัน			 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์		
	 	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2548	-	2552	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน	
	 	 การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงการ
	 	 ทีพ่กัอาศัย	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
	 	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2547	-	2549	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดสรร
	 	 ที่ดินกลาง	กรมที่ดิน

การถือหุ้นของบริษัท : 5,334,140	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.31	
	 	 					(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)			

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 	:	ไม่มี

นายอธิป  พีชานนท์    อายุ 56 ปี
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม   อายุ  65 ปี
กรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรหิาร
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง 	:	21	เมษายน	2552	
ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) :	5	ปี
การศึกษา
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)	 
สถาบนับณัฑติบริหารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

•	Bachelor	of	Commerce	at	the	University	of	Melbourne,	
Majoring	in	Marketing	Economics

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	 :	Directors	Certification	 Program	 
รุ่นที่	120/2009

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552	-	ปัจจุบัน				กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2550	-	ปัจจุบัน				กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด		

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2552	-	ปัจจุบัน				กรรมการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร		

การถือหุ้นของบริษัท :	-ไม่มี-	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)		
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 	:	ไม่มี

วันที่ ได้รับต�าแหน่ง		:	25	เมษายน	2544
ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวันท่ี 22 เมษายน 2557) :	13	ปี
การศึกษา
•	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

•	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมส�ารวจ	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย			

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	 :	Directors	Certification	 Program	 
รุ่นที่	36/2003,	DCP	Diploma	:	Directors	Certification	
Program	Diploma	 รุ่นที่	 11/2003,	 SFE	 :	 Successful	 
Formulation	&	Execution	The	Strategy	รุ่นที่	14/2012

•	หลักสูตรสัมมนา	 SE2	 :	 “Risk	 Resilience:	How	 the	 
company’s	directors	should	deal	with	the	issues	of	 
	Enterprise	Risk	Management?	”	รุ่นที่	2/2013,	DBT	:	“The	 
	Governance	Role	of	the	Board	in	the	Preparation	and	 
Response	to	Unforeseen	Crisis	and	the	Oversight	of	 
(Foreign)	Subsidiaries”	รุ่นที่	1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

การถือหุ้นของบริษัท	 :	-ไม่มี-	 (ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :	ไม่มี

นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม   อายุ  64 ปี
กรรมการบริษัท

นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม   อายุ 36 ปี
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง 	:		25	เมษายน	2544	
ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่22 เมษายน 2557)	:	13	ปี
การศึกษา
•	M.A.	Business	Administration	Wayne	State	University,	 
Detroit,	Michigan,	U.S.A

•	B.A.	Science	in	Business	Administration,	Slliman	University,	
Durnaguete,	Philippines

ประวัติการอบรม
•	หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง	สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด	 และ
มหาวิทยาลัยสิงคโปร์	ประเทศสิงคโปร์

•	หลักสูตรพิเศษ	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
รุ่นที่	3

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 โปรแกรมส�าหรับผู้บริหาร	 สถาบัน 
เอ็มไอที	รัฐแมชซาชูเซตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	หลักสูตร	DAP	 :	Director	Accreditation	Program	
รุ่นที่	 1/2003,	 RCP	 :	 Role	of	Chairman	Program	 
รุ่นที่	15/2007

•	หลักสูตรสัมมนา	R-CAC	 :	 Thailand’s	 4th	National 
Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption		
รุ่นที่	1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อาเชียนมารีน	
	 	 เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
2546	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2544	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	บริษัท	สยามสหบริการ	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2544	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	บริษัท	หาดทิพย์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายประกิต  ประทีปะเสน   อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	บริษัท	ลัคกี้เท็คซ์	(ประเทศไทย)	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)
2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	บริษัท	ไทยคาร์บอนแบล็ค	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2534	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2529	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล	จ�ากัด	

เคยด�ารงต�าแหน่งภายใน  5 ปี ย้อนหลัง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2536	-	2555	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษทั	รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
2535	-	2542	 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2547	-	2554	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยชูการ์มิลเลอร์	
	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรบริษัทอื่น
2549	-	2555				 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย
	 	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2543	-	2554	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นของบริษัท	:	-ไม่มี-		(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง 	:		29	เมษายน	2536
ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่22 เมษายน 2557)	:	21	ปี
การศึกษา
•	B.Commerce	(Accounting)	of	University	of	Calcutta,	India	
•	Cert.	Industrial	Development		

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	:	Directors	Certification	Program	 รุ่นที่	
30/2003,	RCC	:	Role	of	The	Compensation	Committee	
รุ่นที่	2/2007	และ	15/2012

•	หลักสูตรสัมนมา	R-CF	:	“Meeting	the	AEC	Challenge:	
Role	of	the	Chairman”	รุ่นที่	1/2013

IBM	Advance	Management

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 	 บริษทั	ทปิโก้ฟดูส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	
2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2539	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษทั	อนิโฟเน็ท	(ประเทศไทย)	 
	 	 จ�ากัด	

การถือหุ้นของบริษัท	:	376,000	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.02	
	 	 					(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)		

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 	:	ไม่มี

วันที่ ได้รับต�าแหน่ง  :		5	ตุลาคม	2535
ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) : 
21	ปี	6	เดือน

การศึกษา
•	Ph.D	(Finance)	University	of	Illinois	at	Urbana	-	Champaign	U.S.A.	
•	M.B.A.	Gothenburg,	Sweden	
•	M.A.S.	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	(UIUC),	USA
•	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DAP	:	Director	Accreditation	Program	 รุ่นที่	2/2003,	 
AECP	:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่นที่	4/2012

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)			
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์	เอเซียพลัส	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	เมโทรซิสเต็มส์	
	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
2533	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่		 	

	 	 จ�ากัด	(มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด																					
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ทริส	เรทติ้ง	จ�ากัด				
2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี้	
	 	 แมเนจเม้นท์	จ�ากัด													
2531	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี		 	

	 	 ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2542	-	2546	 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์		
	 	 มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท : 2,461,466	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.14	
	 	 						(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)																																																																																															

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี

ดร. วิรัช  อภิเมธีธ�ารง       อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นายประสพ  สนองชาติ   อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง		:		22	มกราคม	2544
ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) : 
13	ปี	3	เดือน

การศึกษา
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (การจัดการ)	 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ	(ศศินทร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

•	สถิติศาสตร ์บัณฑิต	 คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DCP	 :	Directors	Certification	Program 
รุ่นที่	 17/2002,	ACP	 :	Audit	Committee	Program	 
รุ่นที่	2/2004,	DAP	:	Director	Accreditation	Program	 
รุ่นที่	7/2004,	QFR	:	Improving	the	Quality	of	Financial	 
Reporting	รุ่นที่	1/2006,		HRP	:	How	to	Develop	a	Risk	 
Management	Plan	 รุ่นที่	 2/2012	 และ	RMP	 :	Risk	 
Management	Committee	Program	รุ่นที่	1/2013

•	หลักสูตรสัมมนา	R-Forum	 :	 “Director	Nomination	 
Issues	and	 Trend”	 รุ่นที่	 1/2013,	DTT	 :	 Personal	 
Financial	Planning	Workshop	for	Directors	รุ่นที่	1/2013,	 
AGM	:	 “Integrity	Pact	 มาตรการส�าคัญของการแก้ไข 
ปัญหาคอร์รัปช่ัน”	 รุ ่นที่	 1/2013,	 NDC	 :	 The	 2nd	 

National	Director	Conference	2013	“Board	Leadership	
Evolution”	รุ่นที่	1/2013,	SE2	:”Risk	Resilience:	How	the	
company’s	directors	should	deal	with	the	issues	of	 
Enterprise	Risk	Management?”	 รุ่นที่	 2/2013,	 SE3	
:	CNBC	Summit:	Myanmar	 รุ่นที่	 3/2013,	DBT	 :	 
“The	Governance	 Role	 of	 the	 Board	 in	 the	 
Preparation	and	Response	to	Unforeseen	Crisis	and	 
the	Oversight	of	(Foreign)	Subsidiaries”	รุ่นที่	1/2013

นายอนันต์  เกตุพิทยา อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	เซียร์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	

2550	-	ปัจจุบัน			 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จ�ากัด	(มหาชน)		

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ไฮโดรเท็ค	จ�ากัด	(มหาชน)	

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษทั	ฟอร์จนู	พาร์ท	อนิดสัตร้ี	จ�ากดั		(มหาชน)	

2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2543	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	จัดหางาน		 	
	 	 เดอะ	บิลเลี่ยน	โซลูชั่น	จ�ากัด

การถือหุ้นของบริษัท	:	-ไม่มี-	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
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วันที่ ได้รับต�าแหน่ง 	:		10	พฤษภาคม	2554
ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557) : 
2	ปี	11	เดือน

การศึกษา
•	Master	of	Architecture,	University	of	Illinois,	U.S.A.
•	ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑติ	(เกยีรตนิิยม)	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	DAP	 :	 Director	 Accreditation	 Program	 
รุ ่นที่	 91/2011,	 ACP	 :	 Audit	Committee	 Program	 
รุ่นที่	38/2012	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2555	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมนายหน้า
	 	 อสังหาริมทรัพย์	

2554	-	ปัจจุบัน				อาจารย์พิเศษ	ประจ�าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลัย
	 	 ศิลปากร	และ	โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรกึษาคณะท�างานโครงสร้างพืน้ฐาน	คมนาคม	
	 	 และพลังงาน	“สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
	 	 แห่งชาติ”	

ผศ. อัศวิน  พิชญโยธิน   อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2554	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	กพส.	ของคณะกรรมการ	กสทช.

2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนินงานก่อสร้างอาคาร 
	 	 รัฐสภาแห่งชาติใหม่	ที่เกียกกาย

2552	-	ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะอนุกรรมการก�าหนดราคา 
	 	 ประเมินทนุทรัพย์	กรุงเทพฯ	กรมธนารักษ์	กระทรวง 
	 	 การคลัง

2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 สาขาการพัฒนาธุรกิจ 
	 	 อสังหาริมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544	-	ปัจจุบัน	 ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 
	 	 (TREBS:	Thailand	Real	Estate	Business	School)

2543	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย,	 สมาคมบ้าน 
	 	 จัดสรร,	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการปริญญาโทบริหาร 
	 	 ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2542	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, 
	 	 สภาอุตสาหกรรมไทย	และคณะกรรมการ	
	 	 หอการค้าไทย	ด้านการพัฒนาธุรกิจ

2542	-	ปัจจุบัน	 อุปนายก	สมาคมนักเรียนเก่า	มหาวิทยาลัย
	 	 อิลินอยส์	

2540	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการ	หลักสูตร		
	 	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	การประเมินค่าทรัพย์สิน		
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2554	-	2556	 กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์,		
	 	 สภาอุตสาหกรรมไทย	

2552	-	2553			 ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย	 ในการตรวจสอบการ 
	 	 เสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของ	
	 	 สภากาชาดไทย	ถนนสุขุมวิท	ตรงข้าม
	 	 วัดธาตุทอง

2550	-	2556				 ประธานคณะกรรมการจัดท�าราคาค่าก่อสร้าง
	 	 อาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 
	 	 แห่งประเทศไทย

2549	-	2552				 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้าง 
	 	 โครงการขนาดใหญ่	โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
	 	 ดินแดง	การเคหะแห่งชาติ,	โครงการพัฒนา
	 	 ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน,	โครงการพัฒนาพื้นที่
	 	 บริเวณถนนราชด�าเนิน

2542	-	2556	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการบริหารธุรกิจ	
	 	 อสังหาริมทรัพย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 	 (RE-	CU)	

2542	-	2554	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย	
	 	 ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2525	-	2556	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท :	-ไม่มี-			(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี
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การศึกษา
•	บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ	(การเงิน)	สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์
•	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
•	ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ประวัติการอบรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	

•	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	10

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	หลักสูตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญชีภาษีอากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	หลักสูตร	EMT	:	Effective	Minute	Taking	รุ่นที่	16/2010,	BRP	
:	Board	Reporting	Program	รุ่นที่	3/2010	

•	หลักสูตรสัมมนา	:	R-CS	:	Equipping	Your	Board	for	AGM	 
รุ่นที่	1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2545	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานการเงิน	
	 	 และบัญชี	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2541	-	2545	 ผูจ้ดัการฝ่าย	องค์การเพือ่การปฏรูิป
	 	 ระบบสถาบนัการเงิน
2537	-	2540	 รองผูอ้�านวยการฝ่ายบริษทัเงนิทนุ	หลกัทรัพย์
	 	 เอสซเีอฟ	จ�ากดั	(มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท : -ไม่มี	-	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

นางวารุณี   ลภิธนานุวัฒน์   อายุ 52 ปี
เลขานุการบริษัท

การศึกษา
•	ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(บัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(บัญชี)	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
•	ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (การจัดการ)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี	

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	ปริญญาบตัร	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	ปรอ.รุ่น	22	(วปอ.2522)

•	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรม
•	วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	 หลักสูตร	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	(กิตติมศักดิ์)

•	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 หลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัยรุ่นที่	14

•	กรมประมวลข่าวกลาง	หลักสูตรการบริหาร	รุ่นที่	42

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)		

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
2522	-	2531		 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2519	-	2543	 สมาชิกวุฒิสภา
2519	-	2543	 สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2519	-	2543	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2543	-	2548		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ภาคราชการ		
	 	 ประจ�ากระทรวงกลาโหม
2548	-	2551		 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	
	 	 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	

การถือหุ้นของบริษัท :	2,107,800	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.12	
	 	 					(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี

นายทวี  หนุนภักดี    อายุ 86 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



50

รายชื่อกรรมการ
วันที่เข้ารับ

ตำาแหน่ง

การเข้าร่วม

ประชุมกรรมการ

ปี 2556

อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย1

1. นายประทีป		 ตั้งมติธรรม

2. นางอัจฉรา			 ตั้งมติธรรม

3. นายอธิป					 พีชานนท์

4. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม

5. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	

6. นายประกิต	 ประทีปะเสน

7. นายประสพ	 สนองชาติ

8. ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง

9. นายอนันต์	 เกตุพิทยา

10. ผศ.	อัศวิน	 พิชญโยธิน

2/10/2541

5/10/2535

29/4/2536

6/5/2552

25/4/2544

25/4/2544

29/4/2536

5/10/2535

22/1/2544

10/5/2554

12/12									

12/12									

11/12									

11/12

11/12									

11/12									

12/12									

10/12									

12/12					

11/12

DCP	,	RCP

DCP	,	CSP

DCP	,	DAP

DCP

DCP,	DCP	Diploma	,	SFE,	SE2,	DBT

DAP,	RCP,R-CAC

DCP,	RCC,	R-CF

DAP	,	ACEP

DCP	,	ACP	,	DAP	,	QFR	,	HRP,	RMP,	R-Forum,	

DTT,	AGM,	NDC,	SE2,	SE3,	DBT	

DAP	,	ACP

ที่ปรึกษากรรมการ

11. นายทวี		 หนุนภักดี - 3/12 -

การประชุมกรรมการ
	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	โดยมีกรรมการทั้งหมด	10	ท่าน	และที่ปรึกษา

กรรมการ	1	ท่าน	เข้าร่วมประชุม	สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการได้ดังนี้

DCP	:	 Directors	Certification	Program		

CSP	:	 Company	Secretary	Program

RCC	:	 Role	of	the	Compensation	Committee	

QFR	:	 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting		

HRP	:	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan

DCP	Diploma	:	Directors	Certification	Program	Diploma

R-CAC	:	Thailand’s	4th	National	Conference	on	Collective	 

	 Action	Against	Corruption

SE3	:		 CNBC	Summit	:	Myanmar

AGM	 :	 Integrity	Pact	 มาตรการส�าคัญของการแก้ไขปัญหา 

								คอร์รัปชั่น

SE2	:		 Risk	Resilience	-	How	the	company’s	directors	should	 

	 deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk	Management?

R-CF	:		 Meeting	the	AEC	Challenge	-	Role	of	the	Chairman

ACP	:		 Audit	Committee	Program

DAP	:	 Director	Accreditation	Program

RCP	:		 Role	of	Chairman	Program

SFE	:		 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy

ACEP	:		 Anti-Corruption	for		Executive	Program

RMP	:		 Risk	Management	Committee	Program	

DTT	:		 Personal	Financial	Planning	Workshop	for	Directors

R-Forum	:	Director	Nomination	Issues	and	Trend

NDC	:		 The	2nd	National	Director	Conference	2013	“Board	 

	 Leadership	Evolution”

DBT	:		 The	Governance	Role	of	the	Board	in	the	Preparation	 

	 and	Response	to	Unforeseen	Crisis	and	the	Oversight	 

	 of	(Foreign)	Subsidiaries”

R-CS	:		 Equipping	Your	Board	for	AGM

หมายเหตุ1 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูล	 และประเมินระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ	ส�าหรับในปี	2556	บริษัทฯ	ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น	11	ครั้ง	โดยกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ ปี 2556

1. นายประกิต		 ประทีปะเสน

2. นายอนันต์	 เกตุพิทยา

3. ผศ.	อัศวิน	 พิชญโยธิน

9/11

10/11

10/11

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	ท�าการพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ	เพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท	เพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้	ส�าหรับประจ�าปี	2556		ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั	และคณะกรรมการชุดย่อย	ดงัน้ี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	กรรมการ	และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	

20,000	บาท/คน/เดือน

2.	ค่าบ�าเหน็จ ประธานกรรมการ	กรรมการ	และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	

500,000	บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	ประธาน 25,000	บาท/คน/เดือน

2.	กรรมการ 20,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1.	ประธาน 25,000	บาท/คน/ครั้ง

2.	กรรมการ 20,000	บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ	:	1.	ก�าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง	เฉพาะครั้งที่มาประชุม

											2.	คณะกรรมการชุดย่อย	ประกอบด้วย	(1)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	(2)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	(3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2556

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ก�าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้	

	 นายประกิต	 ประทีปเสน	 300,000		บาท

	 นายอนันต์		 เกตุพิทยา	 240,000		บาท

	 ผศ.	อัศวิน		 พิชญโยธิน 240,000		บาท

	 รวม     780,000		บาท

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 ในปี	 	2556	 บริษัทฯ	 มีกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 จ�านวน	3	 ท่าน	 	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล 

กิจการรวมทั้งสิ้น		1	ครั้ง

	 ค่าเบี้ยประชุม	 	 	 65,000		บาท

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ในปี	2556	บริษัทฯ	มีกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	3	ท่าน	ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น		1	ครั้ง

	 ค่าเบี้ยประชุม		 	 	 65,000	บาท

รายชื่อกรรมการ
ปี 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำาเหน็จ รวม

1. นายประทีป ตั้งมติธรรม 240,000 500,000 740,000

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	 240,000 500,000 740,000

3. นายอธิป พีชานนท์	 240,000 500,000 740,000

4. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 240,000 500,000 740,000

5. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 240,000 500,000 740,000

6. นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 500,000 740,000

7. นายประสพ	 สนองชาติ 240,000 500,000 740,000

8. ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 240,000 500,000 740,000

9. นายอนันต์	 เกตุพิทยา 240,000 500,000 740,000

10. ผศ.	อัศวิน	 พิชญโยธิน 240,000 500,000 740,000

11. นายทวี หนุนภักดี 240,000 500,000 740,000

รวม     2,640,000 5,500,000       8,140,000 

หน่วย	:	บาท
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี		2556	บริษัทฯ	มีกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1	ท่านในคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น		1	ครั้ง

	 ค่าเบี้ยประชุม											 	 	 25,000	บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน		ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	ก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และ

ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่	ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และผู้บริหาร

ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 	

	 ในปี		2556	บริษัทฯ	มีผู้บริหารสี่ล�าดับแรกจ�านวน	7	ท่าน	

	 เงินเดือนและผลตอบแทนจากการท�างาน	120,424,840	บาท

		 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูก

ฟ้องร้องคดีอาญา	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

จ�านวนพนักงาน
	 บริษัทฯ	 แบ่งสายงานออกเป็น	2	 สายงาน	 คือสายงานหลักประกอบด้วย	 งานก่อสร้าง	 งานขาย	 และสายงาน

สนับสนุน	 เช่น	 ฝ่ายบัญชี	 ฝ่ายบริหารการเงิน	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 ฝ่ายนิติกรรม	 ฯลฯ	 มีรายละเอียดจ�านวนพนักงาน 

และผลตอบแทนส�าหรับปี	2556	ดังนี้

จำานวนพนักงาน  ผลตอบแทนรวม * (ล้านบาท)

สายงานหลัก 438 198

สายงานสนับสนุน 221 119

รวม 659 317

หมายเหตุ : * ผลตอบแทนรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น

	 จากการทีธุ่รกจิของบริษัทฯ	มกีารเจริญเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	ท�าให้บริษทัฯ	ได้เพิม่จ�านวนบคุลากรทัง้ระดบับริหาร

และปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว	 ดังน้ัน	 ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรได้ 

อย่างเหมาะสม	 และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 บริษัทฯ	 จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน 

ของพนักงานและผู้บริหาร	(Employee	Career	Development	Planning)	 ด้วยการน�า	Competency	 มาประยุกต์ใช ้

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน	 และสนับสนุน

การใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน	(KPIs:	Key	Performance	Indicators)	และด�าเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึง 

บทบาทที่ส�าคัญในการเป็น	Human	Resource	Manager	 รวมทั้ง	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิพนักงานทุกคนในการเป็นผู้ถือหุ้น	 

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเติบโต	ในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ	

	 นโยบายตลอดจนกลยทุธ์ดงักล่าวข้างต้น	สามารถตอบสนองวิสยัทศัน์และเป้าหมายหลกัทีเ่ป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร	โดยท�าให้เกิดประสิทธิผลของการท�างาน	อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	

(Internal	Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 โดยมีการก�าหนดมาตรการการควบคุมภายใน	 รวมถึงการก�ากับดูแล	 

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	ให้ค�าแนะน�า	และรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�า่เสมอ	อกีทัง้สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบตัติาม 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 

และสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ที่จัดตั้งเป็นอิสระ	 ท�าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 มีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน 

และระเบียบปฏิบัติ	 มีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายใน 

บริษัทฯ	ได้รับทราบ	มีการก�าหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ	จัดให้มีกิจกรรม

การควบคุม	 ซึ่งประกอบด้วย	 การสอบทานการด�าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน	 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 

ที่มีความเสี่ยงสูง	 และการควบคุมระบบสารสนเทศ	 รวมทั้ง	 จัดให้มีการติดตามประเมินผล	 โดยการติดตามผล 

ในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ		เพื่อให้ความมั่นใจว่า	ระบบการควบคุม

ภายในที่วางไว้เพียงพอ	 เหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ	 และมีการปฏิบัติได้จริง	 โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 

เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(COSO	Framework	:	The	Committee	of	Sponsoring	

Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	คือ	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	 

	การควบคุมการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	

	 คณะกรรมการบริษัท	 ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ 

ของฝ่ายงานและต�าแหน่งงานต่างๆ	 พร้อมทั้งมีการกระจายอ�านาจโดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการของผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม	เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการปกป้องรักษา	เงินทุนของผู้ถือหุ้น	สินทรัพย์ของบริษัทฯ	 

อีกทั้งก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน	ครอบคลุมถึง	การรายงานทางการเงิน	การปฏิบัติการ	การดูแลรักษาทรัพย์สิน 

การด�าเนินการต่างๆ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน	เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายใน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพ	 เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน	 

และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

	 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 คือ	 บริษัท	 ส�านักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 

รายไตรมาสและประจ�าปี	2556	 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 ซึ่งไม่พบข้อสังเกต	 ข้อบกพร่อง	 

ที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 ส�าหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 ได้รับการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน	

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้การกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ	ประสทิธิผล	และประหยดัยิง่ข้ึน	ตามกรอบแนวคดิการควบคมุภายในของ	COSO	ซึง่เป็นหน่วยงานในระดบัสากล 

ที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 อีกทั้งมีการก�าหนดให้การแต่งตั้ง	 ถอดถอน		 

และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งครอบคลมุทัง้องค์กร		โดยกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ	 คือ	 การระบุความเสี่ยง	 การประเมินความเสี่ยง	 การติดตามและควบคุม

ความเสี่ยง	 และการรายงานความเสี่ยง	 รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง	 

และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ		ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุม	ความเสี่ยง

ด้านเครดิต	(Credit	Risk),	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	(Operation	Risk),	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk),	 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk),	และความเสี่ยงด้านอื่นๆ	อาทิเช่น	ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย	ความเสี่ยงด้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	และกฎระเบียบ	(Regulatory	Risk)	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ	ผ่านทาง

อีเมล์	อินทราเน็ต	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ		อีกทั้งได้สื่อสารให้พนักงานใหม่ได้รับทราบทันทีที่เริ่มงานและในการปฐมนิเทศ 

พนักงานใหม่	 โดยในปี	 2556	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กรแต่ละปัจจัยเสี่ยงจากหน่วยงาน 

เจ้าของความเสี่ยง		และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงาน		ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถ

ก�าหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตมีดังนี้	คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงไตรมาสสุดท้าย	2556	 จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายใน

ประเทศ	 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค	 ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก	 ภาวะเศรษฐกิจ	 และการผลิตโดยรวมน่าจะฟื้นกลับมา

สู่สภาวะปกติภายในระยะสั้น	 ผู้ประกอบการแต่ละรายยังคงน�ากลยุทธ์ด้านการตลาดหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

มาใช้ในการกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์มากเช่นเดิม	จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดบ้าน	รวมทั้งตลาดโครงการ

อาคารชุดที่มีผู้ประกอบการหลายรายเปิดขายในบริเวณเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ประกอบการรายใหญ ่

อยู่ในตลาดมานานกว่า	24	 ปี	 มีช่ือเสียงในการท�าธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์	 ยุติธรรม	 และจริงใจต่อผู้บริโภค	 

มีโครงการที่อยู่อาศัยในท�าเลที่ตั้งที่สะดวก	 ใกล้ระบบขนส่งมวลชน	 กระจายทั่วทุกทิศทางของกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล 

และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค	 ที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย	 มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน	 

และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้า 

ให้ลูกค้า	รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	ท�าให้บริษัทฯ	มีความได้เปรียบ

ในการแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย	 อันเน่ืองจากความวิตก 

ของภาระหน้ีสนิครัวเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบัสงูในช่วงปลายปี	2556	แต่เน่ืองจากบรษิทัฯ	เป็นผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย์ช้ันน�า 

และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนสินเช่ือ 

ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ	 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเช่ือแก่ลูกค้า	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อยอดการโอน	รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	จะประเมินคุณสมบัติ

เบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนช�าระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการ

ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
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1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

	 	ภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอตุสาหกรรมก่อสร้างมมีากข้ึน	เมือ่ภาครัฐมกีารพฒันาสาธารณูปโภค

พื้นฐานเร่งด่วน	 ท�าให้แรงงานจ�านวนมากเข้าสู่การก่อสร้างภาครัฐ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติมากขึ้น	 

ซึ่งมีการผลักดันผ่านทางสมาคมต่างๆ	 เพื่อให้ภาครัฐพิจารณาให้เกิดความคล่องตัวของการน�าเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อ 

ผ่อนคลายการขาดแคลนแรงงาน	 และทางบริษัทฯ	 ได้พิจารณาใช้ระบบการก่อสร้างแบบส�าเร็จรูป	(Precast	concrete)	 

ในบางชนิดของที่อยู่อาศัยเพื่อลดการใช้แรงงาน	ท�าให้ลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานลงได้

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย 

  	การด�าเนินนโยบายสร้างบ้านพร้อมขายเป็นกลยทุธ์ทีผู่ป้ระกอบการหลายๆ	แห่งรวมทัง้บริษัทฯ	น�ามาใช้เพือ่สร้าง 

ความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า	 และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเช่ือรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันของสถาบันการเงิน 

ทีเ่สนอวงเงินสนิเช่ือสงูส�าหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย	แต่การด�าเนนิธุรกจิดงักล่าวจ�าเป็นต้องมเีงนิทนุสงูและมคีวามเสีย่ง

หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	หรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีสัดส่วนของบ้านสร้างเสร็จ

พร้อมขายประมาณร้อยละ	10	ต่อบ้านทั้งหมด	

	 อย่างไรก็ตาม	ในกรณีของบริษัทฯ	ความเสี่ยงด้านนี้จะไม่สูงมากนัก	เนื่องจากการสร้างบ้านพร้อมขายของบริษัทฯ	 

จะด�าเนินการเป็นเฟส	 และจะมีการประเมินสถานการณ์การขายอย่างใกล้ชิด	 โดยแต่ละเฟสจะสร้างประมาณ	30	 ยูนิต 

ซึ่งจะเร่ิมเปิดขายเมื่อการก่อสร้างบ้านมีความก้าวหน้าไปประมาณ	50%	 และในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อ 

หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุส�าหรับบ้านหลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 บริษัทฯ	 ก็จะยืดหยุ่นให้สามารถท�าได้	 นอกจากนี้	 

บริษัทฯ	 มีความเช่ือมั่นว่าประสบการณ์ของบริษัทฯ	 ในธุรกิจปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อและสภาพ 

การแข่งขัน	 ทั้งด้านขนาด	 คุณภาพ	 และราคารวมถึงการออกแบบบ้านที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด 

และการให้ความส�าคัญในด้านการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหน่ึง	

2.2  ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

   ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการด�าเนินงานก่อสร้างทั้งบ้านพักอาศัยแนวราบและอาคารชุด	 

ท�าให้บริษทัฯ	มคีวามเสีย่งจากการทีผู่รั้บเหมาก่อสร้างเกดิความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาทีก่�าหนด	หรืองานก่อสร้าง

ไม่ได้คุณภาพ	 หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�านาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร	 และปัญหาด้านสภาพคล่อง 

ทางการเงิน	เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทฯ	บริหารจัดการ	ดังนี้

	 1)	คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ	ในจ�านวนที่มากเพียงพอส�าหรับการก่อสร้าง

ตามแผนงาน	และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป	โดยในงานก่อสร้างบ้านแนวราบจะไม่มีผู้รับเหมา

รายใดรับงานก่อสร้างเกิน	30%	ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี	

	 2)	 ติดต่อธนาคารเพื่อจัดท�าโครงการสินเช่ือหมุนเวียนให้แก่ผู้รับเหมา	 และประสานกับร้านค้าวัสดุขนาดใหญ่ให้

ผู้รับเหมาสั่งของโดยมีเครดิต	เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายงานของผู้รับเหมา	อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้น	

เพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น	และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการ	เพื่อลดภาระทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย	

 3)	 พัฒนางานก่อสร้าง	 โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิต	 เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้าง 

และวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น	 โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ที่ได้มีการศึกษา	 ตรวจสอบ

ก่อนพิจารณาน�ามาใช้งาน	โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ	รวมทั้งมีการศึกษา

หาแนวทางการก่อสร้างที่ใช้แรงงานน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	
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นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยงัมผีูเ้ช่ียวชาญและทมีงานบริหารโครงการทีม่ากพอจะควบคมุงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน	

อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน	และผู้รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง	ในการพัฒนากระบวนการ

ก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	 ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีข้ึน	 และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	 ในการ 

ตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพดี	และลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน	

	 4)	 ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด	 เพ่ือให้ผู ้รับเหมาสามารถท�างานได ้

อย่างไม่ติดขัด	ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่ระดมสมอง	และฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาปีละ	2	ครั้ง	เพื่อทราบปัญหา	

และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับเหมา	

	 5)		บริษัทฯ	ยังน�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบกึ่งส�าเร็จรูป	(Pre	fablication)	มาใช้ในการก่อสร้างทาวน์โฮม	2	ชั้น 

ในบางโครงการในปี	2557	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 ในกรณีอาคารชุด	 จะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ ่

ที่มีประสบการณ์	 และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเช่ียวชาญ	 จะไม่ว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวก่อสร้าง

งานทุกประเภทในโครงการ	มีการปรับปรุง	 แก้ไข	 วิธีการก่อสร้าง	 รวมถึงข้อมูลต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์

การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	ปีละ	2	ครั้ง

2.3  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  	การด�าเนินธุรกจิอตุสาหกรรมนีม้คีวามเสีย่งทีอ่าจพบได้	เช่น	การถกูจ�ากดัประโยชน์ในการใช้พ้ืนทีใ่นการก่อสร้าง

อาคารบางประเภท	เขตจ�ากัดความสูง	ระยะถอยร่นของอาคาร	รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง	 หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ	 หรือ

ปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฏหมาย	 ประกาศ	 และข้อก�าหนดต่างๆ	 ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ	

ถือครองที่ดินแล้ว	แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีแนวทาง

ลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยก่อนที่จะเร่ิมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 จะต้องมีการตรวจสอบข้อจ�ากัดทางกฏหมาย	 

และข้อบังคับต่างๆ	 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินว่ามีข้อควบคุมใดๆ	 บ้างที่มีผลต่อแนวทางการ

พัฒนาที่บริษัทฯ	ก�าหนดขึ้นบนที่ดินแปลงนั้นๆ

2.4  ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ	

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการ 

ในรูปแบบที่ก�าหนดไว้โดยไม่ติดข้อก�าหนด	กฎหมาย	หรือข้อบังคับใดๆ	โดยบริษัทฯ	ได้ท�าการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้	

โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบ	ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	รวมทั้งที่จะประกาศ

ใช้ในอนาคตอันใกล้	เช่น	ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง	ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร	ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรร

ทีด่นิ	และข้อบญัญตัย่ิอยแต่ละท้องถิน่	ซึง่มผีลต่อการพฒันาโครงการ	รวมถงึการตรวจสอบกรรมสทิธ์ิและการโอนสทิธ์ิต่างๆ	

บนที่ดินอย่างครบถ้วน	 ต่อจากน้ัน	 บริษัทฯ	 จะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการค�านึงถึงปัจจัยเหล่าน้ีแล้วบนที่ดินน้ันๆ	 

ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทฯ	หรือไม่ก่อนการซื้อที่ดิน 

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ความเสี่ยงของการจัดซ้ือที่ดินเชิงธุรกิจ	 คือ	 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน 

ที่จัดซื้อมาให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้หรือไม่	 บริษัทฯ	 ได้ควบคุมความเสี่ยง 

ดงักล่าวโดยท�าการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในแต่ละท้องที	่วเิคราะห์สภาพเศรษฐกจิ	ปรับปรุงข้อมลูทางด้านการตลาด

ของธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์	และการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในท�าเลต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	ซึง่ท�าให้บริษทัฯ	สามารถปรับแนวทาง 

ในการเลือกซื้อที่ดินในท�าเลที่ดีที่มีขนาดเหมาะสม	 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจ 

ในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง	 การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้นท�าให้บริษัทฯ	 สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน 

ได้เป็นอย่างดี
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2.5  ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

  ปัจจุบัน	 วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักส�าคัญอย่างหน่ึงมีราคาผันผวนตามภาวะราคาน�้ามันที่ปรับเปลี่ยนไป	

ผลต่อต้นทุนการด�าเนินโครงการของบริษัทฯ	 อาจท�าให้ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ได้รับผลกระทบ 

ในอนาคต	 ดังนั้น	 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	 บริษัทฯ	 จะบริหารต้นทุนการก่อสร้างตั้งแต่

ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ท�าสญัญาจ้างเหมาทัง้ค่าแรงและค่าวสัดกุ่อสร้างกบัผูรั้บเหมา	โดยผูรั้บเหมาจะเป็นผูจั้ดหาวสัดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้างเพียงส่วนน้อย	ส่วนบริษัทฯ	จะจัดหาวัสดุก่อสร้างบางประเภทที่บริษัทฯ	เป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ�าหน่ายรายใหญ่	 ซึ่งจะได้ราคาที่เป็นส่วนลดโครงการ	 และก�าหนดยืนราคาที่ท�าให้บริษัทฯ	 ควบคุมต้นทุนได้	 พร้อมกับ 

จะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า	 ซึ่งหากจ�าเป็นก็จะสั่งซื้อล่วงหน้าโดยจะจัดซื้อคราว 

ละมากๆ	ท�าให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทนุค่าก่อสร้างได้	รวมทัง้สามารถบริหารและควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน

ของบ้านตามที่ก�าหนดไว้ได้	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได้มีการศึกษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได ้

โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง	 วิธีการผลิต	 ขนส่งวัสดุก่อสร้างร่วม

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุน	 

การจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา	หรือการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างให้น้อยลง

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 

ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	ศุภาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	มเีงนิให้กูย้มื	จ�านวน	327	ล้านบาท	แก่บริษทั	ศภุาลยั	อสิาน	จ�ากัด	 

ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	98.77	โดยนายประทีป	ตั้งมติธรรม	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	เมื่อบริษัทฯ

มีสภาพคล่องก็จะให้ยืมเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย	 ซึ่งการพิจารณาให้กู้ยืมน้ัน	 บริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทย่อยมีวงเงินกู ้

จากธนาคารพาณิชย์	โดยให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	ในวงเงิน	480	ล้านบาท	ไม่มีหลักประกัน	ก�าหนดช�าระคืนภายใน

เดือนกุมภาพันธ์	2557	จ�านวน	200	ล้านบาท,	และช�าระคืนภายใน	เดือน	ธันวาคม	2558	จ�านวน	280	ล้านบาท	ในอัตรา

ค่าเฉลีย่ต้นทนุเงนิกูท้กุประเภทของบริษัทฯ	ในเดอืนทีผ่่านมา	บวก	0.5%	แต่ทัง้น้ีต้องไม่สงูกว่าทีผู่กู้้กูไ้ด้จากธนาคารโดยตรง	

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 โดยบริษัท	 ศุภาลัย	 อิสาน	 จ�ากัด	 ได้ทยอยช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ	 บางส่วน	 

ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยบ้างแต่ไม่มาก	บริษัทฯ	จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าว

ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีเงินให้กู้ยืม	จ�านวน	39.5	ล้านบาท	แก่บริษัท	ภูเก็ต	เอสเตท	

จ�ากัด	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	81.51	 โดยนายประทีป	 ต้ังมติธรรม	 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	

บริษทัฯ	ให้กูย้มืในรูปตัว๋สญัญาใช้เงนิ	ในวงเงนิ	100	ล้านบาท	ไม่มหีลกัประกนั	ก�าหนดช�าระคนืภายในเดอืนกมุภาพันธ์	2557	 

ในอตัราค่าเฉลีย่ต้นทนุเงินกูท้กุประเภทของบริษทัฯ	ในเดอืนทีผ่่านมา	บวก	0.5%	แต่ทัง้น้ีต้องไม่สงูกว่าทีผู่กู้กู้ไ้ด้จากธนาคาร

โดยตรง	เพือ่ใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน	โดยบริษัท	ภเูกต็	เอสเตท	จ�ากดั	ได้ทยอยช�าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้แก่บริษทัฯ	บางส่วน	 

ดังน้ัน	 บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 การที่บริษัทฯ	 จ�าเป็น 

ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินน้ัน	 เน่ืองจากเล็งเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าว	 ประกอบโรงแรมในจังหวัดที่มีศักยภาพ 

ทางธุรกิจคือจังหวัดภูเก็ต	 แต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับภาวะวิกฤตทางการเมืองต่างๆ	 ท�าให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ ์

ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย	รวมไปถึงในจังหวัดภูเก็ตซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจต่างๆ	ดีขึ้น	บริษัท	ภูเก็ต	เอสเตท	จ�ากัด	 

ก็จะมีผลประกอบการที่ดีข้ึน	 และมีกระแสเงินสดมาช�าระหน้ีและดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ	 ได้	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบัน	 

บริษัทฯ	ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าว
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ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีเงินให้กู้ยืม	จ�านวน	745	ล้านเปโซ	แก่	Supalai	Philippines	

Incorporation	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	บริษัทฯ	ให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	ในวงเงิน		745	ล้านเปโซ	 

ไม่มีหลักประกัน	 ก�าหนดช�าระคืนภายใน	5	 ปี	 ในอัตราค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินกู้ทุกประเภทของบริษัทฯ	 ในเดือนที่ผ่านมา	 

บวก	0.5%	เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจในช่วงเริ่มแรกส�าหรับการประกอบธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า	ซึ่งต่อไปจะมีกระแส

เงินสดจากรายรับค่าเช่าเข้ามาอย่างต่อเน่ือง	 ก็จะมีผลประกอบการที่ดีข้ึนและมีกระแสเงินสดมาช�าระหนี้และดอกเบี้ย 

แก่บริษัทฯ	ได้	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	บริษัทฯ		ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าว



60

1. หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 1,716,553,249 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
ก. ในปี 2553 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

• คร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.73 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท  

(500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  

โดยจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

• คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 อายุ 3.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท 

(500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 มกราคม 2557  

โดยจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

• ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี มูลค่า 745 ล้านบาท  

(745,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จ่ายดอกเบี้ย 

ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

• ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 อายุ 2.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.31 ต่อปี มูลค่า 700 ล้านบาท 

(700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 จ่ายดอกเบี้ย 

ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 อายุ 2.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท 

(500,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 จ่ายดอกเบีย้ 

ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท 

(1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จ่ายดอกเบี้ย 

ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท 

(500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ย 

ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว  (Thai Trust  

Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิ ในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีจ�านวน  

380,739,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.18 ของหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว และเน่ืองด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย  

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียง 

เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) จึงเป็นผลท�าให้สิทธิในการออกเสียง 

โครงสร้างเงินทุน
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ของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม 1)    484,004,244 28.19

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 380,739,516 22.18

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 118,169,900 6.88

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 94,991,050 5.53

5. SOMERS (U.K.) LIMITED 50,202,400 2.92

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 34,678,505 2.02

7. CHASE NOMINEES LIMITED 15 20,712,900 1.21

8. NORTRUST NOMINEES LTD. 16,077,057 0.94

9. บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) 15,790,900 0.92

10. HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LIMITED 13,346,400 0.78

รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,228,712,872 71.58

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 487,840,377 28.42

รวม 1,716,553,249 100.00

หมายเหตุ 1) กลุ ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู ้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป ต้ังมติธรรม 2). นางอัจฉรา ต้ังมติธรรม ถือหุ้น 

จ�านวน 393,816,044 หุ้น และ 90,188,200 หุ้น หรือร้อยละ 22.94 และ 5.25 ตามล�าดับ
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5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 ของก�าไรสุทธิ 

หลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งน้ีตามที่ระบุไว้ 

ในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากน้ีภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯน้ัน บริษัทฯ สามารถ 

จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิในปีน้ันๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นน้ัน และรายงานให้ที ่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 10 กันยายน 2556

 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2556 งวดการด�าเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งคงเหลือ

เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเง่ือนไขในการรักษาเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ  

ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจ�าปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น 

ไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์

และ/ หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้ส�ารองเงินไว้ในจ�านวนที่เพียงพอที่จะช�าระดอกเบี้ย

และต้นเงินทั้งหมดที่ถึงก�าหนดช�าระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ  

ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

 ส�าหรับบริษัทย่อยน้ัน ไม่ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลประกอบการของ 

แต่ละบริษัทในแต่ละปี
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นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์   0-2725-8888  ต่อ 851

โทรสาร   0-2687-0688

เว็บไซต์   www.supalai.com 

อีเมล์   ir_spali@supalai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์   0-2229-2800,0-2654-5599

โทรสาร   0-2359-1259

โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2229-2888

เว็บไซต์   www.tsd.co.th

อีเมล์   contact.tsd@set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่มีประกันครั้งที่ 4/2553, 7/2553 และ 1-2/2555
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์   0-2626-7503-4

โทรสาร   0-2626-7587

เว็บไซต์   www.cimbthai.com

บุคคลอ้างอิง
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นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่มีประกันครั้งที่ 5/2553 
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอย ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์   0-2470-1976

โทรสาร   0-2470-1998

เว็บไซต์   www.kasikornbank.com

นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2556 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1060  ถนนเพชรบุรี 

แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์   0-2544-4049

โทรสาร   0-2544-7475

เว็บไซต์   www.scb.co.th

ผู้สอบบัญช ี  

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์   0-2264-0777

โทรสาร   0-2264-0789

ค่าสอบบัญชี  1,970,000 บาท
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รางวัลและเกียรติประวัติ
บริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน)

	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่ระดับช้ันน�า	 โดยยึดมั่นตามแนวปรัชญา	 

S P L	 คือ	 S - Superiority ความเป็นเลิศ :	 เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้าบริการและการจัดการ,	 P - Profitability  

ก�าไรผลตอบแทน :	 เน้นก�าไรส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า	 พนักงาน	 ผู้รับเหมา	 คู่ค้า	 สังคม	 และผู้ถือหุ้น,	 

L - Longevity ความยั่งยืน ถาวร :	ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคงและเข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 อีกทั้งได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล	 ISO	9001	 :	2008	 ควบคู่ไปกับการตระหนักถึง 

การคืนก�าไรสู่สังคมอย่างต่อเน่ือง	 ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นจ�านวนมาก	 

เพื่อแสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน,	 ความรับผิดชอบต่อสังคม,	 ความเป็นผู ้น�าในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า	 

และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร	ซึ่งเป็นการตอกย�้าผลงานที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

1. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ	ได้แก่	

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 

“บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าปี 2010”  

(Best	Performance	Awards)	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			

ในงาน	SET	Awards	2010	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ	เพียงบริษัทเดียว 

ที่ได้รับรางวัลในกลุ ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	 

10,000	ล้านบาท

•	 ปี	พ.ศ.2553	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“Best Under  A  Billion  Award”  

จากนิตยสาร		Forbes	Asia	โดย	บมจ.ศุภาลัย	เป็น	1	ใน	200	บริษัท

ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน 

ในภมูภิาคเอเชียกว่า	13,000	บริษทั	และเป็น	1	ใน	9	บริษทัจดทะเบยีน

ไทยที่ได้รับรางวัลนี้	 โดยวัดผลจากผลการท�าก�าไร,	 อัตราการเติบโต,	

ภาระหนี้สิน	และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
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2. รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม		ได้แก่	

•	 ปี	 พ.ศ.	2556	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�าปี 2556”	 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	 สคบ.	 

โดย	บมจ.ศุภาลัย	ได้รับรางวัลจ�านวน		4		โครงการ	ได้แก่	ศุภาลัย	สุวรรณภูมิ,	ศุภาลัย	ปาร์ค	ศรีนครินทร์,		 

ศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	และศุภาลัย	ริเวอร์	เพลส		ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	3

•	 ปี	พ.ศ.	2555	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“รัษฎากรพพิฒัน์”		หรือ	“ผูเ้สยีภาษี

คุณภาพประจ�าปี พ.ศ. 2554”	ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัด

กระทรวงการคลงั		ตามนโยบาย	“ถกูต้อง	ภมูใิจ	ให้ชาติ”	ซึง่มอบให้แก่ 

ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง	 เชิดชู	 เน่ืองจากองค์กรหรือบุคคล

เหล่าน้ีเป็นคนดขีองแผ่นดนิทีไ่ด้ร่วมมอืร่วมใจกนัเสยีภาษอีย่างถูกต้อง	 

เต็มที่	 เต็มใจ	 และซื่อสัตย์	 เป็นต้นแบบของการท�าความดีและสร้าง 

ความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนกับประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงาน	 และ 

องค์กรต่างๆ	 ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี	 เพื่อน�าไป 

สร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

•	 ปี	 พ.ศ.	2555	 บริษัทฯ	 ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย	 แกรนด์	 ทาวเวอร์	 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	 

“อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง”	 จากกรุงเทพมหานคร	 ให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

รางวัลชมเชย	 ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร	 โดยส�านักการโยธา	

กรุงเทพมหานคร

•	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 บริษัทฯ	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ	 “รวมแรงไทย รักษาน�้าใสทุกคูคลอง”	 จาก 

นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว	 ในโอกาสที่	 บมจ.ศุภาลัย	 

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 

“ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี พ.ศ. 2552-2553 

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ส�านักนายก

รัฐมนตรี	 ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	 สคบ.	 ซึ่งศุภาลัย 

ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	2	

•	 ปี	 พ.ศ.	2551	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี 2550-2551	 ของส�านักงานคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
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•	 ปี	พ.ศ.2546	บริษัทฯ	ได้รับประกาศเกียรติคุณ	“ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้า 

และบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”	จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

3. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้น�าทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม		ได้แก่

•	 ปี	 พ.ศ.2556	 บริษัทฯ	 รับรางวัล	 “BV สัญลักษณ์แห่ง

ความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล”	 จากบริษัท	 

บูโร	เวอริทัส	เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		(BVC)	

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการน�าเคร่ืองหมาย 

การรับรองระบบ	ISO	9001	:	2008	 ของ	BVC	 ไปใช้ 

เป็นส่วนหน่ึงของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ		 

ได้อย่างกว้างขวาง	 มีประสิทธิภาพ	 ถูกต้องตาม 

หลักเกณฑ์	สวยงาม	และสร้างสรรค์	

•	 ปี	พ.ศ.		2556	บริษัทฯ	รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบตัร	

BCI  Asia Top 10  Developers  Awards  2013	จาก 

บริษัท	บีซีไอ	เอเชีย	คอนสตรัคชั่น	อินฟอร์เมชั่น	จ�ากัด	 

และ	Future	Arc	Journal	 ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลน้ี 

ติดต่อกันเป็นคร้ังที่	 2	 โดยเป็น	 1	 ใน	 10	 บริษัท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล

ดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและ 

การพฒันาโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ	จนเป็นทีย่อมรับ

ของผู้บริโภค	

•	 ปี	 พ.ศ.2555	 บริษัทฯ	 รับประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	 พ.ศ.2555	 ในโครงการ 

ศุภาลัย	พาร์ควิลล์	ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ	ประเภท	“บ้านเดี่ยว”	และโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	ประเภท	 

“อาคารชุด”	 จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	 บริษัท	 เอเจนซี่	 ฟอร์	 เรียลเอสเตท		 

แอฟแฟร์ส	 จ�ากัด	 ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ	 “คุ้มค่าน่าซื้อ”	 โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพ 

ที่เหมาะสม	ท�าเลที่ตั้ง	วัสดุ	รูปแบบและการออกแบบ	สภาพแวดล้อมในโครงการ

•	 ปี	พ.ศ.	2555		รับรางวัล	BCI	Asia	Top	10	Developers	Awards	2012		จากบริษัท	บีซีไอ		เอเชีย		คอนสตรัคชั่น	

อินฟอร์เมชั่น	จ�ากัด		และ	Future	Arc	Journal		โดยเป็น	1	ใน	10	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบ	 และการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ		 

จนเป็นที่ยอมรับของผู ้บริโภค	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 ได้แก่	 ศุภาลัย	 พรีเมียร์	 อโศก,	 ศุภาลัย	 ปาร์ค	 

แคราย-งามวงศ์วาน,	ศุภาลัย	ปาร์ค	เอกมัย-ทองหล่อ		และซิตี้	รีสอร์ท	รัชดาฯ-ห้วยขวาง
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•	 ปี	พ.ศ.2554	รับรางวัล	Thailand	Property	Awards	2011	ประเภท	Best	Affordable	Condo	Development	

(Bangkok)		ในโครงการศภุาลยั	ปาร์ค	แยกตวิานนท์	และศภุาลยั	พรีเมยีร์	รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร		จากนิตยสาร	

Property	Report

•	 ปี	พ.ศ.2554	บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554	ในโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	

ราชพฤกษ์-เพชรเกษม	จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	บริษัท	เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	 

แอฟแฟร์ส	 จ�ากัด	 ซ่ึงรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ	 “คุ้มค่ากับการซื้อ”	 โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม	 

(ราคาต่อตารางเมตร)	ท�าเลที่ต้ัง	วัสดุ	รูปแบบและการออกแบบ	สภาพแวดล้อมในโครงการและของแถม

•	 ปี	 พ.ศ.2554	 บริษัทฯ	 รับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจ�าปี 2554”  

(Top	10	 	Developers	Awards	 	2011)	 จาก	BCI	Asia	 โดยเป็น	1	 ใน	10	 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ

ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของ 

บริษัทฯ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

•	 ป	ีพ.ศ.2554	บรษิทัฯ	ไดร้บัมอบ	“ฉลากรบัรองอาคารอนรุกัษ์พลงังาน ปี 2554” 

จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน	กระทรวงพลงังาน	จ�านวน

ทั้งสิ้น	27	ฉลาก	จากจ�านวน	13	แบบบ้าน

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจ�าปี 2552”	 

(Urban	Design	Awards	2009)	 ระดับวิชาชีพและองค์กร	 	 ประเภทโครงการวางผังแม่บท 

กลุม่อาคาร	ในรางวลัชมเชย	ของโครงการศภุาลยั	คาซา	ริวา	จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมอืงไทย	

•	 ปี	 พ.ศ.2552	 บริษัทฯ	 ได้รับมอบ	 “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552”	 จากกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	จ�านวน	5	แบบบ้าน	ได้แก่	บ้านศุภพัฒน์	(ใหม่)		

ได้รับฉลากระดับดีมาก,	บ้านศุภดรัล		(ใหม่)		บ้านศุภวรรณา	บ้านศุภิวัฒน์	และบ้านศุภนุช	

(พิเศษ)	ได้รับรางวัลฉลากระดับดี
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•	 ปี	พ.ศ.2552	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“Living	in	Thailand	Award	of	Excellence	2008”	ในรางวัลพิเศษ	Readers’	

Choice	Award	ประเภท	Best	Designed	Property	จากนิตยสาร	Living	in	Thailand

•	 ปี	 พ.ศ.2551	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดี	 แบบบ้านศุภนุช	(พิเศษ)	 และ 

แบบบ้านศภุดรัล	(ใหม่)	ประเภทบ้านเดีย่วขนาดเลก็	จากโครงการศภุาลยั	การ์เด้นวลิล์		วงแหวน	ป่ินเกล้า	-	พระราม	5	 

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	

•	 ปี	 พ.ศ.2550	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดี	 แบบบ้านศุภพัฒน์	 (ใหม่)	 

ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	 จากโครงการศุภาลัย	 การ์เด้นวิลล์	 วงแหวน	 ปิ่นเกล้า-พระราม	5	 และแบบบ้าน 

ศุภธารินทร์	 ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	 จากโครงการศุภาลัย	 สุวรรณภูมิ	 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	

•	 ปี	 พ.ศ.2548	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดีเด่น	 แบบบ้านศุภิวัฒน	์	 

ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	 จากโครงการศุภาลัย	 ออร์คิด	 ปาร์ค	 วัชรพล	 และแบบบ้านศุภกรัณย์	 ประเภท

บ้านเดี่ยวขนาดกลาง	 จากโครงการศุภาลัย	 ออร์คิด	 ปาร์ค	 พระราม	2	 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และ	อนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	
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4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ	ได้แก่

•	 ปี	 พ.ศ.	2556	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์	 แก ่คุณประทีป	 ต้ังมติธรรม	 

ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ณ	ห้องประชุมใหญ่	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	 

เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2556	ที่ผ่านมา

•	 ปี	พ.ศ.	2556	คุณประทีป		ตั้งมติธรรม		ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	รับโล่รางวัล

เกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม”	จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	โดยมีคุณสมศักดิ์	

เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว	ประจ�าปี	2556	
   

•	 ปี	พ.ศ.2552	คณุวารุณ ี ลภธินานุวัฒน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	สายงานการเงินและบญัชี	บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากัด	

(มหาชน)		ได้รับรางวัล	“CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ ประจ�าปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง”  

จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

5. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย 	ได้แก่

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัท	 หาดใหญ่นครินทร์	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัล	 “บรรษัทภิบาลดีเด่น”	 ด้านความโปร่งใสและ 

ความซื่อสัตย์สุจริต		โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•	 ปี	 พ.ศ.2552	 บริษัท	 หาดใหญ่นครินทร์	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2552”	โดยหอการค้าไทย

•	 ปี		พ.ศ.2551	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากดั	ได้รับรางวลั	“จรรยาบรรณดเีด่น”	จากหอการค้าจงัหวดัสงขลา	ในฐานะ 

เป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า	
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ผลการด�าเนินงาน
จุดเด่นทางการเงนิ 5 ปี

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

2552 2553 2554 2555 2556

ยอดขายตามสัญญา 1 12,166 13,885 15,911 21,323 17,494

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,438 10,885 12,466 11,260 12,322

รายได้รวม 9,690 11,184 12,809 11,649 12,742

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 3,584 3,791 3,991 3,653 3,676

กำาไรสุทธิ 2,476 2,581 2,568 2,744 2,882

สินทรัพย์รวม 15,190 18,586 20,495 23,653 30,675

หนี้สินรวม 7,368 8,962 9,362 10,766 15,966

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,821 9,624 11,132 12,888 14,709

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.54 1.50 1.50 1.60 1.68

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.56 5.61 6.49 7.51 8.57

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.60 0.65 0.65 0.70

หมายเหตุ : 1 เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
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2552 2553 2554 2555 2556

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)

44 43 42 44 41

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 26 23 20 24 23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ร้อยละ)

32 27 23 21 20

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 

(ร้อยละ)

16 14 13 12 9

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.37 0.42 0.40 0.25 0.51

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

วันที่  22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย  : 0.70 บาทต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล  :  06 พฤษภาคม 2557
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อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม  

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน

ปี 2555
(ล้านบาท)

ปี 2556
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

รายได้รวม 11,649.39 12,742.01 9%

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,259.61 12,322.35 9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,405.74 1,489.82 6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%

เมื่อเทียบกับรายได้รวม

12.1% 11.7% -

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 3,652.97 3,676.48 1%

ภาษีเงินได้ 831.28 726.07 (13%)

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำาไรก่อนภาษี (%) 23% 20% -

กำาไรสุทธิ 2,743.52 2,882.21 5%

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 1.60 1.68 5%

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม  (%) 24% 23% -

• รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 12,322.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,062.74 ล้านบาท  

คิดเป็นเพิ่มขึ้น 9% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 55% และที่เหลือ 45% เป็นรายได้ 

จากการโอนกรรมสทิธิอ์าคารชุด สาเหตทุีเ่พิม่ข้ึนเน่ืองจากการขายและโอนกรรมสทิธ์ิบ้านและทาวน์เฮ้าส์ได้เพิม่ข้ึน

จากปีก่อน

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 11.7% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียง 

กับปีก่อนที่อยู่ที่ 12.1%

• เมื่อเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อย

ละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกา

ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงส่งผลให้อัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคลสำาหรับ ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 20 

• กำาไรสุทธิเท่ากับ 2,882.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 138.69 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5% สาเหตุหลักมาจาก

รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์เพิ่มตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ส่งผลให้กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

จากปีก่อนคือเท่ากับ 1.68 บาทต่อหุ้น
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2. ตารางสรุปฐานนะการเงิน

ปี 2555
(ล้านบาท)

ปี 2556
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

สินทรัพย์ 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,169.78 791.71 (64%)

  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 19,005.26 26,462.89 39%

   สินทรัพย์อื่นๆ 2,478.22 3,420.81 38%

รวมสินทรัพย์ 23,653.26 30,675.41 30%

สินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 30% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 64% เนื่องจากในปลายปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับกระแส

เงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2555 เข้ามาเป็นจำานวนมาก สำาหรับปลายปี 2556 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำากระแสเงินสดที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ไปจ่ายชำาระคืนหนี้โครงการบางส่วน 

จึงทำาให้กระแสเงินสดลดลง

• ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขายเพิม่ข้ึน 39% เน่ืองมาจากมต้ีนทนุค่าก่อสร้างของโครงการทีเ่ปิดขาย

เพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าในปีนี้และในอีก 1- 3 ปี ข้างหน้าเป็นจำานวนมาก

ปี 2555
(ล้านบาท)

ปี 2556
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 11.41 700.29 6,038%

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 3,384.83 4,568.83 35%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 3,219.11 100%

หุ้นกู้ 5,340.27 4,440.53 (17%)

หนี้สินอื่นๆ 2,029.07 3,037.89 50%

รวมหนี้สิน 10,765.58 15,966.65 48%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,887.69 14,708.76 14%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 25% 51% -
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หนี้สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 48 % สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก 

บริษัทฯมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะครบกำาหนดส่งมอบโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

• เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 35% เน่ืองจากในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย 

ได้รับเงินจอง เงินทำาสัญญาและเงินดาวน์จากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการเปิดขายโครงการเพิ่มมากขึ้น 

• ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้ชำาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดจำานวน 2,400 ล้านบาท และได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู ้

จำานวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินตำ่ากว่าสินเชื่อโครงการ 

• อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 51% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 เพิ่มข้ึนจากระดับ 25% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เน่ืองมาจากบริษัทฯได้มีการขยายตัวในการลงทุน 

ในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ

 จากตารางจะเหน็ได้ว่าในปี 2555 บริษัทฯและบริษทัย่อยมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนินงานเพิม่สงูข้ึน ทัง้น้ีเน่ืองมา

จากยอดโอนกรรมสทิธ์ิทีเ่พิม่สงูข้ึนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 และกระแสเงนิสดจากการรับเงินจอง เงนิทำาสญัญาและเงนิดาวน์

จากโครงการทีข่ายได้มากข้ึนซึง่ส่วนใหญ่มาจากโครงการอาคารชุดทีค่รบกำาหนดโอนกรรมสทิธ์ิในช่วง 1 - 3 ปีข้างหน้า

 สำาหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานมากขึ้นเนื่องมาจากการลงทุน 

ในค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการที่รอส่งมอบให้กับลูกค้าเพ่ิมสูงข้ึนตามยอดสัญญาที่รอโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มสูงข้ึนเป็น 

จำานวนมาก และกระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุเพิม่สงูข้ึนเน่ืองมาจากในระหว่างปีบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ลงทนุซือ้อาคาร

สำานักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์  

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัย

แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดโอนให้ลูกค้า 39,230 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้

ในปี  2557 จำานวน 15,584 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 23,646 ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบหมาย

ถงึยอดจำานวนเงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพกัอาศยัทีร่อโอนซึง่บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต

ตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 2,357.01 (2,422.49)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (41.41) (842.55)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (818.31) 1,865.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,497.29 (1,399.43)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ศุภาลัย ใส่ ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย
	 ตามนโยบาย	“ศุภาลัย  ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”	ของบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มุ่งมั่นการด�าเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมมาตลอดระยะเวลา	24	ปีที่ผ่านมา	ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ	 

ที่หลากหลาย	 ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้	 การศึกษา	 สิ่งแวดล้อม	 ศิลปะวัฒนธรรม	 ครอบครัว	 สุขภาพ	 ชุมชน	 

และศาสนา	เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น	

กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี 

	 บริษัทฯ	 จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	 ซึ่งเป็นอภินันทนาการ	 ฟรี	 

มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย	สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ	ประชาชนทั่วไป	พนักงานศุภาลัย	รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	

	 ส�าหรับปี	2556	 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สัมมนาความรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 “ถอดรหัสฮวงจุ้ยเสริม 

สิริมงคลรับปีมะเส็ง”	โดย	อาจารย์โอวาท	วาทยพร,	“ครอบแก้ว+แกว่งแขน	เสริมสุขภาพ”	โดย	อาจารย์หยาง	เผย	เซิน,	 

“เม่ือไหร่จะ...ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน	Version	2013”	 โดย	 คุณประทีป	 ต้ังมติธรรม,	 “เคล็ดวิธีส่งต่อธุรกิจสู่ลูกหลาน”	 

โดย	ดร.สวุรรณ	วลยัเสถยีร,	อกีทัง้จดังานสมัมนาเพือ่ผูห้ญงิและคนรุ่นใหม่ทีใ่ส่ใจคณุภาพชีวติ	โดยร่วมมอืกบั	2	ส�านักพมิพ์ 

ชั้นน�า	คือ	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	 จ�ากัด	 จัดสัมมนา	และ	Workshop	หัวข้อ	 “ขับพิษ	พิชิตหุ่น	ด้วย	18	ท่ากับผ้าขนหนู” 

โดย	คณุวมิล	รัตนทากลู	ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนโยคะ		และร่วมกบับริษทั	อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พบัลิง่ช่ิง	จ�ากดั	(มหาชน)		

จัดสัมมนา	“เคล็ดลับพิชิต	Office	Syndrome”	โดย	นพ.ประมวล	จารุตระกูลชัย	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจ�าคลีนิคชีวจิตโฮม	 

	 นอกจากน้ียงัจดัสมัมนาเพือ่ผูรั้บเหมาของศภุลยั	หวัข้อ	

“รับเหมาอย่างมสีขุ”	ซึง่ผูเ้ข้าร่วมฟังสมัมนาดงักล่าวได้รับความรู้

เกีย่วกบับญัชีและการเงิน	ส�าหรับงานรับเหมาก่อสร้าง,	โครงการ

สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมาก่อสร้างของศุภาลัย,	โครงการให้เครดิตใน

การสั่งซื้อสินค้าเพื่อผู้รับเหมาของศุภาลัย	 และร่วมฟังเคล็ดลับ

การท�างานรับเหมาให้ประสบความส�าเร็จจากวิทยากรมืออาชีพ
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กิจกรรมด้านการศึกษา

	 	 บริษัทฯ	 มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	 สถาบันการศึกษาต่างๆ	 จ�านวนมาก 

ในด้านต่างๆ		ตัง้แต่การบริจาคทีด่นิ	เพือ่สร้างเป็นโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	รังสติ	การจดัสร้างอาคารเรียน	ห้องบรรยาย	

การบริจาคยานพาหนะ	 โดยปี	2556	 ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในด้านวิชาการ 

และการวิจัย	รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ	

	 ในปี	2556	จดักจิกรรมบริจาคเงินและอปุกรณ์เพ่ือพฒันาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมดุ	ณ	โรงเรียนสรุาษฎร์พทิยา	2	 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ตามนโยบายของโครงการ	 “แสงประทีป”	 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท	 โอลิมปิคกระเบื้องไทย	

จ�ากัด,	บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จ�ากัด	(มหาชน),	บริษัท	คอนวูด	จ�ากัด	และบริษัท	แอร์โค	จ�ากัด	ร่วมสนับสนุนใน

กิจกรรมดังกล่าว

	 อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแด่มหาวิทยาลัยเนชั่น	ในโอกาสที่บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

ครบรอบ	43	ปี	โดยมีคุณสุทธิชัย	หยุ่น	ประธานเครือเนชั่น	และคุณดวงกมล	โชตะนา	กรรมการผู้อ�านวยการ	เนชั่น	กรุ๊ป	

และ	ผศ.ดร.พงษ์อินทร์	รักอริยะธรรม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น	เป็นผู้รับมอบ

	 ก่อนหน้านีค้ณุประทปี	ตัง้มตธิรรม	และบริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมกนับริจาคเงนิจ�านวน		2,000,000	บาท	 

ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อการสนับสนุนการจัดท�าห้อง	Center	of	

Innovative	Urban,	Community	and	Real	Estate	Development		

	 คณุประทปี	ตัง้มตธิรรม	ประธานกรรมการบริหาร,	คณุอจัฉรา	ตัง้มตธิรรม	รองประธานกรรมการบริหาร	และบริจาค 

ในนามบริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	มอบให้กับมลูนิธิทสิโก้	เพ่ือเป็นทนุการศกึษาแก่เดก็นักเรียน	และนักศกึษาท่ัวประเทศ

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ในงานคอนเสิร์ตการกุศล	“30	ปี	แห่งการให้”		
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	 อกีทัง้มอบหนังสอื	“เมือ่ไหร่จะ...ร�า่รวยมสีขุอย่างยัง่ยนื”	เขียนโดยคุณประทปี	ต้ังมติธรรม	ให้โรงเรยีนชนบทต่างๆ	 

ในจังหวัดเชียงใหม่	 ขอนแก่น	 สงขลา	 สระบุรี	 ภูเก็ต	 ชลบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 ระยอง	 อุดรธานี	 และนครราชสีมา	 เพื่อใช้ 

เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส�าหรับคณาจารย์และนักเรียน

	 เมื่อปี	พ.ศ.2535	บริจาคที่ดินจ�านวน	15	ไร่	บริเวณรังสิต	คลอง	4	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	 ให้แก่ 

กรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต	เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-6

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 ปี	2556		ผูบ้รหิารบริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั		(มหาชน)	และคณะสือ่มวลชน	ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารโรงเรียน		ร่วมกจิกรรม 

ปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว	 ณ	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	2	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ	 

“รวมแรงไทย	รักษาน�้าใสทุกคูคลอง”	เพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน		ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง	อีกทั้งบริษัทฯ	

น�าคณะสือ่มวลชน	ร่วมกนัปลกูป่าชายเลน		เพ่ือสร้างความอดุมสมบรูณ์ให้แก่ระบบนิเวศ		ณ		สวนป่าชายเลนทลูกระหม่อม		

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 จังหวัดเพชรบุรี,	 น�าทีมสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล	 ณ	 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ 

เต่าทะเล	 กองทัพเรือ	 จังหวัดชลบุรี,	 ร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี	 ณ	 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี	 อ�าเภอแก่งคอย	 

จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

		 ปลายเดอืนมิถนุายน	2553	บริษัทฯ	จดังานแสดงศลิปกรรม	“พลงัแห่งการสร้างสรรค์”		ณ		Life	Style	Hall	ช้ัน	2	ศนูย์การค้า

สยามพารากอน	 โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมด 

ที่แสดงในงานน้ีรวม	56	 ภาพ	 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	2,400,000	 บาท	 และน�าเงินที่รวบรวมจากการจ�าหน่ายภาพทั้งหมด 

จากงานแสดงศิลปกรรมดังกล่าวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลถวาย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม	
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กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

	 บริษัทฯ	 ผลิตหนังสือให้ความรู้	 แจกฟรี	 มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป	 โดยจะด�าเนินการคัดสรร

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ	อาทิ	เรื่องสุขภาพ	ฮวงจุ้ย	หลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต	เป็นต้น	เพื่อส่งมอบความสุข

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี	ส�าหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์	 ได้แก่	ชีวิตที่เจริญ,	ก�าไรชีวิต,	ไม้มงคล,	อายุยืน	สุขภาพดี		 

ชีวีเป็นสุข,	 ชนะโรค	 ชนะวัย	 ชัยชนะแห่งชีวิต,	 พลังลมปราณ	 สร้างสรรค์พลังชีวิต,	 

ดุจแสงส่องทาง,	รู้ทันฮวงจุ้ย	รู้ทางสู่ความสุข,	หัวใจยิ้มได้,	กุญแจสวรรค์	สร้างสรรค์

ชีวิตเป็นสุข,	ความรู้คู่เรือน,	ค�าคม	

	 และล่าสุด	“บ้านเรา	แสนสุขใจ”	อันเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลจากคอลัมน์	 

“ความรู้คูบ้่าน”,	“Garden@home”	และ	“Home	Clinic”	ในนติยสาร	Supalai@home	 

ของบริษัทฯ	 ต้ังแต่ฉบับปี	2555	 จนถึงปี	2556	 โดยมีเน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน ์

แก่ผู้อ่าน	แบ่งเป็น	2	หัวข้อ	ได้แก่	หมวด	“บ้านสุขสบาย”	พบกับเคล็ดลับการดูแล 

รักษาที่อยู่อาศัยให้อยู่สบาย	 สวยคงทน	 และหมวด	 “สวนสุขใจ”	 รวบรวมเกร็ด 

ความรู้ในการตกแต่งสวนสวยบริเวณบ้านให้ร่ืนรมย์	 น่าอยู่	 พร้อมรังสรรค์ความสุข 

ทั้งกายและจิตใจให้กับทุกคนในครอบครัว

	 อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ	Pocket	Book	จ�าหน่ายเพื่อการกุศล	จ�านวน	3	เล่ม	 

คือ	1.	เคล็ด	(ไม่)	ลับ	การบริหาร	+	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,	2.	เคล็ด	(ไม่)	ลับ	 

ศุภาลัย+อสังหาริมทรัพย์	 และ	3.	 เมื่อไหร่จะ...ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน	 เขียนโดย 

คณุประทปี	 ตัง้มตธิรรม	 ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ	 ซึง่หนังสอืเล่ม	2	 รายได้ 

จากการจ�าหน่ายหนังสอืทัง้หมด	 จะเป็นส่วนหน่ึงของเงนิกองทนุ	 “ประทปี	 ต้ังมติธรรม”	 

จ�านวน	 2,000,000	 บาท	 ที่บริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ขณะเดียวกันหนังสือเล่ม	3	 รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือทั้งหมด	 

มอบให้สภากาชาดไทย	โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยงัได้จัดท�าบทเพลงธรรมะช่ือว่า	“มองกว้าง คดิไกล ใฝ่สงู” 

ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่าทางจิตใจ	เหมาะส�าหรับผู้ฟังทุก

เพศทุกวัย	 โดยมีเน้ือหาใจความเพื่อด�าเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างย่ังยืน	 ส�าหรับช่ือ

บทเพลงดงักล่าวได้ขออนุญาตน�าค�าประพนัธ์ของพระพรหมคณุาภรณ์มาเป็นช่ือเพลง	

ส่วนค�าร้องและท�านอง	โดย	คุณประทีป		ตั้งมติธรรม	

 กิจกรรมด้านสังคม

	 ปี	2556	บริษทัฯ	ร่วมกบัชมรมศภุาลยัสมัพนัธ์	จดักจิกรรมบริจาค 

อะลมูเินียม	มอบให้มลูนิธิขาเทยีมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 

เพือ่น�าไปจดัท�าขาเทยีมให้ผูด้้อยโอกาส	ด้วยการเชิญชวนพนักงานศภุาลยั	

บริษทัผูเ้ช่าอาคารศภุาลยั	แกรนด์	ทาวเวอร์	และประชาชนทัว่ไป	ร่วมกนั

บริจาคอะลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดุที่ท�าด้วยอะลูมิเนียม	

โดยต้ังกล่องรับบริจาค	ณ	 ช้ัน	Lobby	ของอาคาร	ซึง่ได้รับการแบ่งปัน

น�า้ใจส�าหรับกจิกรรมดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก
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	 เมื่อปี	2554	บริษัทฯ	ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย	น�าทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน 

ศุภาลัย	 ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ	 อาหารแห้ง	 น�้าดื่ม	 และของใช้จ�าเป็น	 เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า 

โครงการศภุาลยั	และประชาชนทีป่ระสบอทุกภยัในพืน้ทีต่่างๆ	โดยได้รับความร่วมมอืจากกองทพับก	อกีทัง้มอบบริจาคเงนิ 

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	โดยมผีูว่้าราชการ	จงัหวัดนนทบรีุ	เป็นผูร้บัมอบ	และยงัมอบเงินบริจาคจ�านวน		2,000,000	บาท	 

ให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 เพื่อเข้ากองทุน	 “ตลาดทุนร่วมใจ	 ช่วยภัยน�้าท่วม”	 ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 

อกีทัง้บริษทัฯ	ร่วมกับบริษัท	ดาว	คอฟฟ่ีบนีส์	จ�ากดั,	บริษทั	เอฟ	แอนด์	บ	ีบายดาว	จ�ากดั	และบริษทัแชมป์	บมู	เบลล์	จ�ากัด	

มอบห้องสขุาลอยน�า้	อาหารแห้ง	ของใช้จ�าเป็น	ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีป่ระสบอทุกภัย	ณ	หมู	่2-3-4	ต.ท่าช้าง	อ.นครหลวง	

จ.พระนครศรีอยุธยา	

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 เป็นผู้ออกแบบ	 “บ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร”	 โดยร่วมมือกับคณะท�างานโครงสร้างพื้นฐาน			 

คมนาคมและพลังงาน	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในการศึกษาเร่ือง	 “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านทีอ่ยูอ่าศยั”	บริษัทฯ	จงึออกแบบบ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร	เพือ่มอบให้เกษตรกรทีส่นใจโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ	ทัง้สิน้

กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

	 บริษทัฯ	ให้ความส�าคญัในการส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดภีายในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง	เพือ่เป็นรากฐานสนับสนุน

สังคมไทยให้แข็งแกร่ง	อาทิ	กิจกรรม	“เจริญสติ-สมาธิ”	เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ	เพื่อพัฒนาตนเอง	และน�าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว						
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	 ปี	2555	คณุอจัฉรา	ตัง้มตธิรรม	รองประธานกรรมการ

บริหาร	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 มอบเงินบริจาค 

ในนามส่วนตัว	 จ�านวน	1,500,000	 บาท	 เพื่อสนับสนุน 

การขยายบริการหอผูป่้วยพเิศษ	อาคารกิตตวัิฒนา	โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต	ิโดยจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์

เพ่ือช่วยดแูลรักษาพยาบาลผูป่้วย	และเพิม่โอกาสทางการรักษา

พยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

	 อีกทั้งบริษัทฯ	ร่วมสนับสนุนหนังสือ	“บันทึกใกล้ใจ” 

โดยรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย	มอบให้สมาคมผูด้แูลผูป่้วยสมอง

เสื่อมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมด้านสุขภาพ

	 บริษัทฯ	เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล

ช้ันน�ามาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี	 พร้อมทั้งให้ความรู้เก่ียว

กบัสขุภาพในหวัข้อทีน่่าสนใจ	โดยจดักจิกรรมสมัมนาสขุภาพ	

และกิจกรรมสมัมนาแพทย์ทางเลอืก	 ซึง่เปิดโอกาสให้ครอบครัว

ศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม	 อีกทั้งมีการจัด

กิจกรรมการกุศล	 “บริจาคโลหิต”	 ให้กับศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 โดยรับบริจาค	 ณ	 บริเวณชั้น	L	

อาคาร	ศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์	ด้วยการเชิญชวนพนักงาน 

ศุภาลัย	และบริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์

กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

	 บริษัทฯ	 เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู ่ตลอดเวลา	 โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับ 

สภาพแวดล้อมโครงการ	 ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ	 เพื่อท�าการปรับปรุงและพัฒนาได้	 ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการ 

ที่บริษัทฯ	เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้	ได้แก่

	 -	ปี	พ.ศ.	2555	ด�าเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ	ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโครงการศภุาลยั		พาร์ควลิล์	ร่มเกล้า-สวุรรณภูมิ	 

โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 

ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต

	 -	ปี	พ.ศ.	2554		มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย	มูลค่า		2.1	ล้านบาท	ให้แก่เทศบาลเมืองล�าสามแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	

เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง

	 -	ปี	พ.ศ.	2553	มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ให้กับสถานีต�ารวจนครบาลบางโพงพาง	 

เพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

	 -	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2549	 ใช้งบประมาณ	8	 ล้านกว่าบาท	 เพื่อปรับปรุงถนน	 วางท่อระบายน�้าและบ่อพัก	 

บริเวณซอยพหลโยธิน	48	ด้านหน้าโครงการศุภาลัย	พาร์ควิลล์
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	 -	 เมื่อต้นปี	 พ.ศ.	2547	 ใช้งบประมาณรวม	1.4	 ล้านบาท	 เพื่อท�าท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล	 

บริเวณโครงการศุภาลัย	วิลล์	ศรีนครินทร์

	 -	 เมื่อปี	 พ.ศ.	2536	 บริษัทฯ	 ได้เข้าไปปรับปรุงถนนเลียบคลอง	4	 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ในบริเวณดังกล่าว

	 -	บริษทัฯ	ได้มอบรถบรรทกุเกบ็ขยะ	ให้กบัองค์กรบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธานี	เพือ่รักษา

ความสะอาด	และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัย	บุรี	และบริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา

	 บริษทัฯ	 มีโครงการพฒันาภมิูทศัน์ในศาสนสถานทัง้วัด	 มสัยิดหลายแห่ง	 

พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ	 ในวัด	 โดยให้ค�าแนะน�า	 และร่วมมือ 

กับกรมศิลปากร	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสภาตลาดทุนไทย	 

โดยบริษัทฯ	 เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหน่ึงในจังหวัดนนทบุรี	 และ 

ที่ผ่านมายังได้ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ	 ได้แก่	 วัดพันท้าย

นรสงิห์	 จงัหวัดสมทุรสาคร,	 วดัชลประทานรังสฤษดิ	์ จงัหวดันนทบรีุ	 และมสัยดิ 

เราว์ฏอตุลมตุตากนี	 ทีอ่่าวปอ	 จงัหวดัภเูกต็	 นอกจากน้ีคณุประทปี	 ตัง้มตธิรรม	

ประธานกรรมการบริหารได้ริเร่ิมคดิสร้างพระพทุธรูป	ช่ือ	“พระศภุนมิติรมิง่มงคล”	 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 และน�าไปประดิษฐ์สถาน	 ณ	 โครงการของศุภาลัย	 

เพือ่เป็นสริิมงคลในการด�าเนินชีวิตทีค่รอบคลมุ	 ทัง้ด้านการงาน	 และชีวิตครอบครัว 

ของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาต่อไป

	“พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล”
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การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	เลง็เหน็ว่าทรัพยากรบคุคล	เป็นทรัพยากรทีม่คีณุค่ายิง่ในการทีจ่ะผลกัดนัให้นโยบาย 

และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้	 อีกทั้งท�าให้บริษัทฯ	 มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้ 

อย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะในสภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 และการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจเสรีของอาเซียน	(AEC	:	Asian	Economic	Community)	ก็จะท�าให้มีคู่แข่งขันทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น

	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีความพร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได	้ บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในการลงทุน 

ทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง	 โดยมุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย	 และจิตใจ	 

ซึ่งจะต้องท�าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง	 เป้าหมายดังกล่าวได้ด�าเนินการโดยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์	 นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	 การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ	 การส่งเสริมความสัมพันธ ์

อันดีในองค์กร	รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
	 บริษทัฯ	มนีโยบายในการรับพนักงานทีม่คีวามรู้		(Knowledge)	ความสามารถ	(Ability)	ทกัษะ		(Skill)	และพฤติกรรม 

ที่สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน	 (Attribute)	 เข้ามาท�างาน	 โดยมีการก�าหนดสมรรถนะหลัก	 (Competency)	 ของ 

ทกุต�าแหน่งงานไว้	ซึง่กระบวนการในการสรรหาและคดัเลอืกจะด�าเนินการโดยผ่านการสมัภาษณ์แบบมุง่เน้นสมรรถนะหลกั	 

(Competency	Based	 Interview)	 โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ	 น้ัน	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

จะท�าการจัดหลักสูตรพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน	รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ	(On	the	Job	Training)	เพื่อให้ 

พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 นอกเหนือจากน้ันบุคลากรที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ	 

จะต้องเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี	 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ	 เพื่อที่จะช่วยท�าให้การท�างานร่วมกัน 

เป็นไปได้อย่างราบรื่น		

	 เพื่อเป็นการรองรับต�าแหน่งงานที่จะต้องทดแทนโดยเฉพาะต�าแหน่งงานในระดับหัวหน้างาน	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย 

ที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถภายในบริษัทฯ	(Internal	Job	Posting)	 หรือพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งจากบุคลากร 

ภายในก่อน	(Promote	from	Within)	เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน	ได้ใช้ความรู้	ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง

ไปในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น	หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อท�างานข้ามสายงาน	(Cross	Functional	Transfer)	เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
	 การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	(Retain	Talent)	 เป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญอย่างหน่ึงขององค์กร	 หลังจาก 

ที่ท�าการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานเข้ามาแล้ว	 บริษัทฯ	 จ�าเป็นจะต้องดูแล 

ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม	 และได้รับรายได้ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	 ซึ่งทุกปีบริษัทฯ	 

จะเข้าร่วมในการส�ารวจค่าจ้าง	และสวัสดกิารกบับริษทัทีป่รึกษาทางด้านทรัพยากรบคุคล	รวมทัง้บริษทัในกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน	 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้าง	 และสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจ	 ทั้งน้ี	 

เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือให้อยู่กับองค์กร	 และช่วยรักษาความรู้ความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	 

ไว้ให้คงอยู่คู่กับองค์กรตลอดไป

การพัฒนาบุคลากร
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	 นอกเหนือจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของพนักงานตามผลส�าเร็จของงาน	 

(Pay	for	Performance)	และการให้รางวัลจะมีความแตกต่าง	ระหว่างผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน	

ทั้งนี้	ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	(Performance	Management	System)	ที่ดี	จะต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม	

ซึ่งจะท�าให้พนักงานมีขวัญและก�าลังใจในการท�างานที่ดี	สามารถสร้างความผูกพันกับองค์กร	(Employee	Engagement)	

ได้อย่างยั่งยืน	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้จัดท�าระบบการยกย่องชมเชยพนักงาน	(Recognition	System)	ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน 

และไม่เป็นตัวเงิน	 เช่น	 การให้โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจ�าปีของบริษัทฯ	 การให้รางวัลอายุงานนาน 

แก่พนักงาน	รางวัลพนักงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า

 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในองค์กร
			 สภาพแวดล้อมทีด่ใีนองค์กรเป็นปัจจยัหนึง่ทีจ่ะท�าให้พนกังานมทีกัษะในการท�างานร่วมกนั	 การใช้ชีวติอยูร่่วมกนั 

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน	 และบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่หลายระดับ	 ดังน้ัน	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันด ี

ในระหว่างกลุ่มต่างๆ	 ในองค์กร	 เช่น	 ระหว่างบริษัทฯ	 และพนักงาน	 ระหว่างพนักงานกับพนักงาน	 ระหว่างพนักงาน 

กับหัวหน้างาน	ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร	เป็นต้น	หากทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	ก็จะสามารถท�าให้เป้าหมาย

ขององค์กรส�าเร็จลุล่วงไปได้		

	 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ต่างๆ	 ดงักล่าวข้างต้นน้ัน	 จะด�าเนนิการผ่านกจิกรรมต่างๆ	 ของบริษทัฯ	

เพือ่ท�าให้พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากข้ึน	 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี

ภายในองค์กร	 เช่น	 กิจกรรมวันสงกรานต์	 กิจกรรมงานเลี้ยงประจ�าปีบริษัทฯ	 กิจกรรมกีฬาภายใน	 กิจกรรมท่องเที่ยว 

ประจ�าปี	 กิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 โดยมุ ่งเน้นการสื่อสารแบบย้อนกลับ	 (2-	Way	 

Communication)	 เพ่ือท�าให้มีความเข้าใจระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ	 ยังท�าการส่งเสริม 

กจิกรรมทางคณุธรรม	และจริยธรรมของพนักงานผ่านทางชมรมศภุาลยัสมัพนัธ์	เช่น	กจิกรรมการบริจาคโลหติ	การบริจาค 

สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ	 เพื่อสาธารณกุศล	 การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ	 เป็นต้น	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา 

ระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้  และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
	 บริษัทฯ	 มีพันธกิจหลักส�าคัญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 การที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งทีพ่นักงานรับผดิชอบ	และการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศกัยภาพทีมี่อยูใ่ห้มากทีส่ดุ	เพือ่ให้พนักงาน 

ได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง	รวมทั้งเป็นการเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัทฯ 

และเพื่อให้องค์กรมีสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 การพัฒนาความรู้ความสามารถ	เพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้คือ

 1. การพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงาน (Competency)	-	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่
1.1 Core	Competency		คอื	ความสามารถหลกัพืน้ฐานทีอ่งค์กรต้องการให้พนักงานม	ีโดยความสามารถหลกั 

น้ีจะต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์	เป้าหมาย	และวฒันธรรมองค์กร	ซึง่หมายถงึพนักงานในองค์กรควรจะมี	 

DNA	อันเดียวกัน	หลักสูตรที่จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความเป็นศุภาลัยเหมือนๆ	กัน	ได้แก่	หลักสูตร

ปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่	 หลักสูตรเสริมสร้างการท�างานเป็นทีม	 (Supalai	Way)	 หลักสูตร 

ด้านระบบคุณภาพ	(ISO)	และหลักสูตรควาปลอดภัยในการท�างาน	เป็นต้น

1.2	 Functional	Competency	 คือ	 ความรู้ความสามารถจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่ง	 ซึ่งในแต่ละต�าแหน่ง	 

จะมีการก�าหนดระดับความสามารถที่คาดหวังไว้แล้ว	 พนักงานที่มีความสามารถเกินขีดความสามารถ 

ที่ก�าหนด	 บริษัทฯ	 จะน�ามาพิจารณาประกอบในการปรับต�าแหน่ง	 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส 
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ในการใช้ศักยภาพให้เหมาะสม	 และเป็นการพัฒนาพนักงานสามารถเติบโตได้ตามสายอาชีพ	 

(Career	Development)	 โดยบริษัทฯ	 จะท�าการจัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการจัดฝึกอบรม 

ภายใน	 (In-HouseTraining)	 และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก	 (External	 Training)	 แก่พนักงาน 

อย่างต่อเนื่อง

1.3	 Managerial	Competency	 คือ	 ความรู ้ความสามารถทางด้านการบริหารส�าหรับต�าแหน่ง 

ระดับหัวหน้างานข้ึนไป	 ซึ่งทางบริษัทฯ	 ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ	 และได้รับ 

การปรับต�าแหน่ง	 ได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่ดี	 เช่น	 หลักสูตร	 

Smart	Leader	 ส�าหรับหัวหน้างานระดับฝ่ายข้ึนไป	 หลักสูตร	Supervisory	Skill	 ส�าหรับหัวหน้างาน 

ระดบัหน่วยงาน	 เป็นต้น	 ซึง่การจดัจะเป็นหลกัสตูรภายในหรือภายนอกจะพจิารณาตามความเหมาะสม 

ในแต่ละปี

	 กระบวนการในการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ	 ในแต่ละปี	 จะประมวลผล 

จากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล	(Competency	Gap	Assessment)	 และจัดท�าเป็นแผนพัฒนา 

พนักงานเป็นรายบุคคล	(IDP	-	 Individual	Development	Plan)	 เพื่อท�าการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น	 (Talent)	 

และท�าการพัฒนาพนักงานกลุ่มเหล่านี้	เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	โดยเฉพาะต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญกับธุรกิจขององค์กร	(Critical	Positions)

 2. การศึกษา และการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)	 เป็นการศึกษา 
ที่เกิดจากความสนใจและสมัครใจของพนักงานเอง	 ท�าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ให้การสนับสนุน 

ในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา	(Scholarship)	ทั้งในระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท	การสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงาน

ใช้เวลาว่างในการศกึษาค้นคว้าหาความรูอ้ย่างอสิระจากห้องสมดุของบริษทัฯ	(Self	-	Learning)	อกีทัง้สนับสนุนให้พนักงาน

ที่มีผลงานดีเด่นของบริษัทฯ	ได้ไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(Site	Visit)	เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท�างาน		

และน�าเอาความรู้มาปรับใช้ในองค์กร	รวมทัง้การพฒันา	website	ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแหล่งอ้างองิในการค้นคว้า

หาความรู้ได้ด้วยตนเอง	โดยเฉพาะในการเก็บข้อมูลของพนักงานที่บริษัทฯ	ได้ส่งไปเข้ารับการอบรมมาแล้ว	เป็นต้น

	 ส�าหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอืน่ๆ	 ทีท่�าเป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ	 เช่น	 การจัดพีเ่ลีย้ง	(Mentor)	 ส�าหรับ

พนักงานใหม่	 ให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างช่วงทดลองงาน	 การให้ค�าแนะน�าในการท�างาน	 (Coaching)	 

ของหัวหน้ากับพนักงานใหม่ที่มีต�าแหน่งระดับหัวหน้างานข้ึนไป	 ก็ได้มีการด�าเนินการควบคู ่กันไปกับการพัฒนา 

ที่เป็นรูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง



87

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแล	กว่า	40	โครงการ	และกว่า	10,000	ยูนิต	 

ตลอดระยะที่ผ่านมา	 ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ศุภาลัยยังคงเจตนารมณ์	 ให้ความส�าคัญต่อการดูแลเจ้าของบ้าน 

หรือผู้อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัย	โดยจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ	ขึ้นเพื่อบริการแก่สมาชิกศุภาลัย	เกี่ยวกับการดูแลโครงการ	

การรับเร่ืองร้องเรียน	 การจัดกิจกรรม	 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 การซ่อมบ�ารุง	 ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิก 

จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการดูแลโครงการต่อจาก	 ศุภาลัย	 ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีการจัดให้ 

สมาชิกโครงการศุภาลัย	เช่น				

•	 การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ	 ศุภาลัยจัดให้มีกิจกรรมการเจริญสติ-สมาธิ	 มุ่งเน้นเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่งและมีความอบอุน่เพิม่ข้ึน	ซึง่ส่งผลต่อการพฒันาจติใจต่อครอบครัว

และน�าไปสู่พื้นฐานที่ดีต่อสังคมโดยรวม	(Supalai’s	White	Family	and	White	Community)

•	 การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก	 ศุภาลัยจัดให้สมาชิก 
ในโครงการฯ	 ได้ร่วมกันท�าบุญตักบาตร	 เพ่ือความเป็นศิริมงคลเน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่และเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัยในโครงการด้วยกัน	 พร้อมทั้ง	 ยังได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ	 ได้สนุกสนาน	 

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 พร้อมมีของรางวัลให้เด็กๆ	 เน่ืองในโอกาส 

วันเด็กแห่งชาติอีกด้วย			

•	 การเสริมสร้างความปลอดภัย	ศภุาลยัร่วมกับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องในท้องทีต่่างๆ	จดับริการฉดีวคัซนี 
ป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ	และฉีดพ่นท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง		

•	 การให้ความร่วมมือภาครฐั	ศภุาลยัได้สนับสนุนการลอกคคูลอง	เพือ่การระบายน�า้และเตรียมป้องกนัน�า้ท่วม

•	 การจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”	 เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทย	 
เพราะการอยู ่ร ่วมกันในสังคมหมู ่บ้านจัดสรรย่อมต้องได้รับการดูแลต่อจากผู ้ประกอบการที่ได้ดูแล 

ตามระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนดแล้ว	 บริษัทฯ	 จึงให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือเพื่อให้โครงการ 

ศุภาลัยสามารถบริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์

•	 การซ่อมบ�ารุง	ภายหลงัจากทีไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิไปแล้ว	ศภุาลยัจดัให้มหีน่วยงานเพือ่ให้บริการซ่อมบ�ารุงบ้าน
ที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลารับประกันที่ก�าหนด

•	 การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย		ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	เช่น	วารสาร	“สานสายใย”,	เอกสาร
ประชาสัมพันธ์,	 การติดประกาศประชาสัมพันธ์	 เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ	

และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ	ร่วมใจ	ในการปฎิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและเป็นสุข		

การดูแลชุมชน
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•	 การรับค�าแนะน�า	 ติชม	 เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล	 และเพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุงผลติภณัฑ์	และการบริการ	จงึมกีารเปิดช่องทางการสือ่สาร	เพือ่การบริการ

หลังการขาย	ได้แก่	

Supalai’s	Smart	Center		โทร.	02-725-8899	หรือ	1720

โครงการระฆังแก้ว	 
•	 กล่องรับความคิดเห็นประจ�าโครงการ

•	 ฝ่ายบริหารชมุชน	(ส�านกังานใหญ่)	โทร.	02-725-8888,		Fax:	02-687-0234

•	 E-mail	:	manage@supalai.com		

•	 Website	:	www.supalai.com

•	 ส่งไปรษณีย์	

  
 
 

	 การด�าเนินการต่างๆ	ตามข้างต้นน้ัน	เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทีศุ่ภาลยัมุง่หวงัให้เกดิมูลค่าเพิม่ต่อการพฒันา	

และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าของศุภาลัยต่อไป		
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	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	 การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม	 ซึ่ง 

ส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ	 ตลอดจนเศรษฐกจิ	 สงัคม	 การเมอืง	 และความเช่ือมัน่ระหว่างประเทศ	 ดงัน้ัน	 บริษทัฯ	 

จงึตดัสนิใจลงนามเข้าร่วมภาคเีครือข่ายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	 เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย	 เกดิความม่ันใจยิง่ข้ึนว่า	

บริษทัฯ	 มกีารบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่	ี โดยก�าหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานและผู้บริหาร 

ทุกระดับ	 ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันรวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส 

พร้อมทั้งได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ	ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างชัดเจน	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์	 วิธีการ	การติดตาม	การรายงาน	อย่างเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร		โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผูก้�ากบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น		โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	จะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง	

รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ี	 พร้อมทั้งสอบทาน 

การประเมินความเสี่ยงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี	 เพื่อลดความเสี่ยงน้ัน	 

โดยผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ	

	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้		ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	

บริษทัย่อย		บริษทัร่วม	หรือบริษทัอืน่ทีบ่ริษทัฯ	มอี�านาจในการควบคมุ	ยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครัด		ซึง่ประกอบด้วยนโยบาย		

ดังต่อไปนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

3. นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

	 ทั้งนี้	การก�าหนดนโยบาย	หลักปฏิบัติ	รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน	เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	 

จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี เกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	ตรวจสอบได้	 ซึง่บริษทัฯ	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	

แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว	ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	 	 ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

2. พนักงาน	 	 ได้รับความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน	โดยมช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

	 	 	 ไปยังคณะกรรมการอิสระ

3. คู่ค้า		 	 ได้รับการคัดเลือก	ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง	และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

4. ลูกค้า	 	 ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ		และบริการที่ดี	

5. ผู้รับเหมา	 	 ได้รับการอ�านวยความสะดวกใดหลายๆ	ด้าน	 โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน	 เช่น 

	 	 	 การช่วยจัดหาสินเชื่อ	การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก�าหนด	การตรวจรับงาน		

	 	 	 และการจดัเส้นทางล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า	-	ออกในพื้นที่ก่อสร้าง

สารจากประธานกรรมการบริหาร 
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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6. สังคมและประเทศชาติ	 รัฐได้รับช�าระเงินภาษีถูกต้อง	 เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ในการน�าเงินรายได้ภาษ ี

	 	 	 	 ไปบริหารประเทศ	 ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม	 จากการ 

	 	 	 	 สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร	 ซึ่งจะแผ่ขยายไปยัง 

	 	 	 	 สังคมวงกว้าง

(นายประทีป		ตั้งมติธรรม)

ประธานกรรมการบริหาร
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จริยธรรมทางธุรกิจ
	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงเล็งเห็น 

ถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 คณะกรรมการบริษัท	จึงได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเป็น	“จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ”	ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินธุรกิจและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 ข้ึน	 โดยบริษัทฯ	 มีความประสงค์ให้บุคลากร 

ของบริษัทฯ	 มีการปฏิบัติที่เหมาะสม	 รวมถึงให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 

และเป็นธรรม	พร้อมทั้งมีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด		

	 รวมถึงมีการก�าหนดนโยบายให้ผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	

เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 ขณะเดียวกันต้องมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิด

การละเมิดจรรยาบรรณขึ้น

	 ดังน้ัน	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 หรือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 

(Code	of	Conduct)		เพือ่ให้ผูบ้ริหาร	พนักงานใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ	ปฏิบติั	อนัจะน�าไปสูก่ารเสริมสร้างวฒันธรรม

องค์กรที่มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้เปิดเผยเน้ือหารายละเอียดของจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์

บริษัท	www.supalai.com	และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ	โดยจัดท�าคู่มือ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็นรูปเล่มและแจกให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทและสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ 

ระบบ	 Intranet	 ของบริษัทฯ	http://intranet.supalai.com	 นอกจากน้ียังเน้นการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานต้ังแต ่

เร่ิมเข้างาน	 โดยบรรจุหัวข้อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 ซึ่งมีรายละเอียด 

สรุปเป็นด้านต่างๆ	ได้ดังนี้

•	 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

•	 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	 	 	 	 	 	

•	 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	 	 	

•	 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษทัฯ	ได้ถอืปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทีก่�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงาน 

ทกุคนรวมถงึพนักงานในบริษทัย่อย	และบริษทัร่วม	ต้องหลกีเลีย่งการมผีลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	ทีจ่ะมีผลเสยีต่อการปฏิบตัิ 

หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนได้ในหลายสถานการณ์	 ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ	 

ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

หลักการความซื่อตรง
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	 การจดัการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หมายถงึ	ผลประโยชน์ทีจ่ะท�าให้เกดิความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวของพนักงานหรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ	 พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน ์

ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนได้ในหลายสถานการณ์	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่จะเกิดข้ึนกับพนักงานบ่อยคร้ัง	 คือ	 เมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง	 หรือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหน่ึงได้รับประโยชน ์

บางอย่างจากต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงานในบริษัทฯ

	 พนักงานทกุคนต้องเปิดเผยเมือ่เกิดสถานการณ์ทีท่�าให้เช่ือว่าจะท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ถ้าพนักงาน 

สงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีบางอย่างที่อาจท�าให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 

ต้องรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท	ีซึง่ผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานจะร่วมกนัพิจารณาว่ามคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือไม่	 และถ้ามีจะต้องจัดการอย่างไรจึงจะดีที่สุด	 ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถห้ามการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ได้ในทุกกรณี	แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น

การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
	 บริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	อันรวมถึงข้อมูลภายใน	ข้อมูลทางธุรกิจ 

ทั้งหมด	 เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ	 บริหารกิจการ	 อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ		 

หากเปิดเผยแล้ว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบุคลากรของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	

	 เน่ืองด้วยข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ	 นับเป็นทรัพย์สินที่มีความส�าคัญยิ่ง 

ต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 ในการท�างานให้บริษัทฯ	 พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น

ความลับ	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคู ่แข่งหรือหากถูกเปิดเผยอาจท�าความเสียหายแก่บริษัทฯ	 

หรือลูกค้าได้	 พนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	 

เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผยหรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย	 ภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลน้ีจะต่อเน่ือง 

ไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้น้ันได้ออกจากบริษัทฯ	 ไปแล้วก็ตาม	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจท�าให้เกิด 

ความเสียหายต่อบริษัทฯ	และลูกค้า	และอาจมีผลให้ตัวพนักงานหรือบริษัทฯ	ต้องรับผิดทางกฎหมาย	นอกจากนี้	พนักงาน

ต้องไม่เรียกร้อง	รับเอา	หรือใช้	ข้อมูลในการแข่งขันซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะให้ข้อมูลที่รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และสมบูรณ์เมื่อมีบุคคลภายนอกร้องขอ	(หลังจากได้รับ 

การอนุญาตให้เปิดเผยได้หรือกฎหมายบังคับให้เปิดเผย)	 ทั้งน้ีต้องคงไว้ซึ่งภาระหน้าที่ที่ต้องรักษาความลับที่เป็นข้อมูล 

ทางการแข่งขัน	 และป้องกันการเลือกเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพตลาดในเร่ืองที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสารต่อสาธารณชน	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่และนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการเปิดเผยอย่างยุติธรรม	 

นอกจากน้ี	 พนักงานต้องไม่ท�าธุรกิจส่วนตัวหรือซื้อขายหุ้นบริษัทฯ	 หรือหุ้นของบริษัทฯ	 ที่พนักงานน้ันรู้ถึงข้อมูลภายใน

และเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน	 และอาจมีผลต่อมูลค่าของหุ้นน้ันๆ	 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้รู ้

ถึงบุคคลภายนอกหรือพนักงานผู้อื่นที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องรู้	 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ 

แบบแผนข้อมูลบริษัทฯ	 และการป้องกันการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน	 หากมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายที่กฎหมายบังคับ 

ว่าต้องเปิดเผยข้อมูลหรือไม่	จะต้องติดต่อฝ่ายบริหารโดยทันที
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ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
	 พนักงานต้องรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่าน้ัน	 การขโมย	 

ความสะเพร่า	หรือการท�าให้เกิดความสญูเสยี	ล้วนมผีลโดยตรงกับผลก�าไรของบริษทัฯ	ห้ามมใิห้มกีารใช้เงนิทนุหรือทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ	ในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดวัตถุประสงค์	จะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ก็ตาม

	 เพื่อให้มีการป้องกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	อย่างถูกต้องเหมาะสมพนักงานทุกคนจะต้อง

•	 ใช้ความระมดัระวังทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิ	การขโมย	การสญูหาย	ความเสยีหาย	หรือการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ	 

อย่างผิดประเภท

•	 ต้องรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีที่รู้ว่าเกิดการขโมย	 การสูญหาย	 ความเสียหาย	 หรือการใช้ทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ	อย่างผิดประเภท

•	 ปกป้องมิให้บุคคลอื่นได้ไปครอบครองซึ่งโปรแกรม	ข้อมูล	การสื่อสารอิเล็คโทรนิค	ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์

และที่เป็นลายลักษณ์อักษร

•	 ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ	 อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	 ตามอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

กับความรับผิดชอบในงาน

•	 ไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ	เมื่อพนักงานนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	อีกต่อไปแล้ว

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	 และสังคม 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน	และบุคคลภายนอกอย่างตรงไปตรงมา 

และยุติธรรม	พนักงานไม่ควรเอาเปรียบผู้ใดด้วยการตกแต่ง	ปิดบังข้อมูล	หรือน�าข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด	ไม่น�าเสนอข้อมูล

ที่ไม่เป็นความจริง	หรือกระท�าการใดๆ	ที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือยุติธรรม

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มทั้งภายในและภายนอก	 โดยค�านึงถึงหลัก

ความเป็นธรรมเป็นส�าคัญ	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณที่ดี	 จึงก�าหนดบทบาท	 หน้าที่	 

และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้มีส่วนได้เสียดังน้ี

ก. ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ	 มุ่งเน้นให้ธุรกิจเตบิโตอย่างมคุีณภาพและยัง่ยนื	 จงึด�าเนินธุรกจิด้วยความ	 ซือ่สตัย์	 สจุริต	 โปร่งใส	 มุง่ให้เกดิ 

การบริการที่ดี	 สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า	 ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ในระยะยาว	 เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไร 

อย่างเทียมกัน

ข. ลูกค้า   

บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า	บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย 

ความยุติธรรม	 ซื่อสัตย์	 และมีคุณธรรม	 ข้อมูลที่ให้กับลูกค้าควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย	 ถูกต้อง	 และสมบูรณ์ที่สุด	 
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เท่าที่จะท�าได้	 พนักงานไม่ควรจงใจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่ลูกค้า	 นอกเหนือจากหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับกัน 

โดยทั่วๆ	ไป	พนักงานจะต้องไม่รับ	หรือจัดให้มีการเลี้ยง	ไม่รับหรือให้ของขวัญ	เงิน	ค่าธรรมเนียม	บริการ	และ	/	หรือ

สิทธิพิเศษใดๆ	กับผู้ที่ท�าธุรกิจด้วย	(หลักปฏิบัติโดยทั่วไป	หมายถึง	การเลี้ยงอาหาร	 เครื่องดื่ม	และ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 

ที่จ�าเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการท�าธุรกิจตราบเท่าที่มีการใช้วิจารณญาณที่ดีและเป็นไปตามกฎขององค์กรทั้งสองฝ่าย)

ค. พนักงาน  

บริษัทฯ	 เห็นความส�าคัญของพนักงาน	 มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	 ทุกระดับอย่างเป็นธรรม	 

ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	

ง. คู่ค้า 

บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความยุติธรรม	 ซื่อสัตย์	 ความสัมพันธ์กับคู่ค้าน้ันข้ึนอยู่กับราคา	 คุณภาพ	 บริการ 

และชื่อเสียง	นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ	พนักงานที่ท�างานติดต่อกับคู่ค้า	ควรระมัดระวังให้มีความเที่ยงตรง	โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่	พนักงานต้องไม่รบัหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคูค้่า	หรือผูท้ีก่�าลงัจะเป็นคูค้่า	ซึง่อาจมผีลกบัการประเมนิ

หรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้า	อย่างตรงไปตรงมา	 เมื่อติดต่อกับคู่ค้าที่เป็นเอกชน	พนักงานสามารถให้

หรือรับของช�าร่วยหรือการเลี้ยงภายในขอบเขตที่รับผิดชอบและหลักปฏิบัติที่ท�ากันโดยทั่วไปได้

จ. คู่แข่ง  

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	 ไม่ผูกขาดโดยก�าหนด 

ให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ	เท่านั้น		และไม่มีนโยบายที่จะหาข้อมูลของคู่แข่งที่เป็นการขัดต่อจริยธรรม

ฉ. สังคม  

บริษัทฯ	มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	โดยการออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน	พร้อมทั้ง 

มีการคืนก�าไรให้กับสังคม	 ทั้งในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนการพัฒนา 

หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมองค์กรสาธารณกุศล		ตลอดจนมีการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น
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การก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 เน่ืองจากมีความเช่ือมั่นว่า	 ธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

ประสบความส�าเร็จ	 และสร้างความเช่ือมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้ซึ่ง 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

และยั่งยืน	และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 เข้าใจบทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น	 รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	

และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		 

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ	 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการทั้ง	5	หมวด	ประกอบด้วย	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการ	รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน	รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) 
	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น	 โดยไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือ 

ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิข้ันพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 อันได้แก่	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น	 

การรับซื้อหุ้นคืน	การได้รับเงินปันผล	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ	 แต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 และเร่ืองที่มีผล 

กระทบต่อบริษัทฯ	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	 พึงเคารพสิทธิ 

และปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ่ม	 ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย	 ผู้ถือหุ ้นที่เป็น 

ชาวต่างชาต	ิและผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั	ซึง่มไิด้จ�ากดัเฉพาะสทิธติามกฎหมายเท่าน้ัน		บริษัทฯ	ได้ปฏิบติัหน้าทีแ่ละด�าเนิน

ธุรกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุริต	โปร่งใส	มคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้	จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิใดๆ	ของบรษิทัฯ	เสือ่มค่า	สญูหาย	 

หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์	 และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 

โดยมีการก�ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม	โดยจะไม่จัดประชุม 

ในวันหยุดนักขัตฤกษ์	 วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์	 บริษัทฯ	 ก�าหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม	 คือ	 ระหว่าง 

8.30	ถึง	17.00	นาฬิกา	และสถานที่จะจัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยจะอ�านวย

ความสะดวกในด้านต่างๆ	ได้แก่	เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอ	จดัเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร	จดัให้ 

มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม	 ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอาย ุ

และผูพ้กิารทีใ่ช้รถเข็น	รวมถงึมกีารเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมอืกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชุม 
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 ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในแต่ละปีบริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	ภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี 

ของบริษัทฯ	 โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที	่ 

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รายช่ือบุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท		 

และส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ	(www.supalai.com)	

อย่างน้อย	3	 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี	 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	 แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	-	7	มกราคม	2557		เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิ

ของตน	รวมถึงได้น�าหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และข้อมูลประกอบการประชุม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	แจ้งผ่านเว็บไซต์ 

ของบริษทัฯ	ล่วงหน้า	เพือ่ผูถ้อืหุน้จะได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม	และในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการ	

ทีป่รึกษาคณะกรรมการ	และผูบ้ริหารทีด่แูลงานทางด้านการเงนิ	-	บญัชี	เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพือ่ตอบข้อซกัถาม

	 ทั้งนี้ในปี	2556		บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	22	เมษายน	2556	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	 

ชั้น	33	 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์	 เลขที่	1011	 ถนนพระราม	3	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร		 

และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น		ส�าหรับการเดินทางมาประชุม		ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก

หลากหลายเส้นทาง	ได้แก่

•	 ข้ึนทางด่วน	 มาทางดาวคะนอง	 โดยลงที่ด่านพระราม	3	(ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่)	 เข้าสู่ถนนพระราม	3	 

ขึ้นสะพานข้ามแยก	1	จุด	ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย	เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร		 

และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากถนนสุขสวัสดิ์	หรอืสมุทรปราการ	หรือสมุทรสาคร	สามารถใช้สะพานภูมิพล	1	และสะพานภูมิพล	

2	ลงถนนพระราม	3	ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา	วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากสีแ่ยกท่าพระ	สามารถว่ิงตรงข้ึนสะพานกรุงเทพ	มุง่สูถ่นนพระราม	3	ข้ึนสะพานข้ามแยกตลอดสาย		 

สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ส�านักงานใหญ่	(ฝั่งขวามือ)	ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ	ให้วิ่งถนนปกติ	อาคาร 

จะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากแยกอโศก-สุขุมวิท	 ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ข้ามสะพานคลองเตย	 เข้าสู่ถนน 

พระราม	3	 ข้ึนสะพานข้ามแยก	2	 จุด	 เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะข้ึนสะพานภูมิพล	1	 ให้วิ่ง 

ตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ		อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากถนนสีลม-สาทร	 ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	 มาบรรจบกับถนนพระราม	3	 เลี้ยวขวา		 

ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	1	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

 การส่งหนังสือเชิญประชุม

	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่ง

หนังสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในวาระต่างๆ	ทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจพร้อมหนังสอื

มอบฉันทะและรายงานประจ�าปี	 ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ประมาณ	30	 วัน	 ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	 

และผูล้งทนุสถาบนั	มเีวลาในการเตรียมตวัศึกษารายละเอยีดของแต่ละวาระ	และเตรียมการมอบฉนัทะ	ในกรณีทีไ่ม่สะดวก

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	พร้อมทัง้	จดัเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสอืมอบฉนัทะไว้บริการ	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	ทัง้น้ี	

เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 เอกสารประกอบการพิจารณา	 หนังสือมอบฉันทะทั้ง 

ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ	(www.supalai.com)	ไม่น้อยกว่า	21	วนั	เพือ่เป็นช่องทางหน่ึง 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ	 ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	 และได้ลงโฆษณาค�าบอก 

กล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน	3	วันก่อนวันประชุม	14	วัน
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	 บริษัทฯ	 แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกคร้ัง	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิ	 หลักเกณฑ ์

และข้ันตอนในการออกเสยีงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย	โดยไม่มกีารเพิม่เร่ืองประชุมใดไว้ในวาระอืน่	โดยไม่แจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้า	 เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว	 หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเร่ือง

เกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	บริษัทฯ	จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นทันที	ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบด�าเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอช่ือบุคคล	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	ของทุนช�าระแล้ว	และถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	1	ปี	และต้องถือหุ้น 

ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ	โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่า 

มีคณุสมบตัเิหมาะสมหรือไม่	ตามหลกัเกณฑ์การให้สทิธ์ิผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการ 

ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อท�าหน้าที ่

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยพิจารณา 

จากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และการขยายตัวทางธุรกิจประกอบ	 รวมถึงบริษัทฯ	 ได้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 

มาตรา	90	ก�าหนดว่า	“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม”		โดยการก�าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าบ�าเหน็จ	

ค่าเบี้ยประชุม	 บริษัทฯ	 ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 และบริษัทฯ	 

ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	 เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน 

โดยปกติวิสัย	 ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า	2	 ช่ัวโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ	 อีกทั้งยังมีการใช้ 

ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM)	ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	(e-Registration)	และโปรแกรมการนับคะแนน	และแสดงผล	

(e-Voting)	ซึง่เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมข้อมลูผูเ้ข้าร่วมประชุม	การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม	การจดัพมิพ์ใบลงคะแนน	 

การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ	 และการรายงานสรุปผลการประชุม	 เพื่ออ�านวยความสะดวกรวดเร็ว 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น		และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

	 โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 รวมถึงการก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ	 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

	 ค�าชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง	และการนับคะแนนเสียง	มีดังนี้

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นับหุน้หน่ึงหุน้เป็นหนึง่เสยีง	และให้ถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน 

ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก	จากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
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2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด	ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น	และประธานอาจจะเชิญ

ให้ออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได้	 แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลง

คะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	 สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน		

กรณีผู้รับมอบฉันทะ	 ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน

หนังสอืมอบฉนัทะ	และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที	่เพือ่น�าไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะล่วงหน้า

ให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอชื่อ

4. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น

คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว		 

โดยในแต่ละวาระจะใช้จ�านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล	 โดยบริษัทฯ	 เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน 

เป็นรายบุคคล	 และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน	 จึงก�าหนดให ้

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ทั้งที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และงดออกเสียง	 ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง	 และเจ้าหน้าที ่

จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง	เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว

	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ	 หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที	่ 

และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม	 โดยจะบันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบไว้ในรายงานการประชุม	 เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ	 ซึ่งประธานที่ประชุมจะด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุม	 รวมทั้งไม่เพิ่มวาระ 

การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า			

	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 เมื่อวันที่	22	 เมษายน	2556	 ณ	 ห้องประชุม	 

Auditorium	 ช้ัน	33	 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์	 เลขที่	1011	 ถนนพระราม	3	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ในวันประชุม	 ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	 โดยมีประธานคณะอนุกรรมการ 

ทุกคณะ		คณะกรรมการ	และผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน	-	บัญชี	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	11	ท่าน	โดยเข้าประชุม

พร้อมเพรียงกัน	ดังนี้

1. นายประทีป	 		ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการ		

2. นางอัจฉรา	 		ตั้งมติธรรม	 รองประธานกรรมการ

3. นายอธิป	 		พีชานนท์	 กรรมการ

4. นายประกิต	 		ประทีปะเสน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.	 นายประสพ				สนองชาติ	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6.	 ดร.วิรัช	 		อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.	 นายอนันต์	 		เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. ผศ.อัศวิน	 		พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ

9.	 นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

10. นายไตรเตชะ			ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

11. นางวารุณี	 		ลภิธนานุวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน	-	บัญชีและเลขานุการบริษัท

	 ที่ปรึกษากรรมการที่ลาการประชุม

1. นายทวี		หนุนภักดี
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	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุม	ตั้งแต่ 

เริ่มการประชุม	เพื่อรับฟังความคิดเห็น	เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม	ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว	 ลิมป์กิตติกุล	 	

2. นางสาวชัชฎา	 เกษมสมใจ	 	

	 ในการประชุม	ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียง	รวมถึงการก�าหนด 

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเร่ิมประชุม	 พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุม

ภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้	 นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป	 ซึ่งที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบ	 ในการด�าเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้น�าเสนอเร่ืองต่อผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณา	 ตามล�าดับวาระการ

ประชุม	 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ	 ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย	 

ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2556		บริษัทฯ	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ในวันที่	22	เมษายน	2556	โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	10	ท่าน	

(กรรมการทั้งหมดมี	10	 ท่าน)	 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	763	 ราย	 รวมนับจ�านวนหุ้น	 ได้ทั้งสิ้น	1,037,096,849	 หุ้น	 

คิดเป็นร้อยละ	60.42	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 (หุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ	 

มีจ�านวนทั้งสิ้น	1,716,553,249	 หุ้น)	 ประกอบไปด้วย	 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม	182	 ราย	 นับจ�านวนหุ้น 

ได้ทั้งสิ้น	501,780,890	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	29.23	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 และโดยการ 

มอบฉันทะรวม		581	ราย	นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น		535,315,959	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	31.19	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 คือ	 มีผู้ถือหุ้น 

มาประชุมด้วยตนเอง	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	 และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการ 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 ได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	 คือ	 นางมาลิณี	 อนุวัตเมธี		 

และนายเกรียงไกร		กติิธรทรัพย์		เข้าร่วมสงัเกตการณ์นับคะแนนทีจ่ดุนับคะแนน	โดยในแต่ละวาระของการประชุม	บริษทัฯ	 

จัดให้มีการลงคะแนนเสียง	 และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า	 เห็นชอบ	 ไม่เห็นชอบ	 หรืองดออกเสียง 

เป็นจ�านวนเท่าใด		นอกจากนี้	มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	คือ	นางสาวรัชดาภรณ์		สายสาหร่าย		เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้

 การเปิดเผยผลการประชุม

	 บริษัทฯ	 เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลการลงคะแนนเสียง	 	 โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการ 

และผู้จัดการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 หลัง

เสร็จสิ้นการประชุม	 คือในวันที่	22	 เมษายน	2556	 และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม	 

การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมค�าถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน	 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ภายใน	14	 วัน	 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	 คือในวันที่	3	 พฤษภาคม	2556		 

โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.supalai.com)	เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of 
Shareholders)

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ ่

และรายเล็ก	โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด	มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความ

มั่นใจในการลงทุน	และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	

ศาสนา	ความเช่ือ	ฐานะทางสงัคม	ความพกิาร	หรือความคดิเหน็ทางการเมอืง	และแม้ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด	ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่

นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 การอ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต	ิบริษทัฯ	ได้จดัท�าเอกสารต่างๆ	เป็น	2	ภาษา	คอื	ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ	ส�าหรับผูถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิอาทเิช่น	หนังสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้	หนงัสอืมอบฉนัทะ	รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานประจ�าปี	เป็นต้น	และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เป็น	2	ภาษา	เพื่อให้

บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

	 ทัง้น้ี	บริษทัฯ	จดัส่งหนังสอืเชิญประชุม	พร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในวาระต่างๆ	แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อน 

วันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	21	 วัน	 และน�ารายละเอียดเก่ียวกับการประชุม	 ก�าหนดการประชุม	 วาระการประชุม	 เผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ล่วงหน้ามากกว่า	30	วันก่อนวันประชุม

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	 จึงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ	 ที่ต้ังอยู่ 

บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรม	เพื่อให้บริษัทฯ	ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทีก่�าหนดไว้	บริษทัฯ	จงึก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานข้ึน	เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัิ 

ให้ถูกต้อง	 พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 

และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้แก่	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	ความรับผิดชอบ

ต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน	 หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงานทุกคน	 ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	 เช่น	 การลงทุน	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ 

ทีบ่ริษทัฯ	มีความสนใจ	และการรู้ถงึข้อมลูน้ัน	สบืเน่ืองจากการท�างานทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของพนักงาน	หรือการแสวงหา

ผลประโยชน์ในองค์กรทีท่�าธรุกจิ	หรือเป็นคูแ่ข่งกบับรษัิทฯ	หรือการท�าธุรกจิในนามของบริษัทฯ	กบัผูท้ีเ่ป็นสมาชิกครอบครัว

ของตน	 หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างส�าคัญ	 หรือท�างานเป็นพนักงาน	 

เป็นกรรมการ	เป็นหุน้ส่วน	หรือเป็นทีป่รึกษาขององค์กรทีท่�าธุรกจิ	หรือแสวงหาการท�าธุรกจิกับบริษทัฯ	หรือท�าธรุกจิแข่งขัน 

กับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันส�าคัญของบริษัทฯ	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท�าเอง	หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง	 

จนท�าให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ	 กับการท�างานให้บริษัทฯ	 รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย 

ในวาระใด	ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนั้นๆ
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	 ทั้งนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย	เมื่อเกิดสถานการณ์	ที่ท�าให้เชื่อว่าจะท�าให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีบางอย่างที่อาจท�าให้ผู้อื่นคิดว่า 

เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันที	 รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการ 

ใช้ทรัพย์สิน	 หรือข้อมูลของบริษัทฯ	 ก่อนที่จะใช้โอกาสน้ันเพื่อการใด	 อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	 โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน	

หรือข้อมูล	 หรือต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ	 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 โดยบริษัทฯ	 ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความ 

ช่วยเหลือทางการเงิน	แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ	หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	มีการซื้อขาย 

หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	หรือ	ไม่เคยฝ่าฝืน	หรือ	ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน	และหลักเกณฑ์ 

การซื้อขายสินทรัพย์	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 การใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง 

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 

ทุกคน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้ 

บุคคลอื่นซื้อ	 หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 

หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่

•	 รายงานการถือครอง	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ภายใน	3	 วันท�าการ	 นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 

ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

•	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์	 และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 

และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลภายใน	 ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด	 เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ	 บริหารกิจการ	 

อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ	 หากเปิดเผยแล้ว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	และบุคลากรของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ดังนั้น	 

บุคลากรของบริษัทฯ	 จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย	 หรือเมื่อกฎหมาย 

บังคับให้เปิดเผย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	

และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยรายการเกีย่วโยง	โดยกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุคน	รวมทัง้พนักงาน

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยทุกประการ	 เมื่อมีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	 ต้องขอความเห็นชอบ 
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จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติท�ารายการ	 โดยก�าหนดข้ันตอน 

เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน	หรือรายการเกี่ยวโยงกัน	ดังนี้

1. การพจิารณาการท�ารายการเกีย่วโยง	บริษัทฯ	จะใช้เกณฑ์เช่นเดยีวกบัลกูค้าทัว่ไป	และเป็นไปตามกระบวนการ

ให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ	ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	 เช่น	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีรายการขอสินเช่ือให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับ 

ที่คิดกับบุคคลภายนอก

2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช�าระให้หรือได้รับ

ช�าระ	หรือมูลค่าตามบัญชี	หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น	แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทฯ	จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน	ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบริษัทฯ	มรีายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ๆ	ทีเ่ข้าข่ายตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.	 บริษัทฯ	 ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

หรือรายการระหว่างกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 และรายงานประจ�าปี	 หรือแบบรายงาน 

อื่นใด	 ตามแต่กรณี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนได้ในหลายสถานการณ์	 ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ	 

ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	 อย่างครบถ้วน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 

ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารและพนักงานประกอบธุรกจิหรือมส่ีวนร่วมในธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขันกบัธุรกจิของกลุม่บริษทัไม่ว่ากรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

อย่างชัดเจน	แต่หากจะมีการท�ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัท	

ได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ	

พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายการ	มลูค่ารายการ	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการ 

ระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
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 การเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งต้ังเป็นกรรมการ และการตัง้ค�าถามเกีย่วกบับริษทัฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 และการต้ัง

ค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ	 และการคัดสรรกรรมการ 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย	

	 ส�าหรับการประชุมปี	2557	บริษัทฯ	ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	ถึง	7	มกราคม	2557 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 เสนอวาระการประชุม	 และการต้ังค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 

อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ	 และไม่มีค�าถามเกี่ยวกับ

บริษัทฯ	ในระยะเวลาดังกล่าว

 การใช้สิทธิออกเสียง

	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียงประเภทหุ้น

สามัญ	 ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ	 ออกให้ผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสียง	 และให้ถือเอาเสียง 

ข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 การมอบฉันทะ  
	 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ

รายใดรายหน่ึงตามที่บริษัทฯ	 ได้เสนอช่ือไว้ซึ่งมีรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ	 เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	 ทั้งน้ี

บริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งเป็นแบบที่ก�าหนด 

รายการต่างๆ	 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไปยังผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ 

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	21	 วัน	 และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 พร้อมทั้ง 

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ก่อนวันประชุมมากกว่า	30	วัน

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
	 บริษทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	พนักงาน	

คู่ค้า	 คู่แข่ง	 หน่วยงานราชการ	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดจรรยาบรรณ 

ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	

โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม	 หลักสิทธิมนุษยชน	 หลักการเคารพกฎหมาย	 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้ง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส�าคัญ	 และในปี	2555	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

แต่ละกลุ่ม	 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไว้อย่างชัดเจน	 โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 ซึ่งก�าหนด 

ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย

ทั่วกัน	 และเผยแพร่นโยบายต่างๆ	 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และประชาชนทั่วไป

ที่สนใจได้รับทราบ	 นอกจากน้ี	 ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	 หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ	 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	เช่นกัน
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 หลักสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 บริษัทฯ	 ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติ

ร่วมกัน	โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	ไม่กระท�าการใดๆ	และไม่ส่งเสริม

ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่งบริษัทฯ	จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี		

รวมถึงบริษัทฯ	 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน	 เพื่อน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน	

และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	และพนักงานทุกคน	จะไม่กระท�าการใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการคุกคาม 

ทางเพศ	 ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ	 หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ	 ทั้งน้ี	 รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การเกี้ยวพาราสี	การลวนลาม	การอนาจาร	และการมีไว้ซึ่งภาพลามก	อนาจาร	ทั้งวาจา	และการสัมผัส

	 ตลอดระยะเวลากว่า	20	ปีที่ผ่านมา	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มุ่งมั่นการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเน่ือง	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม 

เพือ่สงัคมและชุมชนโดยรอบ	รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	มเีจตนารมณ์ทีจ่ะท�างานร่วมกบัผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	

โดยมุ่งสร้างและสบืสานความสมัพนัธ์อนัดทีีเ่กดิจากการยอมรับและไว้วางใจซึง่กนัและกนั	ค�านึงถงึผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้า	คู่ค้า	และหน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ	

พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

	 ด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานน้ัน	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ 

ไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส	 และคนพิการ	 รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่าง 

หญิงชาย	ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น	ไม่ใช้แรงงานเด็ก	บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง 

กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน	 มีการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด	สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน

	 บริษัทฯ	ใส่ใจและปฏิบตัต่ิอพนักงานทกุคน	ทกุระดบัต้ังแต่แม่บ้านจนถึงผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างให้เกยีรต	ิเป็นธรรม

และเสมอภาคกัน	โดยไม่เลอืกปฏบิตั	ิทัง้ในด้านผลตอบแทนและสวัสดกิารตามทีก่ฎหมายแรงงานก�าหนด	และยดึหลกัเมตตา

ธรรมในการทีจ่ะดแูลพนักงานและครอบครัวในยามฉกุเฉนิและจ�าเป็น	อกีทัง้ยงัให้โอกาสพนกังานทีจ่ะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	 พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	 โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน	 ทักษะ	 ความรู้	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการปฏบิตังิานทีจ่ะตอบสนองการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ	ทัง้ในรูปแบบของการให้ทนุการศึกษา	การดงูาน 

ทั้งในและต่างประเทศ	 การมีห้องสมุดและ	 Intranet	 ที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้	 การมีกล่องรับฟัง 

ความคดิเหน็ของพนักงาน	เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารข้อมลูจากล่างข้ึนบน	(Upward)	จากพนกังานทกุระดบั	ไปยงัผูบ้ริหาร

ระดับสูง	 โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	 ผ่านทางอีเมล์ให้พนักงานทราบทุกคน	 กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการไปมีดังนี้

1. การออกแบบอาคารต่างๆ	 โดยค�านึงถึงความสะดวกของคนพิการต่างๆ	 เช่น	 มีทางลาดส�าหรับคนพิการ	

ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ	เป็นต้น

2. สนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอิสระ	 มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป	 

และมส่ีวนร่วมทางสงัคมอย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ	ภายใต้สภาพแวดล้อมทีค่นพกิารสามารถเข้าถงึและใช้

ประโยชน์ได้	โดยเปิดโอกาสให้คนพิการท�างานกับบริษัทฯ	โดยในปี	2556	บริษัทฯ	มีคนพิการท�างาน	จ�านวน	

4	คน	จากจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น	772	คน
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3. การเคารพสทิธิเสรีภาพของบคุคล	การให้ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัของบคุคล	ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิหรือผูช้าย

ต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่า

เทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจ�านวน	9	ท่าน	

เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงจ�านวน	3	ท่าน

4. ค�านึงถึงความปลอดภัยในการท�างาน	 โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน	 วิธีการในการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้ันตอน	 ส่งผลให้พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานน้อยมาก	 อย่างไรก็ตาม 

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ	บริษัทฯ	จึงได้ท�าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

 หลักการเคารพกฎหมาย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย	 และการน�ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความซื่อสัตย์สุจริต	 ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร	 จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

นโยบายคุณภาพ	ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ในระบบของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหาร

ชุมชน	 ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 มาตรฐานทางวิชาชีพ	 และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า	 นโยบายคุณภาพ

ดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร	 สร้างทัศนะคติให้แก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 ให้เคารพในกฎหมาย	 และต้ังแต่ 

ปี	พ.ศ.	2547	 เป็นต้นมา	บริษัทฯ	มีนโยบายในการการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายช่ือกฎหมายของทั้งบริษัทฯ	 ให้เป็นปัจจุบัน	 

โดยติดตามความคืบหน้า	การพิจารณา	และการยกร่างกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึง 

การปรับปรุง	แก้ไข	เปลีย่นแปลง	ยนืยนัความเป็นปัจจบุนัของบญัชีรายช่ือกฎหมาย	พร้อมทัง้ยนืยนัการปฏบิตัติามกฎหมาย

กับทุกหน่วยงาน	 ปีละ	1	 ครั้ง	(ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)	 โดยทั่วไป	 ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธาน

กรรมการบริหาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี	 จากน้ันแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	 และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน	 พร้อมกันน้ีประธานกรรมการบริหารยังก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 

มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคร้ัง	 เม่ือมีการประกาศใช ้

กฎหมายใหม่	หรือมกีารปรับปรุง	เปลีย่นแปลง	หรือยกเลกิกฎหมาย	หรือข้อบงัคบัต่างๆ	รวมถงึการให้ความรู้กบัพนักงานใหม่	 

เช่น	การอบรมสัมมนาต่างๆ	ของฝ่ายนิติกรรม	การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ	 

สงัคม	สิง่แวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ	และองค์กรอสิระ	เช่น	สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นต้น

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ไม่ทุจริต	หรือกระท�าสิ่งผิดกฎหมาย	

หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการด�าเนินงาน	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้	นโยบาย	“ศุภาลัย	ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”	แม้การด�าเนิน

ธรุกจิต้องอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมายแลว้	ยังต้องค�านงึถงึคณุธรรมและจรยิธรรม	ประกอบด้วย	ทั้งนีก้เ็พื่อความเปน็ธรรม	

การเคารพผลประโยชน์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ตัวอย่างการใช้นโยบายของบริษัทฯ	มาวางแผนในระดับปฏิบัติการ	อาทิเช่น

•	 บริษัทฯ	 มีแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ไว้ใช้ส�าหรับกรณีที่บริษัทฯ	 จะซื้อที่ดินมาพัฒนา 

เป็นโครงการต่างๆ	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ก�าหนด	 

โดยทั่วไปในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	 จะใช้ภาษากฎหมาย	 บางคร้ังคู ่สัญญาอาจไม่เข้าใจ	 เพราะเป็น

ชาวบ้าน	 อาศัยอยู่ต่างจังหวัด	 กรณีเช่นน้ี	 บริษัทฯ	 จึงได้ปรับแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้เป็นภาษา 

ทีอ่่านแล้วเข้าใจง่าย	และมกีารอธิบายก่อนลงนามในสญัญา	แสดงให้เหน็ถงึความซือ่สตัย์	และการไม่เอาเปรียบ

คู่สัญญา
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•	 กรณีที่ลูกค้าเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสินค้าอื่นๆ	 กับบริษัทฯ	 ซึ่งลูกค้าได้ผ่อนดาวน์มาแล้ว 

เป็นจ�านวนหน่ึง	 ต่อมาลูกค้าท�าหนังสือแจ้งถึงบริษัทฯ	 ว่ามีความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ	 จึงขอให้บริษัทฯ	 

คืนเงินดาวน์ดังกล่าว	เมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วมีความประสงค์ให้คืนเงินเท่ากับจ�านวนที่ลูกค้า

ยื่นร้องขอ	โดยยึดหลักมนษุยธรรม	เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้า	ซึ่งโดยปกติการขอเงินดาวน์คืนนี้	หากมิใช่เป็น

ความผิดของบริษัทฯ	ตามกฎหมายแล้ว	บริษัทฯ	มีสิทธิไม่คืนเงินดังกล่าวได้

•	 กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงชี้แนวเขตล�้าเข้ามาในที่ดินของบริษัทฯ	 แม้หลักฐานจากต้นร่างรังวัดเดิมยืนยันได้ว่า	 

แนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตที่ดินของบริษัท	 แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ยังคงยืนยันในแนวเขตที่ตนน�าช้ี	 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้ง	 บริษัทฯ	 ใช้หลักให้ค�านึงถึงว่า	 ในอนาคตโครงการและเจ้าของ

ที่ดินข้างเคียงนั้นต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน	 ดังนั้นจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้	 บริษัทฯ	 จึงตัดสินใจยุติ

โดยการยอมกันแนวเขตที่มีปัญหาออกจากที่ดินที่จะน�ามาพัฒนาโครงการ	 แม้จะท�าให้บริษัทฯ	 สูญเสียโอกาส

การลงทุนก็ตาม

•	 กรณีบริษัทฯ	ช่วยก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลส�าหรับหมู่บ้านจัดสรร	 เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการ	 

ซึ่งตามกฎหมายแล้ว	 หากบริษัทฯ	 จัดพื้นที่ต้ังส�านักงานนิติบุคคลที่มีเน้ือที่	 20	 ตารางวา	 ไม่ต้องก่อสร้าง

อาคาร	 แต่เพราะบริษัทฯ	 เข้าใจถึงความจ�าเป็นที่ลูกบ้าน	 แม้จะจัดพื้นที่ตั้งส�านักงานนิติบุคคลที่มีเน้ือที่	 

20	 ตารางวา	 แล้วบริษัทฯ	 ยังมีนโยบายจะก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน	 เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้าน

ในโครงการไว้ส�าหรับด�าเนินการต่อไป	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างคุณค่า	 มูลค่า	 และสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ในหมู่บ้าน	

	 ตลอดระยะเวลา	24	ปีของบริษัทฯ	ในการด�าเนินธุรกิจ	จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า	บริษัทฯ	มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์

สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	หากแต่บริษัทฯ	ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	รวมถงึให้ความส�าคญัและแสดงความรับผดิชอบต่อผูเ้กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า	

คู่ค้า	คู่แข่งขัน	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	โดยยึดหลักการประนีประนอม	และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย	

ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น

•	 ปี	พ.ศ.2546	บริษัทฯ	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณา

สินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”	จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

•	 ปี	พ.ศ.2551	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี 

2550 - 2551	ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ในโครงการคัดเลือก

ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี”  

ประจ�าปี พ.ศ.2552 - 2553	 ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	สคบ.	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	2	

•	 ปี	 พ.ศ.2556	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�าปี 2556”	 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ส�านักงานนายกรัฐมนตรี	 ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	 สคบ.	

โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัลจ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่	ศุภาลัย	สุวรรณภูมิ,	ศุภาลัย	ปาร์ค	ศรีนครินทร์,	ศุภาลัย	

ปาร์ค	แยกติวานนท์	และศุภาลัย	ริเวอร์	เพลส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่	3	

 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

	 บริษัทฯ	 ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงาน 

ในบรษัิทย่อย	บริษทัร่วม	ปฏบิตัติามโยบายว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั	ซึง่พนักงานทีอ่ยูใ่นระหว่าง
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การว่าจ้างโดยบริษัทฯ	ผลิตภัณฑ์	หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ	การค้นพบและพัฒนา	การปรับปรุง	หรือการประดิษฐ์

คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ	ขั้นตอนปฏิบัติ	หรือสิ่งของที่ท�าขึ้น	ใช้	ขาย	หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานของบริษัทฯ	 หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ	 ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์	 หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติน้ัน	 

ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ	และพนักงานทุกคน	มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า	อันได้แก่	ข้อมูลทางธุรกิจ	และข้อมูล 

ทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้	จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ	ไปแล้ว 

ก็ตาม	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท�าให้เกิดความเสียหาย	 ต้องรับผิดทางกฎหมาย	 พนักงานทุกคนต้องใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิตามที่บริษัทฯ	 จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิ 

ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	ไม่เรียกร้อง	รับเอา	หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ	ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม	

รวมถึงบริษัทฯ	จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	

Coalition)	ตั้งแต่วันที่	9	พฤศจิกายน	2553	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หอการค้าไทย	

หอการค้านานาชาต	ิ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 และสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	โดยบริษัทฯ	ได้ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน	ซึง่ก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	การตดิตาม	

และการรายงานผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ก�ากับ

ดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน	สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง	รายงานเก่ียว

กับความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยง	 

และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี	 เพื่อลดความเสี่ยงน้ัน	 โดยผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�า

ไปปฏิบัติ	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เกิดความมั่นใจยิ่งข้ึนว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 มีการบริหารงานตาม 

หลักธรรมภิบาลที่ดี

	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ได้แก่	 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง	 นโยบายว่าด้วยการรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	 และนโยบายว่าด้วยการบริจาค 

เพื่อการกุศล	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ 

รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคร้ัง	 และเผยแพร่เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบมาตรการดังกล่าว	 ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

•	 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่	ซึง่บริษัทฯ	ด�าเนนิกจิการโดยใช้กลยทุธ์

ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	จึงไม่ยอมรับ

การทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ	ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะโดยการน�าเสนอ	การให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้

หรือรับสินบน	 การชักจูงสู่การกระท�าที่ผิดกฏหมาย	 หรือการท�าลายความไว้วางใจ	 โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ	 

และรายการทัง้หมดในทกุประเทศ	และทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึการทีผู่ป้ฏิบติังานหน่ึงคน	หรือมากกว่า

หน่ึงคน	 ซึ่งอาจจะเป็นพนักงาน	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันกระท�าการเพื่อให้เกิด 

ผลประโยชน์แก่ตนเอง	 หรือแก่พรรคพวกโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมาย	 ผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้	 หมายถึง

เฉพาะในรูปของตัวเงินเท่านั้น	แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ	ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินโดยตรงด้วย
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	 พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด	 เพื่อให้การปฏิบัติ 

เป็นไปตามนโยบาย	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 จะสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	ธุรกิจ	และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

•	 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

	 บริษทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายสนับสนุนงานการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยสนับสนุน 

ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ	

มีอ�านาจในการควบคุม	 สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองด	ี 

สามารถแสดงออก	เข้าร่วม	สนับสนุน	ใช้สทิธิทางการเมอืงนอกเวลาท�างานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่าน้ัน		

และบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา	และพนักงานในทุกระดับขั้น	สั่งการ	หรือโน้มน้าว	ด้วยวิธีการใดๆ	 

ที่ท�าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	 เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท	 ซึ่งอาจท�าให้เกิด 

ความขัดแย้งภายในองค์การ

•	 นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้

ซึ่งช่ือเสียง	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 

ทีส่ามารถกระท�าได้ตามประเพณีและศลีธรรมจรรยา	เพือ่แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวท	ีหรือเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 การรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด 

ทีไ่ม่เหมาะสม	อาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏิบติัหน้าที	่และอาจท�าให้บริษัทฯ	เสยีผลประโยชน์	ซ่ึงบริษทัฯ	

ไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว	

•	 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 โดยเปิดให้มีช่องทางในการ 

แจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน	 จากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่อาจ 

ส่อถึงการทุจริต	หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร	ทั้งจากพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	รวมทั้ง 

มีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	 และให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน	 ซ่ึงได้ก�าหนดเป็นข้ันตอนการด�าเนินการ	 การสอบสวนข้อเท็จจริง	 การสรุปผล	 

รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน	 โดยสามารถแจ้งเบาะแส	 หรือ 

ข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทางอีเมล์ของกรรมการอิสระโดยตรง

•	 นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

 บริษัทฯ	 ได้ปฎิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	 โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ

ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขั้นตอน 

และควบคุมการให้เงินสนับสนุน	โดยมกีารสอบทาน	การอนุมตัริายการจากผูม้อี�านาจของบริษทัฯ	รวมถงึ	การ

รายงานผล	และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุน	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ	จ่ายไป	มีการน�า

ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

•	 นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

 บริษัทฯ	 ได้ปฎิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล	 โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ

ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขั้นตอน

และควบคมุรายการบริจาคเพือ่การกศุล	โดยมีการสอบทาน	การอนมัุติรายการจากผูมี้อ�านาจของบริษัทฯ	รวม

ถึง	การรายงานผล	และการติดตามผลการบริจาคเพื่อการกุศล	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินบริจาคที่บริษัทฯ	จ่ายไป	

มีการน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค
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 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

	 บริษทัฯ	มกีารก�าหนดให้ประเมนิความเสีย่งด้านทจุริตของหน่วยงาน	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	และเร่ิมด�าเนินการแล้ว 

ในปี	2556	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง	โดยให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ	ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของตนเอง

2. การรายงานผล	มีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต	ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง	 ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 จัดล�าดับ 

ความเสีย่ง	ก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการทจุริต		เพือ่ให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั

ทีย่อมรับได้	ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม		รวมถงึ	รายงานผลการประเมนิความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

4. การสือ่สาร		จดัให้มกีารสือ่สารจดัการความเสีย่งตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั	แจ้งให้ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ทราบ		เพื่อด�าเนินการจัดท�าคู่มือ	หลักปฏิบัติ	และสื่อสารทุคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

5.	 การติดตามผลความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู ่มือหลักปฏิบัติ	 

เป็นประจ�าทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 การรายงาน		โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	รายงานผลการปฏิบติัตามคูม่อืหลกัปฏิบติั	ให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

 การด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต

	 บริษัทฯ	ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต	ดังนี้

1. บริษทัฯ	 ได้ก�าหนดข้ึนเป็นนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุริต	 ทีก่รรมการ	 ผูบ้ริหาร	 และพนักงานทกุคน	 

รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน	 อีกทั้งยังก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ 

ของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานของบริษทัฯ	พงึปฏิบติัอย่างเคร่งครัด		

2. บริษทัฯ	 ได้จดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส	 หากมกีารพบเหน็การกระท�าทจุริตใดๆ	 	 และจัดให้มมีาตรการ

คุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส	ผูร้้องเรียน	หรือผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูดงักล่าว

3. บริษัทฯ	มีการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตของทกุหน่วยงาน

4. บริษัทฯ	 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต	 ได้แก่	 เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้าน 

ทุจริตไปยังผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 และเผยแพร ่

ไปยงัพนักงานทกุคน	ผ่านทางอเีมล์	และอนิทราเน็ตของบริษทัฯ	รวมถงึ	มกีารเผยแพร่ให้กบัพนักงานใหม่ทนัท ี

ที่เร่ิมงาน	 ท�าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์

ในทกุโครงการ	จดักจิกรรมตอบปัญหาชิงรางวลั	รวมถงึการปฐมนเิทศพนักงานใหม่	เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบันโยบาย

และแนวปฏิบตัใินการต่อต้านทจุริต	

 

 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

	 นอกจากการก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว	บริษัทฯ	ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ	“ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	และการสร้าง
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พระพทุธรูปให้เป็นศลิปแบบร่วมสมยัช่ือ	“พระศภุนิมติรมิง่มงคลปัญญาบารม”ี	ทีส่ามารถสือ่สารปรัชญาโดยมุง่เน้นการเข้าถึง 

แก่นแท้ของพระธรรม	ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชา	ให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลภะ	โทสะ	โมหะ	

ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนามารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของกัลยาณมิตร 

ที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน

 ช่องทางและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือ

กระท�าผิดด้านการทุจริต	 	 หรือกระท�าผิดจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	 หรือการประพฤติมิชอบ 

ของบุคคลในองค์กร	 หรือการถูกละเมิดสิทธิ	 	 ทั้งจากพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 	 รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครอง 

ผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน		ดังนี้

1. บริษัทฯ	จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียน	เป็นความลับ

2. บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มา

ของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง		

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย	

หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	สามารถ

ร้องขอให้บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือบริษัทฯ	อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดย

ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได	้ 	 หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ม ี

แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือไม่ปลอดภัย		

5.	 บริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง

ต�าแหน่งงาน	ลักษณะงาน	สถานที่ท�างาน	สั่งพักงาน	ข่มขู่	รบกวนการปฏิบัติงาน	เลิกจ้าง	หรือกระท�าการ

อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง		

ทั้งนี้	 ก�าหนดให้กรรมการอิสระ	 เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน	 ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน	 ผ่านทางอีเมล์ 

ของกรรมการอิสระโดยตรง	ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง อีเมล์

1. นายประกิต			ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

p_pradipasen@hotmail.com

2. นายอนันต์				เกตุพิทยา กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ gatepithaya@yahoo.com

3. ผศ.อัศวิน					พิชญโยธิน กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ b.aswin@hotmail.com

4. นายประสพ			สนองชาติ กรรมการอิสระ prasobs@infonetthailand.com

5. ดร.วิรัช							อภิเมธีธ�ารง กรรมการอิสระ virach5183@yahoo.com

ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท
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 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 และก�าหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มี 

ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม	ไว้ดังนี้	

 ก) ผู้ถือหุ้น 

	 บริษทัฯ	มุง่เน้นให้ธรุกจิเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยืน	จงึด�าเนินธุรกจิด้วยความซือ่สตัย์	สจุริต	โปร่งใส	มุ่งให้เกดิ 

การบริการที่ดี	 สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า	 ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ในระยะยาว	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยบริษัทฯ	 พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 มีการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 มั่นคง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท�างานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ	 รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	หลักจริยธรรม	และแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

 ข) ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง 

พนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วมถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เพื่อมุ ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	 

ความมั่นใจให้กับลูกค้า	 และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม	 ซื่อสัตย์	 และมีคุณธรรม	 โดยบริษัทฯ	 

พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค	 และเป็นธรรม	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย	 

และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม	 อีกทั้งมุ ่งมั่นในการจัดหา	 พัฒนา	 และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 มีการศึกษา	 ประเมิน	 และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้า 

อย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ	 ตรงตามมาตรฐาน	 ข้อก�าหนด	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 

หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมจดัให้มบีริการหลงัการขาย	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้าอย่างมีประสทิธิภาพ	ทัง้นี	้

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

	 จากการที่บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	 จึงมีการน�าระบบการบริหาร

งานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ	และค�านึงถึงความต้องการ 

ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบ 

สินค้าให้ลูกค้า	 รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	 และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา	 

เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	 ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองที่ดี	 และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย	 

และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มข้ึนให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน	 ISO	 

โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	 ดังน้ี	 “บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เน้นพัฒนา	 “คุณภาพ”	 ให้ดีข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง	ในระบบของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหารชุมชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐาน

วิชาชีพ	และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

	 รวมทั้ง	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ	 โดยให้ฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	 จัดท�าวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและน�าไปปฏิบัติได้จริง	 โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่ก�าหนดข้ึน	 

ให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ	เพื่อการน�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่ก�าหนดไว้
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	 วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานน�าไปปฏิบัติดังกล่าว	จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร	 

และมีการประกาศใช้	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าไปเป็นเป้าหมายในการท�างาน	 ที่จะน�าไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค ์

ของนโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนดต่อไป

	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย	 

ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ISO	9001	 :	2008	 ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง	 ออกแบบ	 

การก่อสร้าง	การขาย	ตลอดจนการบริการหลังการขาย	จนท�าให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

•	 รางวัล	“BV	สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ	ในมาตรฐานระดับสากล	ประจ�าปี	2556”	จากบริษัท	บูโร	เวอริทัส	 

เซอทฟิิเคช่ัน	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(BVC)	โดยรางวลัดงักล่าวพจิารณาจากการน�าเคร่ืองหมายการรับรองระบบ	

ISO	9001	:	2008	ของ	BVC	ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	ได้อย่างกว้างขวาง	

มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์	สวยงาม	และสร้างสรรค์

•	 รางวัล	 “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทย	 ประจ�าปี	2555”	(BCI	Asia	Top	10	Developers	

Awards	2012)”	จาก	BCI	Asai	Construction	Information	Co.,Ltd.	และ	Future	Arc	Journal	ซึ่งบริษัทฯ	

ได้รับรางวัล	2	ปีซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2555	และ	2554		โดยเป็น	1	ใน	10	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้าง

ของบริษัทฯ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

•	 รางวัล	 “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	พ.ศ.2555”	 ในโครงการศุภาลัย	 พาร์ควิลล์	 ร่มเกล้า	-	 สุวรรณภูมิ	

และโครงการศุภาลัย	 ปาร์ค	 แยกติวานนท์	 และรางวัล	 “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	 พ.ศ.2554”	 

ในโครงการศุภาลัย	 ปาร์ค	 ราชพฤกษ์	 -	 เพชรเกษม	 จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	 

บริษัท	 เอเจนซี่	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากัด	 โดยรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ	 “คุ้มค่าน่าซื้อ”	 

ซึ่งพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม		ท�าเลที่ตั้ง		วัสดุ		รูปแบบและการออกแบบ		สภาพแวดล้อม

ในโครงการ

•	 รางวัล	“Thailand	Property	Award	2011”	ประเภท	Best	Affordable	Condo	Development	(Bangoko)	

ในโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	 และศุภาลัย	พรีเมียร์	 รัชดา	-	นราธิวาส	-	สาทร	จากนิตยสาร	

Property	Report

•	 รางวัล	 “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน	 ปี2554”	 ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

โดยการติดฉลาก	 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 จ�านวนมากที่สุด

ถึง	27	 รางวัล	13	 แบบบ้าน	 การมอบรางวัลในคร้ังน้ี	 ศุภาลัย	 จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ที่ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด	และได้รับถึง	2	ครั้งซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2552	

และ	2554	ซึ่งจัดขึ้นทุก	2	ปี	นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบ

ที่อยู่อาศัย	 เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ	 

โดยมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม	และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายด้านการออกแบบ

ของศุภาลัยว่า	“Green	Design	Standard”	คือ	มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 รางวัล	 “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าปี	 2553	(Best	Performance	Awards)”	 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งศุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ ่มที่มีมูลค่าหลัก

ทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	10,000	 ล้านบาท	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดดเด่นในด้านก�าไรสุทธ ิ

ต่อยอดขาย	 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	 ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน	 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน	 

(Net	Gearing)	นอกจากน้ี	รางวลัดงักล่าวพจิารณาจากผลประกอบการในช่วง	3	ปีย้อนหลงั	ในด้านการเตบิโต 
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อย่างต่อเน่ือง	 ระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูล	ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย์	(Return	on	Assets)	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	อัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุน	(Debt	to	Equity)	อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน	(Return	to	Investors)	ฯลฯ

•	 รางวัล	“Best	Under	A	Billion	Award”	ในปี	2553	จากนิตยสาร	Forbes	Asia	โดยบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	200	 

บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียกว่า	13,000	บริษัท	 

และเป็น	1	 ใน	9	 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลน้ี	 โดยวัดผลจากการท�าก�าไร	 อัตราการเติบโต	 

ภาระหนี้สิน	และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

•	 รางวัล	“Living	in	Thailand	Award	of	Excellence	2008”	ในรางวัลพิเศษ	Readers’	Choice	Award	ประเภท	

Best	Designed	Property	จากนิตยสาร	Living	in	Thailand

•	 รางวัล	 “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น	 ประจ�าปี	2552”	(Urban	Design	Award	2009)	 ระดับวิชาชีพ

และองค์กร	 ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร	 ในรางวัลชมเชย	 ของโครงการศุภาลัย	 คาซา	 ริวา	 

จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด	ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ	ได้ให้แก่ลูกค้า	เริ่มตั้งแต่

การออกแบบบ้านทีต่อบสนองความของลกูค้าในปัจจุบนั	ท�าสัญญาทีไ่ด้มาตรฐาน	การระบรุายละเอียดวสัดกุ่อสร้างทีชั่ดเจน	

การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์	และการรับประกันบ้าน	ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ	ดังนี้

•	 น�าระบบการบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	 โดยบริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ขั้นตอนที่ต้องมี

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	 รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายคุณภาพซึ่ง 

มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม

•	 การออกแบบบ้านของบริษัทฯ	 ค�านึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์	 และประหยัดพลังงาน	 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	รวมทัง้ออกแบบบ้านส�าหรับผูพ้กิารและคนชรา	นอกจากน้ี	บริษทัฯ	มฝ่ีายวจิยัและพฒันา	

ซึ่งด�าเนินการศึกษาวัสดุที่น�ามาใช้	โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาส�าหรับการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด

•	 การท�าสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก�าหนดไว้	

โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ	 จะได้รับความเป็นธรรมต้ังแต่ข้ันตอนการท�าสัญญา	

เพราะบริษัทฯ	 จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	 และส�านักงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	(สคบ.)	 ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายท�าสัญญา

เอาเปรียบ	 และเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขาย

ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้

•	 การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย	โดยบริษัทฯ	ได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย	 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปน้ันใช้วัสดุในการ

ก่อสร้างชนิดใด

•	 การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสทิธ์ิ บริษทัฯ	จะท�าการนดัหมายลกูค้าเพือ่ตรวจรับมอบบ้านก่อนทีจ่ะโอน

กรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	หากลูกค้าพบว่ามีงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง	หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง	เนื่องจาก 

ผลงานต�่ากว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ	 บริษัทฯ	 จะท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที ่

พอใจก่อน	แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
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•	 การรับประกันบ้าน	บริษัทฯ	รับประกันในความช�ารุดบกพร่องของบ้าน	ต่อไปอีก	5	ปี	ในส่วนของโครงสร้าง

ของอาคาร	และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาคาร	ภายในระยะเวลา	

1	 ปี	 หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ 

ให้กับลูกค้า	 ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง	หรือเกิดเหตุช�ารุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

และยังอยู่ในช่วงการรับประกัน	เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา	ทางบริษัทฯ	จะท�าการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย

•	 การส�ารวจความคิดเห็นลูกค้า บริษัทฯ	 ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธ์ิ	 

และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย	เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

•	 การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า	 บริษัทฯ	 มีช่องทางรับข้อร้อเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง	 ดังนี้	 โทรศัพท์,	 

กล่องรับความคิดเห็นในโครงการ,	Smart	Center	(1720),	 โครงการระฆังแก้ว	(manage@supalai.com),	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ฯลฯ		โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว	

เหมาะสม	รวมถึงการน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง	พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ	ต่อไป

•	 การบริการหลังการขาย	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	 เช่น	 การหาสินเช่ือธนาคาร	 การมอบฉันทะ 

เพื่อให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์	ฯลฯ

•	 การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า	เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ	ของบ้าน	หลังโอนกรรมสิทธิ์

 ค) พนักงาน 

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	 นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 และ

นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน	 ทุกระดับ	 เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	 จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งใน 

ด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 การแต่งตั้ง	 การโยกย้าย	 การฝึกอบรม	 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน	 

เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด	 

ฝ่ายใด	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 ปลอดภัย	 การจ่าย 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท�างาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน	 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยระยะสั้นข้ึนอยู่กับความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี	 และระยะยาวจากการ

ให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(Employee	Stock	Options)	 ทั้งน้ี	 ข้ึนอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้ง	 จัดให้มีสวัสดิการ 

ที่ดีให ้กับพนักงาน	 จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�างานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน	 

ที่ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 บริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่า	 พนักงานเป็นสินทรัพย ์

ที่มีค่าขององค์กร	 จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้	 ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน	 เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

ไปพร้อมกับองค์กรได้	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 เผยแพร่นโยบายต่างๆ	 ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

	 บริษัทฯ	 เห็นความส�าคัญของพนักงาน	 มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	 ทุกระดับอย่างเป็นธรรม	

ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน

และครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น	 อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับ 

การเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	 เน่ืองจาก	 เล็งเห็นว่า	 “บุคลากร”	

เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า	(Human	Capital)	 และเป็นแรงผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย	 

ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน 
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ที่มีต่อบริษัทฯ	(Opinion	Survey)	 เป็นประจ�าทุกปี	 ด้วยสโลแกน	 “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน	 คือ	 ทุกการเติบโต 

และก้าวไปพร้อมกับบริษัท”

	 บริษัทฯ	มีการน�าความสุข	8	ประการ	มาใช้ในสถานที่ท�างาน		โดยความสุข	8	ประการ	ประกอบด้วย

1. Happy	Body	:	ความสุขทางด้านร่างกาย	คือ	มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ	รู้จักใช้ชีวิต	รู้จักกิน	รู้จักนอน		

โดยจัดให้มี	

•	 กิจกรรมกีฬาสี		กีฬาภายใน		และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	กับสื่อมวลชน		และบริษัทฯ	

กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี

•	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล		และประกันอุบัติเหตุ

•	 จัดให้มีห้องพยาบาล		เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างท�างาน

2. Happy	Heart	:	ความสุขที่มีน�้าใจงาม	คือ	มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน		โดยจัดให้มี

•	 รางวลัแห่งการบริการ	(Service	Award)	ส�าหรับพนักงานทีใ่ห้บริการด้วยใจอย่างสม�า่เสมอ		เพือ่หล่อหลอม

ให้พนักงานมีจิตส�านึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม	มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

3. Happy	Relax	:	ความสุขจากการผ่อนคลาย	คือ	ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ	 ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน		

โดยจัดให้มี

•	 ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์		เพื่อให้พนักงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อพนักงาน		เช่น		งานกีฬาสี		งานเลี้ยง

สังสรรค์ปีใหม่		เป็นต้น

•	 ห้องฟิตเนส	 เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกก�าลังกาย	 ในช่วงก่อนเร่ิมงาน	 พักกลางวัน	 และ 

หลังเลิกงาน

•	 สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ

•	 งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที่	ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4. Happy	Brain	:	ความสขุจากการหมัน่ศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา	คือ	น�าไปสูก่ารเป็นมืออาชีพ	

และความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน		โดยจัดให้มี

•	 โครงการ	1	หน่วยธุรกิจ	1	ความคิด	ปีที่	2		หรือ	1	Business	Unit	1	IDEA	#	2		เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์พัฒนาบริษัทฯ	ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการท�างานเป็นทีม

•	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้		ได้แก่	การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน	เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความ

รู้เพิ่มเติม	 และการจัดงบประมาณส�าหรับการอบรมประจ�าปี	 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและ 

เป ้าหมายรวมของบริษัทฯ	 และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่ก�าหนดไว ้อย ่างต ่อเน่ือง	 

เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

•	 ทุนการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท

•	 การดูงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

5.	 Happy	Soul	:	ความสุขจากการมีจิตปัญญา	“ทางสงบและคุณธรรม”	คือ	มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่	

และมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต	มีความละอาย	และเกรงกลัวต่อการกระท�าของตน		โดยจัดให้มี

•	 จัดให้มีพระมาเทศน์เกี่ยวกับการท�างานอย่างมีความสุข

•	 อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา	 เช่น	 อุปสมบท	 ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ	 

ประเทศซาอุดิอารเบีย	เป็นต้น

•	 จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี

6.	 Happy	Money	:	ความสุขด้านการเงิน	คือ	รู้จักเก็บ	รู้จักใช้	มีชีวิตที่เหมาะสม		 โดยจัดให้มีผลตอบแทน

ที่เหมาะสม	 ทั้งในรูปของเงินเดือน	 ค่าตอบแทนพิเศษ	 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่เหมาะสม	 กองทุน
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ส�ารองเลี้ยงชีพ	 ในอัตรา	3	-	10%	 ตามอายุงาน	 เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ	 ในการ 

ดูแลพนักงานในระยะยาว	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน	 ในกรณีลาออก	 

เกษียณอายุงาน	 พิการ	 หรือเสียชีวิต	 ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการ

ท�างานให้กับพนักงาน		และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เงินช่วยพนักงาน		เงินช่วยเหลืองานศพ		 

เงินช่วยเหลืองานแต่งงานรถรับ	-	ส่งพนักงาน		ระหว่างบริษัทฯ	กับสถานีรถไฟฟ้า

7.	 Happy	Family	:	 ความสุขด้านครอบครัว	 คือ	 มีครอบครัวที่อบอุ่น	 และมั่นคง	 	 โดยจัดให้มีทุนการศึกษา 

บุตรของพนักงานที่เรียนดี	ให้สิทธิพนักงานซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ	ในราคาพิเศษ

8. Happy	Society	:	สร้างสังคมที่ดี	สังคมที่มีความสุข	คือ	มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน	โดยจัดให้มี

•	 พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่

•	 กิจกรรมวันสงกรานต์	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย	 

“Promote	from	Within”	&	“Recognize”	พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน	โดยมีการประกาศเกียรติคุณ

และให้รางวัลพนักงานอายงุาน	5	ปี	10	ปี	และ	20	ปี	นอกจากน้ียงัมุง่เน้นให้พนักงานเป็นคนด	ีมจีริยธรรม	 

คุณธรรม	 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม	 โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนา 

ทีแ่ต่ละคนมคีวามเลือ่มใสและศรัทธา	เช่น	การเข้าร่วมกจิกรรมเจริญสตสิมาธ	ิการไปทศันศกึษาดนิแดน 

พุทธภูมิ	สังเวชนียสถาน	4	แห่งที่อินเดีย	เป็นต้น	รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการ

มีโครงการ	 “พนักงานดีเด่นประจ�าปี”	 โครงการ	 “รางวัลแห่งการบริการ”	 เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจ 

ในการให้บริการ	 และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ ่งสู ่การบริการที่เป็นเลิศและโครงการ	 

“รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น”	เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

•	 ฝึกอบรมหลักสูตร	 “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ	(Supalai	Way)”	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน 

เกิดทัศนคติและจิตส�านึกที่ดีต่อตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 และองค์กร	 ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน	 

(Self	potential)	 ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ	 โดยมีการผสมผสานการท�างานเป็นทีม	 

(Team	Building)	 และรู้จักการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	(Supporting)	 เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคต	ิ 

ความรู้	และทักษะในการท�างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถทางการแข่งขัน	โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน	(Employee	Development	Plan	:	EDP)	ที่ด�าเนินไปในทิศทาง 

ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือเป็นนโยบายส�าคัญและได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	 

โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน	 และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ	 ให้ได้รับความรู้	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 

และได้น�า	ระบบ	Competency	มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	รวมถึง	เพิ่มพูน 

ความรู้	 ทักษะ	 บุคลิกภาพ	 และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่	 ซึ่งบริษัทฯ	 

ท�าการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม	 และมีความเข้าใจ 

ในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และเพิม่พลงัการท�างานยคุใหม่ตามความสามารถหลกัองค์กรด้วยการจดักจิกรรมเรียนรู้และพฒันาทมีงาน		(Team	Learning	

&	Development)	เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ	ในการท�างาน		ซึ่งในปี	2556	

การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	1	หลักสูตร/	ต่อคน	/	ต่อปี
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	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน	(Upward)	จากพนักงานทุกระดับ	ไปยังผู้บริหารระดับสูง		

ในหลายช่องทาง		ดังนี้

•	 กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน		โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	ผ่านทางอีเมล์	ให้พนักงาน

ทราบทุกคน

•	 Site	Visit	 โดยผู้บริหารระดับสูง	 และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน	 ทั้งในส่วน 

ของการปฏิบัติงาน		และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

•	 โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับ

กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม	 ด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจ�าปี 

อย่างต่อเน่ือง	รวมถงึ	สนับสนุนให้พนกังานรักและผูกพนักบัองค์กร	โดยมรีางวลัส�าหรับพนักงานอายงุาน		5	ปี,	10	ปี	และ		20	ปี	 

ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ได้น�าระบบ	HRMS	 มาใช้ในบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

และประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - ดา้นการบรหิารจัดการ	แนวทางการบรหิารความเสี่ยงขององคก์รยคุใหม	่การบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ 

ส�าหรับหัวหน้างาน	ระบบบริหารผลการด�าเนินงาน	ระบบบริหารคุณภาพ	(ISO	9001:2008)	เป็นต้น

 - ด้านการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	การสร้างค่านิยมร่วม	(Shared	Value)	ให้กบัพนักงานทกุระดบั	ทกุโครงการ 

ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ	เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ	(Supalai	Service	Excellence)	กิจกรรม	 

Supalai	Way	 เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 นอกจากน้ี	 ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล	 

ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI	:	Key	Performance	Indicator)	 ท�าให้พนักงานมีเป้าหมายในการ

ท�างาน	และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม	เป็นต้น

 - ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 เพื่อให้ผลในการท�างานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย	

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย	Supalai	7	R	 มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน	 เพื่อให้ผลในการท�างาน

สอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย	ส�าหรับกลยุทธ์	Supalai	7R	เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพ

ของทุกฝ่ายงานที่ท�างานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	และเป้าหมายร่วมกัน	

อันประกอบด้วย

1. CSR (Corporate Social Responsibility):	 ศุภาลัย	 กับ	 สังคม	 โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กร	 และคืนก�าไรสู่สังคม	 โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย	 เพื่อได้รับการ 

กล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2. PR (Public Relation):	ศุภาลัย	กับ	สื่อมวลชน	เช่น	งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว	

เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน	 อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่าง

ผู้บริหารและสื่อมวลชน	โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน	เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้

ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

3. CRM (Customer Relation Management):	ศุภาลัย	กับ	ลูกค้า	เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

บริษัทฯ	 และลูกค้าให้มากขึ้น	 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	 เพื่อความพึงพอใจ

ของลูกค้า

4. ER (Employee Relation):	ศภุาลยักบัพนักงาน	เน้นสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอพนักงานภายในองค์กร	

ท�าให้พนักงานทกุฝ่ายมคีวามสามคัคแีละท�างานอยูร่่วมกันเสมอืนญาต	ิเพือ่การท�างานอย่างมคีวามสขุ
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5.	 IR (Investor Shareholder Relation):	ศุภาลัย	กับ	ผู้ถือหุ้น	ท�าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและ

รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ	ดีขึ้น	 เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ	 และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว	อีกทั้ง

ต้องการท�าให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจส�าหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6.	 SCR (Supplier Contractor Relation):	ศุภาลัย	กับ	คู่ค้าและผู้รับเหมา	ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า	ใน

แง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า	ผู้รับเหมา	เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับ

ความไว้วางใจ

7.	 GR (Government Relation):	ศภุาลยั	กบั	หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง	เน้นด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานราชการกับบริษัทฯ	เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว	ซึ่งบริษัทฯ	ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ	กฎหมาย	และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม	 และบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 และปฏิบัติกับพนักงานอย่าง 

เท่าเทียม	โดยจัดท�าจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	รวมถึงการจัดท�าจุลสารบ้าน

ศุภาลัยเป็นประจ�าทุกเดือน	 เป็นต้น	 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 บริษัทฯ 

จึงได้ก�าหนดค�าขวัญประจ�าปี	2557	“คุณภาพมาตรฐาน	บริการประทับใจ”

 ง)  คู่ค้า
	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า	 ได้แก่	 ผู้รับเหมา	 ร้านค้า	 และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	 

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมทั้งปฏิบัต ิ

ตามพนัธสญัญา	ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง	รายงานทีถ่กูต้อง	การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ 

ทางธุรกิจ	 รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการสร้างสรรค ์

ผลงานที่มีคุณภาพ	

	 และบริษัทฯ	 ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างเป็นธรรม	 เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี	 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้ีและให้ความ 

เช่ือถือซึ่งกันและกัน	 มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ 

ของการใช้เงิน	 การช�าระคืน	 การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี	 

เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน	 ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้	 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ 

โดยเร็ว	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล	 และไม่ด�าเนินการที่ทุจริต 

ในการค้ากับเจ้าหนี้	โดยบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า	/	เจ้าหนี้		ดังต่อไปนี้

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ	ไม่สามารถ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้		บริษัทฯ	รีบแจ้งให้เจ้าหน้ีรับทราบโดยเร็ว		เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา		โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน		

การช�าระคืน	การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน		เงื่อนไขทางการค�้าประกัน	การบริหารเงินทุน		การช�าระ

หนี้ค่าสินค้า		และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้		เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
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•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า	 โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้	 อย่างไร

ก็ตามในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจ�าเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด	 

หากบริษัทฯ	มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้	บริษัทฯ	ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

•	 ก�าหนดนโยบายให้พนักงานทีท่�างานตดิต่อกบัคูค้่า	ต้องมคีวามเทีย่งตรง	โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานต้องไม่รับ 

หรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า	 หรือผู้ที่ก�าลังจะเป็นคู่ค้า	 ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณา 

การซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา	 ซ่ึงได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงาน	 ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ	 โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า	 เช่น	 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน	 

ร้านค้า	 ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	 ต้องท�าการเสนอราคาสินค้ามาก่อน	 เพื่อที่บริษัทฯ	 จะเปรียบเทียบข้อเสนอ

และเงื่อนไขที่ดีที่สุด	

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	(Business	Partner)	โดยการยึดมั่นต่อ

สัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด	 เพื่อให้ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจสอดคล้อง

ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	บริษัทฯ	ด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)	อย่างยุติธรรม	และโปร่งใส	

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา	เพื่อร่วมกัน 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	อาทิเช่น	โดยปกติ	บริษัทฯ	ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุ 

ก่อสร้าง	 อย่างไรก็ตาม	 หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ	 และบริษัทฯ	 มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมา 

ในการจัดหาวัสดุ	เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

เปิดโอกาสโดยให้ความส�าคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ	มานาน	โดยให้ไปช่วยรับงาน

ก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด	เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานท�าอย่างต่อเนื่อง	

•	 จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมา	ที่มาร่วมงานกับบริษัท	และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง	ภายใต้แนวคิด	

“ร่วมแรง	ร่วมใจ	ศภุาลยั&ผูรั้บเหมา”	เพือ่เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอกัน	และเป็นก�าลงัใจให้กับผูรั้บเหมา

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•	 ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา	เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถ

ในการขยายงาน

•	 การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย	บริษัทฯ	ได้มอบสิทธิ

พิเศษส�าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ	 ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 

จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก	10%	ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ

•	 เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่	 ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	 เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน	

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2725-8888	ต่อ	310	ในวันเวลาท�าการ	จันทร์-ศุกร์

•	 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต	พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

•	 ค�านึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหน้ีสถาบันทางการเงิน	 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 ในปี	 2542	 บริษัทฯ	 

เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีกับส�านักงานคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	 

(คปน.)	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และสามารถปรับโครงสร้างหน้ีได้ส�าเร็จในปี	2545	 โดยเจ้าหน้ีทุกราย 

ได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย	 และยังคงให้การ

สนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ	โครงการ

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ	 รับทราบ	 พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	(www.supalai.com)
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 จ) คู่แข่ง 
	 บริษัทฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏิบติัต่อคูแ่ข่ง	โดยกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุคน	รวมทัง้พนักงาน

ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดย

•	 ด�าเนินธุรกจิภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการ

ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	หรือขัดต่อจริยธรรม	และข้อกฎหมายใดๆ	

•	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	 เช่น	 ไม่ท�าลาย 

ช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบั

ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต	หรือขัดต่อจริยธรรม	ไม่ผูกขาดโดยก�าหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะ

บริษัทฯ	เท่านั้น	โดยตลอดเวลาบริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

 ฉ)  ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

      ชุมชนและสังคม

	 	 	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 บริษัทฯ	 

ได้ยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิด้วยความรับผดิชอบต่อชุมชน	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	เพือ่ให้เกดิการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ด้วยการค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในพืน้ทีต้ั่งโครงการและสงัคม

โดยรวม	เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

	 							ตลอดระยะเวลา	20	กว่าปีทีผ่่านมา	บริษทัฯ	มุง่มัน่การด�าเนินธรุกิจควบคูไ่ปกบัการตอบแทนสงัคมอย่างต่อเน่ือง	 

ตามนโยบาย	 “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย”	 เพื่อคืนก�าไรสู่สังคม	 โดยประธานกรรมการบริหาร	 ได้มีด�าริ

ไว้ว่า	 “การคืนก�าไรสู่สังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนส�าคัญของบริษัทธรรมมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนา

คุณภาพสังคมให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน แนวทางการสร้างสรรค์สังคม 

ของศุภาลัยน้ัน มุ ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู ้ที่ได้รับความรู้ สามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สร้างประโยชน์ได้ทั้งตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การให้ความรู้ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล  

สร้างประโยชน์สุขสู ่สังคมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือสิ่งของอื่นๆ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “แสงประทีป”  

ที่เป็นโครงการที่สร้างแสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน	 โดยกิจกรรมที่ได้ด�าเนิน

การเพื่อประโยชน์สุขสู่สังคม	มีดังต่อไปนี้

•	 กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้สู่ประชาชนฟรี	เกี่ยวกับสุขภาพ	ธรรมะ	ศิลปะ	การเงิน	และการลงทุน	ฯลฯ		 

ซึ่งในปี	2556	มีการจัดอบรมสัมมนา	ได้แก่	ถอดรหัสฮวงจุ้ยเสริมมงคลรับปีมะเส็ง,	ครอบแก้ว	แกว่งแขน	

เสริมสุขภาพ,	เมื่อไหร่จะ..ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน	Version	2013,	เคล็ดวิธีส่งต่อธุรกิจสู่ลูกหลาน,	ขับพิษ	 

พิชิตหุ่น	ด้วย	18	ท่ากับผ้าขนหนู		และเคล็ดลับพิชิต	Office	Syndrome	

•	 กิจกรรมด้านการศึกษา เน่ืองด้วยบริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาของเด็กไทยจึงให้การ

สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน	อาคารเรียน	ห้องสมุด	อาคารหอพักนักเรียน	หลายแห่งในโรงเรียน

ชนบททีข่าดแคลนในช้ันประถมศกึษา	และในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา	เช่น	บริษทัฯ	บริจาคเงนิ	จ�านวน		

2	ล้านบาท	มอบให้แก่	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อการ
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สนับสนุนการจัดท�าห้องเรียน	และบริจาคเงิน	จ�านวน	2	ล้านบาท	มอบให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริจาคเงินกว่า	2	ล้านบาท	เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

และพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ	เป็นต้น

•	 กจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรม	บริษทัฯ	จดังานแสดงศลิปกรรม“พลงัแห่งการสร้างสรรค์”	โดยน�ารายได้ 

ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 2,491,414	 บาท	 ทูลถวาย	 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

•	 กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม	 บริษัทฯ	 ผลิตหนังสือซึ่งมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน ์

ในชีวิตประจ�าวัน	และจดัท�าบทเพลงธรรมะ	“มองกว้าง คดิไกล ใฝ่สงู”	มอบให้แก่ลกูค้าและประชาชนทัว่ไป	 

จัดพิมพ์หนังสือ	 “ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	 และน�ารายได้จากการจ�าหน่าย

ทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)	บริจาคให้สภากาชาดไทย

•	 กจิกรรมด้านสงัคม	ร่วมมอืร่วมใจมอบถงุยงัชพี	ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั 

ในพื้นที่ต่างๆ	อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	เพื่อเข้ากองทุน	“ตลาดทุนร่วมใจ	 

ช่วยภยัน�า้ท่วม”	รวมมลูค่ากว่า	10	ล้านบาท	นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ได้ออกแบบ	“บ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร” 

เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

•	 กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ภายในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง	 โดยการจัดกิจกรรม	 

“เจริญสติ-สมาธิ”	กิจกรรมวันแม่		และกิจกรรมสายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี	เป็นต้น

•	 กจิกรรมด้านสขุภาพ	บริษทัฯ	เชิญทมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชัน้น�า	มาให้บริการตรวจสขุภาพ

ฟรีแก่ครอบครัวของลูกค้าศุภาลัยและประชาชนทั่วไป	และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ	ส�านักงานใหญ่ 

ของบริษัทฯ	ประจ�าทุกปี

•	 กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน	ได้แก่	การปรับปรุงถนนเลียบคลอง	4	การมอบรถบรรทุกเก็บขยะ	การท�า 

ท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล	 การวางท่อระบายน�้าและบ่อพักบริเวณซอยพหลโยธิน	4	 

การมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้กับสถานีต�ารวจ

•	 กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา	 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามลานวัด	 และมัสยิดเพื่อความปลอดภัย	 ร่มร่ืน	 

และสบายตาส�าหรับศาสนิกชนที่มาศาสนสถาน

•	 กิจกรรมตรวจสุขภาพ	 บริษัทฯ	 ได้เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลช้ันน�ามาให้บริการตรวจ

สุขภาพฟรี	พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ	โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ	และ

กิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

กิจกรรม

•	 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 - กิจกรรมวันแม่	 ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัด

กิจกรรมคืนก�าไรสู่สังคม	ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “รวมพลคนรักแม่”	 ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปี	 ส�าหรับ

ครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์

อันดีในครอบครัวศุภาลัย	

 - กิจกรรมสานสายใย	อาทิเช่น	กิจกรรมเจริญสติ-สมาธิเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว,	กิจกรรม

สายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี	เป็นต้น
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•	 ถ่ายทอดสูก่จิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	การจดักิจกรรมสมัมนาให้ความรู้ด้าน

ต่างๆ	แก่ประชาชนทั่วไป	โดยสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	การจัดกิจกรรมมอบ

ถุงยังชีพ	แก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม	การจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	เพื่อท�าความสะอาดตามโครงการต่างๆ	

ของบริษทัฯ	หลงัน�า้ลด	รวมถงึการจัดกจิกรรมให้สมาชิกโครงการ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างสงัคม

ไทย	ให้เป็นสังคมที่อบอุ่น	มีสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

•	 จัดให้มีหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการจดัสรร	 ในเร่ืองความปลอดภัย	 ความสะอาด	 

ความสวยงาม	 และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ 

ให้แก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย	 และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 เล็งเห็นว่า	 การอยู่อาศัย 

ในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู ้อยู ่อาศัยในสังคมน้ันๆ	 จึงให ้

ความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์สงัคมชาวศภุาลยัให้เป็นสงัคมทีม่คีณุภาพ	 น่าอยู	่ มคีวามอบอุน่	 มคีวาม

ปลอดภัย	 โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่งก่อนเพื่อการพัฒนา

ปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตส�านึกที่ดีต่อครอบครัวในอันที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสังคมโดยรวม	 จึงจัดกิจกรรม

ที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแด่บุพการีหรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

อย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 กจิกรรมเจริญสติ-สมาธิ	 กจิกรรมปีใหม่ทีส่่งเสริมการท�ากจิกรรมร่วมกนัของสมาชิก 

ในครอบครัว	 เป็นต้น	 และศุภาลัยมิได้ดูแลแค่เพียงชาวศุภาลัยเท่าน้ัน	 แต่ยังให้ความเอาใจใส่ต่อผู้อยู ่

อาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียงนับแต่เร่ิมพัฒนาโครงการ	 โดยก�าหนดให้มีการตรวจตราความเรียบร้อย	 

ความปลอดภัย	 เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากงานก่อสร้างกับผู้อยู่อาศัย 

ข้างเคียงด้วย	 และสิ่งหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการดูแลชาวศุภาลัย	 คือ	 การมี 

ช่องทางการตดิต่อสือ่สารทีห่ลากหลาย	 อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์และการบริการ	 เพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ช่องทางสื่อสารที่สามารถบอกเล่า 

ความสขุ	หรือมเีร่ืองทีจ่ะบอกให้ศภุาลยัได้รบัรู้	หรือส่งต่อความคดิเหน็ผ่านเจ้าหน้าทีบ่ริหารชุมชนประจ�า

โครงการ,	เจ้าหน้าทีบ่ริหารชุมชนทีส่�านักงานใหญ่	โทรศพัท์	02	725	8888	ต่อ	553,	557,	Smart	Center	

โทรศัพท์	02	725	8899,	1720,	www.supalai.com,	กล่องรับความคดิเหน็ประจ�าโครงการและโครงการ	

“ระฆงัแก้ว”

	 							สบืเน่ืองจากนโยบายของบริษัท	ศุภาลยั	จ�ากดั		(มหาชน)	ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

อย่างต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ 

สังคมไทย”	 ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อคืนก�าไรสู่สังคมเป็นประจ�าทุกปี	 นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัทฯ	 

จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีความตระหนักถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 (Corporate	Social	Responsibility	

:	CSR)	นอกจากนี้	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	ด้วยการจัดให้มีสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการหัวข้อ	“CSR	Engagement”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันไทยพัฒน์	เป็นผู้บรรยาย	เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ	CSR	และทิศทางของบริษัทฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	CSR	อย่างยั่งยืนขององค์กร

      สิ่งแวดล้อม
		 						ด้านการใช้ทรัพยากร	บริษทัฯ	ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยกรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เหตุจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากร 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย	และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน	รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้

ซ่ึงจะท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ	 ด้วยความดีน้ี	 จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็น

แบบอย่างสืบไป	 น�าไปสู่การคิดก่อนใช้	 และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้สื่อสารการสร้างจิตส�านึก
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ด้านการใช้ทรัพยากร	ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	จัดบอร์ด	และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้ 

แนวคิด	3Rs-	Reduce,	Reuse,	Recycle	เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่	และเป็นการลดพลังงานในการ

ก�าจัดขยะ	ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 						บริษทัฯ	มุ่งม่ันทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทกุฉบบัทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	และกฎหมายทกุฉบบัทีเ่กีย่วกบั 

สุขภาพและความปลอดภัย	โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน	และประชาชน

ทั่วไป	ด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและความปลอดภัย	 เพื่อน�ามาปรับใช้ในสถานที่ท�างาน	และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก	

เช่น	 การอบรมเรื่อง	 “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ”	 การอบรมเรื่อง	 “การจัดท�าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”	 ซึ่งสามารถ 

ย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 				นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	สนับสนุนการออกแบบ	วิจัย	และพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม	 และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระ

ของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้ง	 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	 อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

โดยก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	นโยบายการใช้รถยนต์	นโยบายการใช้ไฟฟ้า	นโยบายการใช้เคร่ืองปรับอากาศ	นโยบาย

การใช้อุปกรณ์ส�านักงาน	นโยบายการใช้น�้า	นโยบายการลดขยะและน�ากลับมาใช้ใหม่		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบาย

ดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)		

บริษทัฯ	มุง่เน้นการสร้างจติส�านึกด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ดงัน้ี

•	 การพฒันาภายใต้แนวคดิ Supalai	Save	Our	World	Save	Your	Money	บริษทัฯ	ออกแบบบ้านเพือ่การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 โดยออกแบบเน้นบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ	 

(Passive	Cooling)	 ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการส�าหรับการท�าให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพา

เทคโนโลยี	(Active	Cooling)	เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน	โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการ

ประหยดัพลงังานต่อภาระการท�าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ	ลดการใช้ไฟส่องสว่าง	และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อืน่ๆ	ได้โดยทีร่าคาก่อสร้างยงัคงอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกนักบับ้านทัว่ไปตามท้องตลาด	ส่งผลให้เกดิความ 

คุ้มค่าในเรื่องราคา	 การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า	 จากแนวคิดการออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	ท�าให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน	Eco	land	ที่คอยช่วยโลก

ในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน

•	 ด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	แม้มไิด้บงัคบัรูปแบบกระบวนการในข้ันตอน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของบริษัทฯ	 แต่บริษัทฯ	 เลือกที่จะใช้วิธีจัดประชุมเพื่อรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการของบริษัทฯ	 

โดยเริม่จากการลงพืน้ทีส่อบถามข้อมลูเบือ้งต้นจากบ้านทกุหลงัในบริเวณทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วน�า

มาวิเคราะห์เพือ่ช้ีแจงท�าความเข้าใจต่อประเดน็ข้อห่วงกังวลต่างๆ	พร้อมท้ังหามาตรการบรรเทาผลกระทบ 

ทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนและน�าไปแจ้งให้ประชาชนในพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบทราบเพือ่การมส่ีวนร่วม 

และรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน	 ในการประชุมทกุคร้ังบริษทัฯ	 ได้เปิดให้ประชาชนทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ทกุท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะการแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ 

บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีบ่ริษทัฯ	 จดัท�าข้ึนจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในเบือ้งต้น	 หากไม่เป็นทีพ่อใจ 

กจ็ะรับข้อมลูมาเพ่ือแก้ไข	 ปรับเปลีย่นเพือ่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน	 และหากยงัมชุีมชน 

หรือกลุม่ประชาชนทีย่งัมข้ีอสงสยัหรือคดิว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัไม่เพยีงพอ	 บริษทัฯ	 

กม็ไิด้เพกิเฉย	แต่จะท�าการประชุมกลุม่เฉพาะ	(Focus	Group)	เพือ่รับฟังข้อห่วงกงัวลเฉพาะของแต่ละชุมชน 

หรือเฉพาะกลุ่มน้ันๆ	 เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่แต่ละชุมชนหรือกลุ่มกังวลให้เหมาะสมและ 

เป็นทีพ่อใจต่อไป
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•	 การให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	การประหยัดพลังงานในบริษัทฯ	 

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันใดหนีไฟ	เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดหนีไฟแทนการใช้ลิฟท์	การ

จัดท�าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	

•	 การป้องกนัมลพษิระหว่างก่อสร้าง	ระหว่างก่อสร้างจดัท�าร้ัวโครงการ	จดัท�าผ้าใบคลมุตกึเพือ่ลดเสยีงและฝุน่	 

จัดสถานที่แบบปิดในการท�างานเพื่อลดความดังของเสียง	 ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบปริมาณเสียง	 และฝุ่น 

ของแต่ละวัน	 จัดให้มีน�้าล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ	 เพื่อป้องกันเศษดินที่ติดอยู่ในล้อรถออกไป 

นอกโครงการ	ฯลฯ

•	 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	 ปลูกป่าชายเลนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ 

ให้แก่ระบบนิเวศ	และปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี	ณ	โรงเรียนบ้านผังสามัคคี	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัด

สระบุรี	ฯลฯ

•	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจ�าทุกโครงการก่อสร้าง	 เพ่ือท�าหน้าที่วิเคราะห์	 

ตรวจสอบ	ก�ากับดูแล	ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย

•	 จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ของพนักงาน และลูกค้า	เช่น	จัดกิจกรรม	5ส	 

แก่พนักงาน	โดยก�าหนดเป็นนโยบาย	5ส	และให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี		 

รวมถงึมกีารอบรมเร่ืองความปลอดภัยและซ้อมอพยพหนไีฟประจ�าปีให้แก่พนักงานและลกูค้าทีเ่ช่าอาคาร	

ฯลฯ

•	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติ สขุภาพ ทรัพย์สนิของพนกังาน และลกูค้า เช่น	จดักจิกรรม	

5ส	(สะสาง,	สะดวก,	สะอาด,	สขุลกัษณะ,	สร้างนสิยั)	การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีให้แก่พนักงานและลกูค้าที่

เช่าอาคาร	โดยค�านึงถงึความปลอดภัย	ด้านอาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	โดย

 - ปี	พ.ศ.2555	บริษทัฯ	ในฐานะเจ้าของอาคารศภุาลยั	แกรนด์	ทาวเวอร์	ได้รับรางวลัประกาศเกยีรติคณุ	 

“อาคารปลอดภยั	อุน่ใจทัง้เมอืง”	จากกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารทีม่กีารบริหารจดัการด้านความ

ปลอดภัยรางวัลชมเชย	 ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร	 

โดยส�านักการโยธา	กรุงเทพมหานคร

 - ปี	พ.ศ.2555	บริษัทฯ	รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ	“รวมแรงไทย	รักษาน�้าใสทุกคูคลอง”	จาก 

นายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว	 ในโอกาสที่บริษัทฯ	 เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย ์

ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

•	 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ	 เช่น	 ลดโลกร้อนด้วยมือเรา,	 ปิดไฟทุกคร้ังหลังใช้งาน,	 ปิดจอ

คอมพิวเตอร์	 ช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งาน,	 ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์,	 ใช้กระดาษ	2	หน้า,	 ลดการส่ง

ข้อมูลระหว่างกันด้วยกระดาษ	เปลี่ยนเป็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน,	รับบริจาคอลูมีเนียม	เพื่อน�า

ไปจัดท�าแกนกลางขาเทียมและไม้เท้าค�้ายัน	เป็นต้น

      สุขภาพ และความปลอดภัย
	 				ด้านความปลอดภัย	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดโดยทั่วกัน	 จากการเล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

ทีจ่ะส่งผลต่อพนักงานทกุคน	รวมทัง้ชุมชน	และสงัคม	โดยบริษทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะปรับปรุงการด�าเนินการด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง	มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	รวมถึงมีการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินตามนโยบาย	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ	 

จ�านวน	11	 คน	 ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ซึ่งก�าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 500	 คนขึ้นไป	 ให้มีกรรมการไม่ 

น้อยกว่า	11	 คน	 ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานคณะกรรมการ	 	 ผู้แทนระดับบังคับบัญชา	4	 คน	 

และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	5	 คน	 เป็นกรรมการ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	 เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ		ส�าหรับกรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาได้คัดเลือกโดยนายจ้าง		ส่วนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนระดับ

ปฏบิตักิาร	เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน	เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกตัง้คณะกรรมการผูแ้ทน

ลูกจ้าง	 	 โดยแต่ตั้งลูกจ้างระดับปฏิบัติซึ่งไม่ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 

3	 คน	 แต่ไม่เกิน	5	 คน	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินการเลือกต้ัง	 เพื่อด�าเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ		 

โดยในปี	2556	บริษัทฯ	มีการด�าเนินการด้านความปลอดภัย		สรุปได้ดังนี้

•	 จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย	เดือนละ	1	ครั้ง

•	 ตรวจพืน้ทีก่ารท�างานด้านความปลอดภยั	โดยกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	แบ่งหน้าทีก่นัออกตรวจ	และน�าผลตรวจมาพจิารณาในทีป่ระชุม	พร้อมติดตามผลการแก้ไข		

อีกทั้งแนะน�าวิธีการแก้ไข	ในกรณีที่พบวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม

•	 แนะน�าวิธี	และ/หรือ	สั่งการให้แก้ไขปัญหาของสภาพงานที่อาจท�าให้เกิดอันตราย	จากโครงการรายงาน 

สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย	เป็นประจ�าทุกเดือน

•	 แนะน�าวิธี	และ/หรือ	สั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	จากโครงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

•	 จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี	ร่วมกับอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์

•	 รณรงค์การปิดไฟ	ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	และเครือ่งใช้ส�านักงาน	ทกุช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว	เพือ่ป้องกนั

อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

•	 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย	ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์

•	 รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ	เช่น	ไข้เลือดออก	ไข้หวัดใหญ่	ฯลฯ

รวมทัง้	บริษัทฯ	ได้รายงานสถิตกิารประสบอนัตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย

ในการท�างานระดับวิชาชีพ	ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	เรื่องความปลอดภัยการท�างานของลูกจ้าง

เป็นประจ�าทุกไตรมาส		และในปี	2556	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

 ช)  เศรษฐกิจ
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ให้สามารถเติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต		โดย

•	 การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	 บริษัทฯ	มีนโยบายการช�าระภาษีให้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	ตรงเวลา	 ซึ่งได้

ยึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยเงินภาษีที่ช�าระจะสามารถน�าไปพัฒนา

ประเทศ	 พัฒนาที่อยู่อาศัย	 พัฒนาอาชีพ	 สร้างความสะดวกสบาย	 ความปลอดภัยและความเจริญมั่งคง 

ของประเทศ	 และในปี	 พ.ศ.2555	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “รัษฎากรพิพัฒน์”	 หรือ	 “ผู้เสียภาษีคุณภาพ 

ประจ�าปี	พ.ศ.2554”	เป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง	ตามนโยบาย	“ถูกต้อง	ภูมิใจ	

ให้ชาติ”	 ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง	 เชิดชู	 เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่าน้ีเป็นคนด ี

ของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง	 เต็มที่	 เต็มใจ	 และซื่อสัตย์	 เป็นต้นแบบของการท�า 

ความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน	ผู้ประกอบการ	หน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	ตระหนัก

ถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี	เพื่อน�าไปสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
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•	 การสร้างรายได้ในพ้ืนที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 การที่บริษัทฯ	 ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่รกร้าง 

ว่างเปล่าให้เป็นบ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารสูง	 บางโครงการจะช่วยพัฒนาท่อระบายน�า้และถนนทางเข้า

ให้ดีขึ้น	 ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มข้ึน	 จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ท�าให้สามารถเพิ่ม 

การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	เช่น	ร้านซักรีด	ร้านสะดวกซื้อ	ร้านจัดสวน	ร้านท�าผม	ฯลฯ

•	 การพฒันาบ้านประหยดัพลงังาน	บริษทัฯ	ได้รับรางวลับ้านจดัสรรอนุรักษ์พลงังานดเีด่น	และรางวลัฉลากรับรอง

อาคารอนุรักษ์พลังงาน	โดยส่งผลทางอ้อมที่สามารถช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งพลังงาน	ได้แก่

 - ปี	 พ.ศ.2548	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดีเด่น	 แบบบ้าน 

ศุภิวัฒน์	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	จากโครงการศุภาลัย	ออร์คิด	ปาร์ค	วัชรพล	และแบบบ้าน

ศุภกรัณย์	 ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	 จากโครงการศุภาลัย	 ออร์คิด	 ปาร์ค	 พระราม	2	 ของ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 - ปี	พ.ศ.2550	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	ระดับดี	แบบบ้านศุภพัฒน์	 

(ใหม่)	ประเภทบ้านเดีย่วขนาดเลก็	จากโครงการศภุาลยัการ์เด้นวลิล์	วงแหวน	ป่ินเกล้า	-	พระราม	5	 

และแบบบ้านศุภธารินทร์	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	จากโครงการศุภาลัย	สุวรรณภูมิ	ของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 - ปี	 พ.ศ.2551	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดี	 แบบบ้านศุภ

นุช	(พิเศษ)	 และแบบบ้านศุภดรัล	(ใหม่)	 ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	 จากโครงการศุภาลัย	 การ์

เด้นวิลล์	 วงแหวน	 ปิ่นเกล้า	-	 พระราม	5	 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 

กระทรวงพลังงาน

•	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน 

ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 จึงได้เข้าร่วมโครงการ	BOI	 กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 

เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีราคาประหยัดแก่ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย	 ซ่ึงม ี

จ�านวนมากในสังคม

 ซ)  หน่วยงานราชการ
	 บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี	 และ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีท่างภาครัฐก�าหนด	และให้ความร่วมมอื	สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพือ่ผลประโยชน์

ของประเทศชาติ	 ตลอดจนมุ่งมั่นด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

จากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้นเอง

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร	เสนอแนะ	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ในการด�าเนินธุรกจิ	หรือข้อร้องเรียนในกรณีทีเ่ป็นการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องต่อคณะกรรมการของบริษทั	ได้โดยตรง	ซึง่ก�าหนด

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	

โดยจ�ากัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่าน้ันที่จะเข้าถึงข้อมูลได้	 และกรรมการอิสระ 

เป็นผูพ้จิารณาสัง่การและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	ซึง่มช่ีองทางต่างๆ	ดงัน้ี	Supalai	Smart	Center	เบอร์โทร	1720	และ	

02-725-8899	“You	call,	We	care”	หรือเว็บไวต์ของบริษทัฯ	(www.supalai.com)	หรือ	กล่องรับความคดิเหน็ประจ�าโครงการ 
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and 
 Transparency)

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน	โปร่งใส	และทันการ	โดยบริษัทฯ	ให้มีการ 

เปิดเผยข้อมูลโครงการ	 รายละเอียดของโครงการ	 การด�าเนินการโครงการให้กับลูกค้าทราบ	 และเปิดเผยข้อมูล 

ทางการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ให้กับผู้ถือหุ้น	 และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน	 รวมทั้ง 

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการให้กับลูกค้า
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน	 เช่น	 เปิดเผยรายละเอียด 

ของโครงการ	ผังโครงการ	มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลประกอบการ	และฐานะการเงินของบริษัทฯ	รวมถึง 

การรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่ส�าคัญต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาสและประจ�าปี	พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท	ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีท่ีจ่ะต้อง 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	 โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ	 ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ 

ทางการเงินอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	เช่ือถอืได้	และทนัเวลา	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน

ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relation)	สังกัด

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนักลงทนุสมัพนัธ์	ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของบริษทัฯ	ในการติดต่อสือ่สาร	และให้การดแูลต่อผูล้งทนุทัว่ไป	 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น	 โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งสื่อมวลชน	เว็บไซต์	

โทรศัพท์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล	 ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน	 ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ	 จะต้องผ่าน

การพิจารณาในความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ความเพียงพอของข้อมูล	 จากคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ	 น�าส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล	 งบการเงินผ่าน	IR	Website	 

ที่	www.supalai.com	และ	www.shareinvestor.com

	 บริษทัฯ	ด�าเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนกัวเิคราะห์และนักลงทนุต่างๆ	โดยมกีรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน	 ร่วมประชุมช้ีแจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 ตลอดจนผู้สนใจ 

ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	 นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการเดินทางเพื่อน�าเสนอข้อมูลและความคืบหน้า 

ของบริษัทฯ	 แก่นักลงทุนต่างประเทศ	(Road	Show)	 และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน	 อาทิเช่น	 รายงานประจ�าป	ี 

แบบ	56-1	 ข้อมูลที่น�าเสนอในวันพบปะนักลงทุน	 เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูลข่าวสาร	และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	 มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ทัง้หมด	2	คร้ัง	และบริษัทฯ	ยงัได้จดัท�าบทความเร่ือง	“แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ	ปี	2557”	และ	“แนวโน้มธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์”	

โดยตีพิมพ์ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้สัมภาษณ์และเข้าร่วมอภิปราย	ทั้งในสถานี
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วิทยุและโทรทัศน์	รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในสมาคมต่างๆ	เพื่อรับใช้สังคม

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ	ทีส่�าคญั	บริษทัฯ	ได้ด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ	และผ่านสือ่มวลชน

อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ	โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	

ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1)	รายงานประจ�าปี

2)	งบการเงินของบริษัท

3)	รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

4)	เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท	และอื่นๆ

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนังสือพิมพ์

5.	 นิตยสารและวารสาร

6.	 โทรทัศน์

7.	 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์	 ( Investor	 Relation)	 ติดต่อ	 โทรศัพท์	 0-2725-8888	 ต ่อ	 851	 หรือ	 

e-mail	:	ir_spali@supalai.com

9.	 เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)

10. การพบให้ข้อมูล	และตัวต่อตัว	(Company	Visit	/	One-on	One	Meeting)

11. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

12. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)

13. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน		และการจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอถึง

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน	โดยการแจ้งผ่านระบบ	Intranet	รวมทั้งติดประกาศไว้ที่บอร์ด

ของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานรับรู้	ทราบข่าวที่เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงานเอง	เช่น

 - สวัสดิการ

 - ประกาศการแต่งตั้ง	หรือเลื่อนต�าแหน่งพนักงานในบริษัทฯ

 - ประกาศการรับพนักงานเข้าใหม่

 - ประกาศเรื่องวันหยุดประจ�าปีของบริษัทฯ

 - ข่าวหรือข้อมูลจากส�านักงานประกันสังคม	เรื่องสวัสดิการต่างๆ

 - ข่าวจากกรมสรรพากร	เรื่องการยื่นภาษี	หรือเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษี
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน	์ 

ต่อบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	10	คน	โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ตามกฎหมายก�าหนด	ปัจุบันประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 4	คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	 1	คน

กรรมการอิสระ	 	 	 5	คน

	 โดยมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	 คือ	 นายประทีป	 ต้ังมติธรรม	 หรือ	 นางอัจฉรา	 ต้ังมติธรรม	 

หรือ	 นายอธิป	 พีชานนท์	 หรือ	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 สองคนในสี่คนนี้	 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ 

ของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ก�าหนดเป็นนโยบายว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง	 

ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ความรู้ความสามารถ	ทักษะวิชาชีพ	ประสบการณ์การท�างาน	ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน	 รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และกระบวนในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ 

ไว้ด้วย	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	 “การสรรหากรรมการบริษัท”)	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	 จ�านวน	10	 คน	 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง	2	 ปี

ที่ผ่านมา	 และในคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ชุดปัจจุบัน	 มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	5	 คน	 

มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 

 เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษทั	ได้แต่งต้ังนางวารุณี	ลภธินานุวัฒน์	ซึง่เป็นพนักงานประจ�า	ต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี	 (E-mail	 :	varunee@supalai.com)	 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ	ครั้งที่	7/2551	เมื่อวันที่	29/5/51	โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	29/5/51	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	

และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	โดยมคีณุสมบติัและหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบหลกั	

ดังนี้

 คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ

บริษัท	ได้แก่	หน้าที่ของกรรมการ	หน้าที่ของบริษัทฯ	และมีความรู้	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 

ตลอดจนศึกษาหาความรู้	และติดตาม	ข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	

มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในจริยธรรม	 คุณธรรม	 อันดีงาม	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ซึ่งจะไม่กระท�าการใดๆ	 อันจะ 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4. เกบ็รักษาความลบัของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างด	ีและไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ

5.	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายใน 

และภายนอกบริษัทฯ
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ 

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการ	ในข้อกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่คณะกรรมการ

ต้องทราบ	 และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง 

ในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ 

ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	และการประชุมคณะกรรมการบริษทั	รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิติัตามมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือนัดประชุม 

คณะกรรมการ	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	หรือ	ผู้บริหาร	และน�าเสนอรายงานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

6.	 ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ	ในส่วนทีรั่บผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล	ตามระเบยีบ

และข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

7.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

 การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน	และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนิยามความเป็น

อิสระของ	“กรรมการอิสระ”	ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการ	หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	และเป็นกรรมการอสิระ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษา	 ที่ได้เงินเดือนประจ�า	 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดา

มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คู่สมรสของบตุร	ของผูบ้ริหาร	หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหาร	 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่ 

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านักงานสอบบญัชี	 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งน้ี	 ในกรณีที่ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ ้น 

รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า		2	ปี	ก่อนวนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ข้ึน	เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติาม	ข้อ		1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนิน 

กิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

องค์คณะได้

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย
	 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	

เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักการความซื่อตรง	 (Integrity)	 ความโปร่งใสตรวจสอบได้	 

(Transparency)	ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Fairness)	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. การก�าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

•	 ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	 เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 บนพื้นฐานของหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ทศิทางและกลยทุธ์ของบริษทัฯ	ทัง้นี	้จะพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์	และพนัธกจิ

เป็นประจ�าสม�า่เสมอ	และอนุมตัอิย่างน้อยทกุๆ		5	ปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนินธุรกจิของบริษทัฯ

•	 การควบคมุดแูลการด�าเนินงานของบริษทัฯ	ให้ถกูต้องตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ถูกต้อง	 

ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	และโปร่งใส	ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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•	 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ	 รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงาน 

บริษัทฯ	รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนด

•	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	ประจ�าปีรวมทั้งดูแลการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ

•	 แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

•	 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว

•	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ภายในไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

สิ้นปีของบริษัทฯ	และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�าเป็น

•	 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

ของทัง้หมด	การวนิิจฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมต	ิถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน

ของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง	เป็นเสียงชี้ขาด

•	 ให้ค�าปรึกษา	 ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน	 และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ	 

เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

•	 มอบอ�านาจด�าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนมีอ�านาจ 

แต่งตั้ง	 และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างาน	 ตามนโยบาย 

ของคณะกรรมการ	รวมทั้งมอบอ�านาจด�าเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

2. การติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล โดย

•	 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

 - จดัให้มรีะบบบญัชี	การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชี	รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ดแูลให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทัฯ	อย่างเหมาะสม

 - ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

 - จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี

ก�าไรขาดทุน	 และคณะกรรมการบริษัท	 ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี	 ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 - จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง	

และเพียงพอ	และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

 - สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน	 รวมถึงรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน

•	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 - ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบ	 

หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 - จัดให ้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงิน	 

การด�าเนินงาน	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
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•	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 - คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีน่�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

•	 การก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 - คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	 และก�าหนดค่าตอบแทนให้

สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

•	 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่เสนอขออนุมัติ

แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	 และมีกรรมการ 

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า	3	 คน	 ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องมีถ่ิน 

ที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	 คน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	 

โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด

2. ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู ้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว	หรือหลายคน 

					เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ

	 จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง 

	 ในล�าดับถัดลงมา	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 

	 ในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอตัรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้อง 

ออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก	 

ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก

ไปถึงบริษัทฯ

5.	 ในการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ	ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 

ของจ�านวนหุ้นที่ถือ	โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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4. การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ	 โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือในนามบริษัทฯ	 สองในสี่คน	 ลงลายมือช่ือร่วมกันมอบอ�านาจ 

ให้กรรมการท่านอื่น	หรือบุคคลอื่น	ด�าเนินการแทน	ในกิจการของบริษัทฯ	ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการ 

มอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบริษทั	หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษทั	สามารถอนุมตัิ 

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.)	 ส�าหรับทั้งบริษัทฯ	 

และบริษัทย่อย

•	 พจิารณาอนุมตักิารท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์	เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

•	 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 ทั้งน้ี	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	 ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

•	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ	 มีก�าไรพอสมควร 

ที่จะท�าเช่นน้ัน	 และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

คราวต่อไป

•	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ	จากสถาบันการเงิน	หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียน

ใหม่	(O/D)	 รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	 ภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ที่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

5. การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	และกลั่นกรอง

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ	 เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยค�านึงถึงสัดส่วน	 จ�านวน	 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม

ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้	โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	จัดตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 หรือบุคคลภายนอก	 เพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการได	้ 

และในกรณีทีผ่ลการคดัเลอืกไม่มบีคุคลทีเ่หมาะสมจะด�าเนินกระบวนการสรรหา	หรือรับการเสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบติัใหม่	

ส�าหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	เพือ่เสนอช่ือต่อทีป่ระชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ	และแต่งต้ังกรรมการใหม่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ก�าหนด

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

	 เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวน 
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	 กรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 

	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	 ให้ผู ้เป็นประธาน 

	 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

•	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	ทั้งนี้	รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 

พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

•	 คณะกรรมการบริษัท	มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได้	ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

•	 คณะกรรมการบริษัท	มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอ�านาจแต่งตั้ง

บุคคลใดๆ	เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

•	 คณะกรรมการบริษัท	 มีสิทธิเข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

7. การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	 โดยในการประชุม 

จะมีการก�าหนดวัน	 เวลา	 และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก�าหนดเป็นทุกวันอังคารที่	 2	 ของเดือน	 

และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	7	 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม	 เว้นแต่จะมี 

กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนทีม่ผีลกระทบต่อประโยชน์ของบริษทัฯ	และบริษทัฯ	ได้บนัทกึรายงานการประชุมทกุคร้ังให้แล้วเสร็จภายใน

ไม่เกิน	14	วันนับแต่วันประชุม	โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดย 

ตลอด	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

•	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี 

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

•	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

•	 กรรมการคนหน่ึงมีเสียง	1	 เสียงในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก	1	เสียง 

เป็นเสียงชี้ขาด
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•	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม 

ไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนประวันประชุม	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ	

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ	นายทวี	หนุนภักดี	ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า 

แก่คณะกรรมการบริษัท	 ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 อาทิ	 นโยบายของบริษัทฯ	 

เร่ืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว	้ รวมทั้งกิจการส�าคัญอื่นๆ	 ที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้	 ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อ 

ช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเร่ืองส�าคัญ	 ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน	 และเสนอความเห็น 

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่าน	 มีประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)	 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.4 คณะกรรมการจัดการ
	 คณะกรรมการจัดการ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	 

กรรมการบริหาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

 ด้านการเงิน
•	 ลงนามสั่งจ่ายเช็ค	หรือสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

•	 พจิารณาอนุมตักิารซือ้/ไถ่ถอน/ต่ออายตุัว๋สญัญาใช้เงิน,	ตัว๋แลกเงนิ,	ตราสารการเงนิอืน่	ทีอ่อกโดยสถาบนัการเงิน

•	 พิจารณาอนุมัติการลดหนี้ทางการค้าปกติ/ตามสัญญา

•	 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินระหว่างธนาคาร

 ด้านบริการลูกค้า
•	 พิจารณาอนุมัติการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์	และอนุมัติบอกเลิกสัญญา

 ด้านนิติกรรม
•	 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดิน/จัดสรรที่ดิน/ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

•	 เจรจา	พิจารณา	 เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ	 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ 

ในเร่ืองดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ	 และ/หรือคณะการบริหารของบริษัทฯ	 และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบ 

ในเรื่องนั้นๆ	พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป

 ด้านบุคคล
•	 พิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น

•	 พิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้าง	การปรับต�าแหน่งเงินเดือนระหว่างปี	ทุนการศึกษา	และสวัสดิการ

•	 พิจารณาอนุมัติการจ้างงาน	บรรจุ	โยกย้าย	พักงาน	ปลดออก	ไล่ออก	ลาออก	และเลิกจ้าง

•	 พิจารณาอนุมัติการเลื่อนต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่าย
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 ด้านงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
•	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นจริงตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการ

•	 พิจารณาอนุมัติแผนการตลาด-ขาย	และออกข้อก�าหนดการขาย

 ด้านการบริหารงาน 
•	 ด�าเนินการตามนโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

•	 ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์	 สุจริต	 

และระมัดระวัง	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

•	 ก�ากับการบริหารงานทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท

•	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับ

•	 มอี�านาจอืน่ๆ	ซึง่จ�าเป็นในการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ	และ	/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ	มอบหมาย

•	 ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตามความจ�าเป็นในแต่ละครั้ง	ตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย	

	 ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการจัดการน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้

ผู ้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 

และได้รับมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัททีม่กีรรมการอสิระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดการพจิารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

5.5 คณะกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)	 ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์	พร้อมก�ากับดูแลการจัดการ		การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างมี		

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(2)	 ตรวจสอบ	ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้	ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้	

(3)	 ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

(4)	 ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทนุขนาดใหญ่	และงบประมาณประจ�าปี	ก่อนส่งให้คณะกรรมการพจิารณา

(5)	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก	 

การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท	คณะผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	

(6)	 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองที่มีความส�าคัญ	 และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

(7)	 เป็นผู้แทนของบริษัทฯ	และด�าเนินการในนามของบริษัทฯ	กับบุคคลภายนอก

(8)	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

	 นอกจากน้ี	 กรรมการบริหาร	2	 ท่าน	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ	 เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	 ภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกินกว่า	100	ล้านบาทต่อครั้ง	ส่วนที่เกิน	100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	200	ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณา

อนุมัติ	 และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกิน	500,000	บาท
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	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้

ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 และได้รับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	 และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

ประธานกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
(1)	 จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามนโยบายและอ�านาจที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

(2)	 ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ในแผนธุรกิจประจ�าปี	 รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย	

และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน 

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ	3	เดือน

(3)	 บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ	 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 โดยสร้าง 

ความสามารถการแข่งขัน	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

(4)	 จัดสรรทรัพยากร	และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(5)	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัย	พนักงานและลูกจ้าง	 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	

(6)	 ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	และสนับสนุนวิสัยทัศน์	และการเติบโตของธุรกิจ

(7)	 ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด	วัดผลการด�าเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้ 

กระท�าไปแล้ว	ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ	และทันสถานการณ์

(8)	 พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 เร่ืองที่หากท�าไปแล้ว	 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบริษัทฯ	 และเร่ือง 

ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9)	 จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัทฯ	เพื่อกระจายอ�านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน	และ 

ตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิภาพ	มีความคล่องตัวโดยไม่เสยีการควบคมุเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ

(10)	ท�ารายงานสถานะการเงิน	และงบการเงิน	ให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติทุกๆ	ไตรมาส

(11)	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการที่เกินกว่า	 

500,000	บาท

	 ทั้งน้ีการมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 

ที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับริษทัฯ	หรือบริษัทย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกจิปกติของบริษัทฯ	และได้รับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	 และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด
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5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจ�าทุกปี	 

โดยในปี	2556	มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัจ�านวน	12	คร้ัง	โดยมหีลกัเกณฑ์	การประเมนิผลประสทิธิภาพการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	10	หัวข้อ	ดังนี้

1. แจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม

2. ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. เริ่มประชุมตรงเวลา	และการควบคุมเวลาการประชุม	

4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.	 การมีส่วนร่วมของกรรมการ

6.	 รูปแบบการน�าเสนอของฝ่ายจัดการ

7.	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8. สรุปมติที่ประชุมชัดเจน

9.	 การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมของประธานที่ประชุม

10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2556

รายนามคณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 11 คร้ัง)

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

นายประทีป				ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - -

นางอัจฉรา					ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - -

นายอธิป							พีชานนท์ 11/12 1/1 - - 1/1

นายไตรเตชะ			ตั้งมติธรรม 11/12 1/1 - - -

นายประศาสน์		ตั้งมติธรรม 11/12 - - - 1/1

นายประกิต				ประทีปะเสน 11/12 - 9/11 1/1 -

นายประสพ				สนองชาติ 12/12 - - 1/1 1/1

ดร.วิรัช								อภิเมธีธ�ารง 10/12 - - 1/1 1/1

นายอนันต์					เกตุพิทยา 12/12 1/1 10/11 - -

ผศ.	อัศวิน					พิชญโยธิน 11/12 - 10/11 - -
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	 คะแนนเต็มร้อยละ	100	ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2556	ที่

ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ	97.17	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมาย การกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือ ด้านจริยธรรม

	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)	ซึ่ง 

ในปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง	 

(Serious	Offenses)	ไม่มปีระวัตกิารกระท�าผดิกฎระเบยีบ	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ 

กระท�าโดยทุจริต	 หรือด้านจริยธรรม	 และไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 

คดีอาญา	 การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	 รวมทั้งไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา

5.8 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น	 “ผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม”	 และก�าหนดภารกิจ

ว่าจะต้อง	 “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”	 จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ทุกประเภท	(บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารชุด)	เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต	

ทั้งยังเป็นบริษัทฯ	 ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน	 โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย	 การวาง

พื้นที่กิจกรรมต่างๆ	ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน	นอกจากนี้ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ 

ก�าลังจะหมดไป	 จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	 ให้ประโยชน์สูงสุด 

กับผู้อยู่อาศัย	 เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ 

ทุกๆ	5	ปี	

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 

จะไม่ใช้ข้อมูลจากต�าแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน	 และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยจะต้องไม่น�าเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่

ท�าให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น	โดยที่กรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น	จะต้องไม่มีส่วน

ในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 

และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 อย่างครบถ้วน	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ ได้
90	-	100 ดีเยี่ยม

80	-	89 ดีมาก

70	-	79 ค่อนข้างดี

60	-	69 พอสมควร

ต่�ากว่า	60 ควรปรับปรุง
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ประกอบธุรกจิหรือมส่ีวนร่วมในธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขันกบัธุรกจิของกลุม่บริษัทไม่ว่ากรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าว 

จะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน	 แต่หากจะมีการท�า

รายการทีเ่กีย่วข้องกนัหรือรายการทีม่คีวามขัดแย้งของผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการพจิารณา

และอนุมตัริายการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ	 

รายละเอียดของรายการ	 มูลค่ารายการ	 เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงาน 

ประจ�าปี	ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงาน	กลต.	และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	สมเหตุสมผล	และมีนโยบายการก�าหนดราคา

ที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต ์

ของบริษัท	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 ตามมาตรา	89/12	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ระบุว่า	กรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 “ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่ม ี

ความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว”

	 โดยในปี	2556	มรีายการค้าระหว่างกนั	มลูค่าประมาณ	30	ล้านบาท		ซึง่เกนิข้อก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	4/2552	 ก�าหนดค�านิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้	 คือ	 การท�ารายการค้า	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่	20	 ล้านบาทขึ้นไป	 	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ซึ่งในปีที่ผ่านมา

รายการค้าระหว่าง	2	บริษัท	ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	เป็นประจ�าทุกปี

	 ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษัท	เห็นว่า	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		ระหว่างบมจ.	ศุภาลัย	(ผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	

และ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	(ผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)	ซึ่งมีนายประกิต	ประทีปะเสน	เป็นประธานกรรมการ

บริษัท	มีรายการทางการค้าของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	ซึ่งกระท�าเป็นปกติ	เพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ	3	

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ใน	บมจ.ศุภาลัย		

	 ทั้งนี้	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	 และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	 ในฐานะที่ 

นายประกิต	 ประทีปะเสน	 เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 ของ	 บมจ.	 ศุภาลัย	 ตามมาตรา	89/7		 

และตามมาตรา	281/2	แห่ง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	อันเนื่องจาก		

1)	 รายการค้าที่	 บมจ.	 ศุภาลัย	 ท�าการซื้อจาก	 บมจ.	 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 

สาระส�าคัญต่อยอดรายได้	ของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร			

2)	 ราคาสนิค้า	เง่ือนไขการช�าระเงนิ	และเง่ือนไขทางการค้าอืน่ๆ	ที	่บมจ.	ผลติภัณฑ์กระเบือ้งตราเพชร	ท�าธุรกรรมกบั	 

บมจ.ศุภาลัย		มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร

3)	 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างวัสดกุ่อสร้างของบริษัทฯ	ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส	มีการเปรียบเทยีบราคา	และ

คุณภาพ	โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต	ประทีปะเสน	แต่อย่างใด

	 คณะกรรมการบริษทั	จงึมมีตใิห้	นายประกติ	ประทปีะเสน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อไป
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5.10 ปรัชญาการบริหาร

	 เพื่อสังคมคุณภาพของ	“ชาวศุภาลัย”	บริษัทฯ	จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตลอดเวลา	พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย	อบอุ่น	พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้า	โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

 S (SUPERIORITY) : ความเป็นเลิศ

 P (PROFITABILITY) : ก�าไรผลตอบแทน
•	 ลูกค้า	 	 :	ได้ก�าไรเป็นเงิน		หรือก�าไรชีวิต

•	 พนักงาน	 	 :	มีรายได้-สวัสดิการที่ดี	มีความสุขกับงาน

•	 ผู้รับเหมา/คู่ค้า	 :	ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ	และเป็นธรรม

•	 สังคม	 	 :	ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

•	 ผู้ถือหุ้น	 	 :	ได้เงินปันผล	และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

 L (LONGEVITY) : ความยั่งยืนถาวร

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจ�านวนที่เหมาะสม	คือ	มีจ�านวน	10	ท่าน	และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1	

ท่าน	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		4	ท่าน

 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		1	ท่าน	

 - กรรมการอิสระ		 	 จ�านวน		5	ท่าน	

	 กรรมการอิสระ	คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด	และในคณะกรรมการ	มีกรรมการที่มีความรู้	

ความสามารถด้านการเงนิและบญัช	ี5	ท่าน	ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั	กรรมการทกุคนได้ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล	โดย

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.12 การประชุมกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

	 บริษัทฯ	สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ดียิ่งขึ้น	โดยให้กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วม 

ในการประชุม	เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือเรื่องอื่น	ๆ	ที่อยู่ในความสนใจ	ซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	ทุกฝ่าย	เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	และสร้างสรรค์

ในมุมมองต่างๆ	โดยในปี	2556	มีการประชุมฯ	จ�านวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	16		สิงหาคม	2556

	 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจ�านวน	5	ท่าน	ประกอบด้วย

	 1.	นายประสพ	 สนองชาติ	 	 กรรมการอิสระ

	 2.	นายประกิต				ประทีปะเสน	 	 กรรมการอิสระ

	 3.	ดร.วิรัช			 อภิเมธีธ�ารง	 	 กรรมการอิสระ

	 4.	นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 	 กรรมการอิสระ

	 5.	ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 	 กรรมการอิสระ
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5.13  การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 	บริษัทฯ	ได้รวมต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหาร

และประหยัดค่าใช้จ่าย	 อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกคร้ังมติต่างๆ	 ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก	 ประธาน

กรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน	 ส่วนการตัดสินใจในเร่ืองที่ส�าคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

จากคณะกรรมการบริษัททกุท่านทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม	หากมกีรรมการท่านใดท่านหน่ึงไม่เหน็ชอบถอืว่าวาระน้ันไม่ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั	และกรณีทีป่ระธานกรรมการมส่ีวนได้เสยีในวาระนัน้ๆ	ประธานกรรมการจะงดออกเสยีง

5.14 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

 และกรรมการผู้จัดการ  

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	

หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ	 จ�านวนที่มากเกินไป	 อาจมีผล 

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อให้บริษัทฯ	 ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธาน

กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้

2. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม

บริษทัฯ	ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ

บริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล�าดับ	ก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

3. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ	1	 และ	2	 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน	5	 แห่ง	 ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	ท�าการพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนัประกอบ	เพือ่เสนอ

แนะให้คณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน		ประเมนิผลงานของผูบ้ริหารระดบัสงู	ก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ	และท�า

หน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู	ได้แก่	ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และผูบ้ริหารระดบั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวัง 
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ที่บริษัทฯ	มีต่อบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการ	นโยบาย	ธุรกิจของบริษัทฯ	และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงการเข้าเยี่ยมชม 

หน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที	 

สรุปได้ดังนี้

(1)	ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	ในด้านกฎหมายและอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัท

(2)	ด�าเนินการส่งมอบ	 “คู่มือส�าหรับกรรมการ”	 ให้กับกรรมการท่านใหม่	 เป็นเอกสารเก่ียวกับข้อมูลบริษัทฯ	 

และกฎหมายส�าคัญที่เก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้กับกรรมการ	 

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ	ทั้งนี้	คู่มือส�าหรับกรรมการ	ประกอบด้วย

1.	ข้อบังคับบริษัท

2.	วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.	หนังสือรับรองของบริษัท

4.	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

5.	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

7.	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

8.	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

9.	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และนโยบายบริษัทฯ	ด้านอื่นๆ	

(3)	จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการที่จะน�ามาเป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่	โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ	ดังนี้

•	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประวัติบริษัทฯ

•	 กลยุทธ์	และเป้าหมายบริษัทฯ

•	 โครงสร้างการบริหารงาน

•	 ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 บทบาท	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

•	 คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

5.17 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวาง 

ก�าลังคน	 และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 โดยบริษัทฯ	 มีแผนการคัดเลือกบุคลากร 

ที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 

ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	

ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	

ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่ง	ดังนี้
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 1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
เมือ่ต�าแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานกรรมการบรหิาร	/	กรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรือผูอ้ยูใ่นต�าแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้	บริษัทฯ	จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง	หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง

จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	 

ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา	 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ที่มีความเหมาะสม 

ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

 2.  ระดับผู้บริหาร
เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการข้ึนไปว่างลง	 หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ในต�าแหน่งได้	บริษทัฯ	จะมนี�าเสนอทายาทผูส้บืทอดต�าแหน่งทีค่ดัเลอืกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	ทัง้น้ี	การวางแผน

การสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ	ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ	ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ	 นโยบาย	 แผนการลงทุน	 

แผนงานการขยายตัว

2. ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	 โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน 

พนักงานคนที่ออก

4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	 และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน	 (Employee	Training	and	 

Development)	ไว้ได้ล่วงหน้า	ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

5.	 ก�าหนดความสามารถ	(Competencies)	ซึ่งหมายถึง	ความรู้	ทักษะ	บุคลิกภาพ	และทัศนคติที่พึงปรารถนา

ของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ	และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	(Individual	Development	Plan)

6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.	 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8. ระบุทายาทผู้สืบทอดต�าแหน่ง	จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ	ผลงาน	ของพนักงาน	ต้องมีการแจ้ง

ให้พนักงานทราบล่วงหน้า	เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9.	 พฒันาและประเมนิพนักงานทีค่าดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมพีฒันาการ	และสร้างผลงานตามทีค่าดหวงั

ได้จริง	หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทั	www.supalai.com	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.18 การสรรหากรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และข้ันตอนการสรรหากรรมการ 

และผู้บริหาร	 ไว้อย่างเป็นระบบ	 โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได	้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอ 

ให้คณะกรรมการบริษัท	จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ	ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	หรือบุคคลภายนอกท�าหน้าที่

สรรหากรรมการได้	 หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	 เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม 

ในการสรรหากรรมการบริษัท	 ส�าหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท	 จะท�าการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท	 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ	 ซึ่งบริษัทฯ	 

ได้ก�าหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้	(Board	Skill	Matrix)	โดยแสดงรายละเอียดไว้ในนโยบาย
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ว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัท	 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	8/2556	 

เมื่อวันที่	13	 สิงหาคม	2556	 โดยก�าหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้	8	 ด้าน	 ดังนี้	1)	 ด้าน

การบริหารงานอสังหาริมทรัพย์	2)	 ด้านวิศวกรรม	3)	 ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม	4)	 ด้านกลยุทธ์การตลาด 

และการแข่งขัน	5)	 ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร	6)	 ด้านเศรษฐศาสตร์	7)	 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจ	 

และ	8)	ด้านการบริหารความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นคู่มือในการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งจะพิจารณา 

จากทกัษะจ�าเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ	ไม่จ�ากดัเพศ	มภีาวะผูน้�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	เป็นผูม้คีณุธรรมและจริยธรรม	

มีประวตักิารท�างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย	ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมทัง้มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 

อย่างเป็นอิสระ	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ท�าการคัดเลือกทุกท่าน	 จะท�าการตัดสินใจด้วยข้อมูล 

และเหตุผล	(Informed	Judgment)	โดยมีวุฒิภาวะและความมั่นคง	เป็นผู้รับฟังที่ดี	และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 

และเป็นอิสระ	 พร้อมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	 (Integrity	and	Accountability)โดยยึดมั่นในการท�างาน 

อย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ	 จากน้ันจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท	

พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ	พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.19 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษทัฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยรายการเกีย่วโยงกัน	โดยก�าหนดเป็นระเบยีบปฏิบติั	กระบวนการในการพจิารณา

และอนุมัติรายการ	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 เร่ือง	 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	2546	 

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.20 การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง	 โดยก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ครอบคลุม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ด้านเครดิต	ด้านสภาพคล่อง	ด้านกฎหมาย	ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ด้านการปฏิบัติการ

ด้านนโยบาย	ด้านการเงิน	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งจะท�าให้

ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมถึง

•	 เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ	 ทัง้ในทางการเงนิ	 และไม่ใช่การเงิน	 และจดัให้มกีารทบทวน

ความเสีย่งทกุคร้ังทีมี่การเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งด้านต่างๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อเงินกองทนุของบริษทัฯ

•	 ประเภทความเสี่ยง	 และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยง 

ต่อบริษัทฯ

•	 การประเมินความเสี่ยง	 โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความแม่นย�ามากยิ่งข้ึน	 

ทั้งในเชิงปริมาณ	และ/หรือ	เชิงคุณภาพ

•	 การจัดการความเสี่ยง	และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามล�าดับความส�าคัญ	โดยมีการติดตาม

ดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	 ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ
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5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 ปีละ	1	 คร้ัง	 

โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ	โดยมุ่งเน้นการน�าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์	เพื่อการทบทวนผลงาน	ประเด็นปัญหา	หรืออุปสรรค

ต่างๆ	 ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน 

ของคณะกรรมการ	และสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	CG	Rating	ได้		โดยในปี	2556	จัดให้มีการประเมินผล	2	ลักษณะ	

คอื	1)	การประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ	2)	การประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล	(ประเมนิตนเอง)	โดยแบบประเมนิ

ผลแบ่งเป็น	5	 แบบ	 ประกอบด้วย	1)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	2)	 แบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	3)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจ

สอบทั้งคณะ	4)	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	และ	5)	แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ	 โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน	 และหลักเกณฑ์การประเมินผล 

คิดเป็นร้อยละ	มีดังนี้

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

	 ทุกปีฝ่ายเลขานุการบริษัท	 จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 จ�านวน	5	 แบบ	 ส่งให้ 

คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงาน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะน�าส่งแบบประเมนิผลการปฏิบตังิานกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท	เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมนิ 

ของกรรมการแต่ละคน	 และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี	 และรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	โดยในปี	2556	มีการรายงานคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ	ครั้งที่	11/2556	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา		โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	ดังนี้

โดยสรุปผลการประเมินได้	ดังนี้

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	ประกอบด้วย	5	หมวด	คือ	การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ,	 โครงสร้างของคณะกรรมการ,	 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ,	 การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

คณะกรรมการ	และคุณลักษณะของกรรมการ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม	5	 หมวด	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	 

เท่ากับร้อยละ	93

ระดับคะแนน ระดับ

มากกว่า	85	% ดีเยี่ยม

มากกว่า	75	% ดีมาก

มากกว่า	65	% ดี

มากกว่า	50	% พอใช้

ต่�ากว่า	50	% ควรปรับปรุง
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 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย	6	 หัวข้อ	 คือ	 

1)	 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง	 โดยสามารถอธิบายและตัดสินใจได้	2)	 มีความรับผิดชอบ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	3)	 มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม 

เป็นธรรม	 และสามารถอธิบายได้	4)	 มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูล	 

5)	มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	และ	6)	มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ		

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	 ในภาพรวม	6	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	

เท่ากับ	ร้อยละ	77

 3.  แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้คณะ)	ประกอบด้วย	13	หวัข้อ		คอื	1)	การท�าหน้าทีท่ัง้คณะ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	2)	 การสอบทานการจัดท�างบการเงิน	3)	 การท�างานกับผู้สอบบัญชี	4)	 การสอบทาน 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ	5)	 การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	6)	 หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน	7)	เรื่องทั่วไป	8)	การด�าเนินการตามมาตรา	89/25	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	9)	การคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	 

และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี	10)	การประชุมกบัผูส้อบบญัชี	11)	การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	12)	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	13)	กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	 ในภาพรวม	13	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

เท่ากับ	ร้อยละ	96	

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย	12	 หัวข้อ		 

1)	 ความรู้	 ความสามารถ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	3)	 อ�านาจหน้าที่	 ความเป็นอิสระ	 

และความเที่ยงธรรม	4)	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม	5)	การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	6)	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการ 

เปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง	7)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

8)	สอบทานให้บริษทัฯ	มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนด	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ	9)	 สอบทานให้มีการก�ากับดูแล	 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ตลอดจน 

ประเมินความเสี่ยง	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	10)	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความ 

เป็นอสิระ	เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ	11)	พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และ	12)	 มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน	 และให้ความเห็น 

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน	

	 สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล	ในภาพรวม	12	หวัข้อ	มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม

เท่ากับ	ร้อยละ	94

 5. แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการชุดย่อย  (ประเมินทัง้คณะ) 	ประกอบด้วย		5	หมวด	คอื	1)	การปฏิบตั ิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการ	2)	โครงสร้างของคณะกรรมการ	3)	แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ	4)	การจดัเตรียมและด�าเนนิการ 

ประชุมคณะกรรมการ	และ	5)	คุณลักษณะของกรรมการ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมชุดย่อย	ทั้ง	3	คณะ	ในภาพรวม	5	หมวด	มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

•	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	90

•	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	93

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี	เท่ากับร้อยละ	75
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5.22 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

	 ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบริหาร	ซึง่เป็นผูบ้ริหารสงูสดุ	คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ	 ไม่รวมประธานกรรมการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และเสนอผลการพิจารณา 

ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณา

อนุมัติต่อไป	 โดยจัดให้มีการประเมินปีละ	1	 ครั้ง	 โดยมีหลักเกณฑ์	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

บริหารจากหัวข้อการประเมิน	ดังนี้

1. การบริหารงานตามพันธกิจ	วิสัยทัศน์	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	

4. การก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

5.	 การบริหาร	และด�าเนินงานตามนโยบายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบริษทั	ข้อกฎหมาย	และ

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 การบริหารงานภายใน	เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5.23 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษทั	สนับสนนุและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทกุคนอย่างจริงจังเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุน

งานเลขานุการบริษัท	 เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือสถาบันอิสระอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการ	หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่	 เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา	และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงการน�าความรู้ต่างๆ	 มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	 

และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	(ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)	 

5.24 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานใช้

ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	สรุปรายละเอียดได้	ดังนี้

•	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ตน 

ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่	 ไปซื้อ	 หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขาย	 หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	

หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อประโยชน ์

ของตนเอง	หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

•	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องรักษาความลับ	และข้อมูลภายใน	ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ	ไม่ให้ตก

ไปยังบุคคลอื่น	รวมทั้ง	บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

•	 บริษัทฯ	 มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 

โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น	 และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน	 

โดยเจ้าของข้อมูลต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

•	 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบริษทัฯ	ทีม่อี�านาจหน้าที	่บคุลากรทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู	

เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย	 ให้แนะน�าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลน้ัน	

เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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•	 นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายใน

เท่านั้น	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องใช้ข้อมูลน้ันภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

•	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล	 และไม่หาประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน	แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	ไปแล้ว

•	 กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการ	

นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

รวมทั้ง	ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

•	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 

ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

•	 บริษทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารทีไ่ด้รับทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล

ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

•	 บริษัทฯ	รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี

เหตุการณ์ส�าคัญ	เช่น	การออกหุ้นเพิ่มทุน	การออกหุ้นกู้	เป็นต้น	

•	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	และลูกค้า	ผู้นั้นต้องรับผิดทาง

กฎหมาย

การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงาน 

การถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้ง	 ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ 

งบการเงินต่อสาธารณชน

ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556
เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

1. นายประทีป					ตั้งมติธรรม			และคู่สมรส 484,004,244 484,004,244 -

2. นางอัจฉรา						ตั้งมติธรรม			และคู่สมรส 484,004,244 484,004,244 -

3. นายอธิป								พีชานนท์ 5,334,140 5,334,140 -

	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
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ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556
เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

4. นายไตรเตชะ				ตั้งมติธรรม						 และคู่สมรส - - -

5.	 นายประศาสน์		ตั้งมติธรรม							และคู่สมรส - - -

6.	 นายประกิต					ประทีปะเสน						และคู่สมรส - - -

7.	 นายประสพ					สนองชาติ								และคู่สมรส 380,533 380,533 -

8. ดร.วิรัช									อภิเมธีธ�ารง						และคู่สมรส 2,481,466 2,461,466 (20,000)

9.	 นายอนันต์						เกตุพิทยา								และคู่สมรส - - -

10. ผศ.อัศวิน							พิชญโยธิน							และคู่สมรส - - -

11. นายปุณณพันธ์		เหน่งเพ็ชร								และคู่สมรส 759,733 759,733 -

12. นางวารุณี						ลภิธนานุวัฒน์					และคู่สมรส - - -

13. นายกิตติพงษ์			ศิริลักษณ์ตระกูล		และคู่สมรส 507,373 507,373 -

5.25 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย		โดยก�าหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ตามมาตรา	89/14	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 

พ.ศ.	2551	เพือ่ให้บริษทัฯ	มข้ีอมลูประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ซึง่เป็นรายการ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้	รวมถึง

การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต	 ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท�าหน้าที่

ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

 ด้านการรายงาน
1. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความ 

เกี่ยวข้อง	 กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 

โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

•	 รายงานในคร้ังแรก	:	ให้รายงานภายในวันที	่15	ของเดอืนถดัไป	นับจากวันทีเ่กิดรายการการมส่ีวนได้เสยี

•	 รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี	:	ให้รายงานโดยมชัิกช้าภายใน	3	วนัท�าการนับแต่วันทีมี่ 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล	โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ให้เลขานุการ

บริษัททันที	หรือภายในเวลาที่ก�าหนด
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3. เลขานุการบริษัท	ด�าเนินการดังนี้

•	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	 ให้ประธานกรรมการบริษัท	 และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

•	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

•	 เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 และ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

 ด้านบทก�าหนดโทษ
	 ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย	ก�าหนดดังนี้

1. มาตรา	281/2	 แห่ง	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใด	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 ตามมาตรา	89/7	 จนเป็นเหตุให้บริษัท	 ได้รับ 

ความเสียหายหรือท�าให้ตนเองหรือผู ้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจ�านวนค่าเสียหายที่เกิดข้ึน	 หรือประโยชน์ที่ได้รับ	 แต่ทั้งน้ีค่าปรับดังกล่าวต้อง 

ไม่ต�่ากว่าห้าแสนบาท

2. มาตรา	281/3	แห่ง	พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ	ก�าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา	89/14	

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	และปรับไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. มาตรา	281/5	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก�าหนดตามมาตรา	

89/15	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือมาตรา	89/16	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

4. มาตรา	203	แห่ง	พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้กรรมการบริษทัคนใดไม่ปฏิบตัติามมาตรา	88	 

หรือ	ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

5.26 การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษทั	ก�าหนดให้จดัต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในภายในบริษัทฯ	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	เที่ยงธรรม	ตามที่จรรยาบรรณ	และปณิธานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในก�าหนดไว้	ทัง้น้ีโดยได้มกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์	ภารกจิหลกั	ขอบเขตการปฏบิตังิาน	อ�านาจหน้าที	่และหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งมีการประเมิน

ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ	ภายในองค์กร	ส�าหรับปี	2556	

สรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

•	 โดยเน้นการให้บริการให้ความเช่ือถือ	 (Assurance	Serveice)	 และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	 

Service)	อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

•	 จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีตามแนว	Risk	–	Based	Audit	Plan	และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	(Standard	for	the	Professional	Practice	of	Internal	 

Auditing)	ซึง่รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ	(Compliance	Audit)

•	 เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน	(Proactive	Preventive	Audit)
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2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 (Standard	 for	 the	

Professional	Practice	of	Internal	Auditing)	และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบ

วุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 

ในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.27 ค่าสอบบัญชี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท	ส�านักงานเอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นส�านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2556	รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	3,200,000	บาท

	 ทัง้น้ี	บริษทัทีเ่ป็นส�านักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มคีวามสมัพนัธ์	หรือส่วนได้เสยีใดๆ	กบับริษทัฯ	/	ผูบ้ริหาร	

/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ	มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

 ค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2556
1.	ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	1,970,000	บาท

2.	ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส	ของบริษัทย่อย	จ�านวน	4	บริษัทและงบการเงินรวม	1,230,000	บาท

    รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,200,000 บาท

 ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
				 	-	ไม่มี	-	
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

(Good	Corporate	Governance)	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการขึ้น	 เพื่อก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ	(Good	Governance)	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานของกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 ให้มีผลในทางปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึง 

จดัโครงสร้างให้มกีารตรวจสอบ	ถ่วงดลุ	การให้ผลตอบแทน	ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับบริษัทฯ	ในการบริหารและลดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลภายในบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต�่าสุด	

	 อน่ึง	 เพื่อให้การจัดการด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริษัทฯ	 จึงเห็นควร

ให้บริษัทฯ	จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	คือ	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

เพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ	 ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงเห็นสมควรให้

ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการดังต่อไปนี้		

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การด�าเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

1.2 เพื่อสร้างจิตส�านึกและตระหนักถึงความส�าคัญแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ในการ 

น�าหลักการก�ากับกิจการที่ดีไปปฏิบัติ

1.3 เพื่อก�ากับดูแลกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีอย่างถูกต้อง	เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
2.1 มีกรรมการก�ากับดูแลกิจการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ	

2.2 มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อย	3	 คน	 โดยประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็น

กรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
3.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

3.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้	ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

4. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี		สอดคล้องกับการด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	

4.2 ในกรณีทีก่รรมการรายใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ	ให้เลอืกต้ังกรรมการแทนภายใน	3	เดอืน 

นับจากวันที่ต�าแหน่งว่างลง	 โดยกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือ 

ของกรรมการที่เข้าท�าหน้าที่แทน
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5. กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง
5.1 ครบก�าหนดตามวาระ

5.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท	

5.3 ลาออก

5.4 ตาย

5.5 คณะกรรมการบริษัท	มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

6. กำรประชุมและองค์ประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการแต่ละคร้ัง	 ให้มีกรรมการก�ากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการไม่อยู ่ในที่ประชุม	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ 

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่านหนึ่งเป็นประธานฯ	ในที่ประชุม

6.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และประธานกรรมการก�ากับ

ดแูลกจิการ	อาจเรียกประชุมกรรมการก�ากับดแูลกจิการเป็นกรณีพเิศษ	เพือ่พจิารณาเร่ืองจ�าเป็นเร่งด่วน

ได้ตามที่เห็นสมควร

6.4 เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ	/	 หรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่น	 ไม่มีสิทธิออกเสียงในการ 

ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

6.5 กรรมการก�ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด	 จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา	 หรือลงมติ 

ในเรื่องนั้นๆ

7. ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท	ดังต่อไปนี้	

7.1 ก�าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล	ที่เหมาะสม

ส�าหรับบริษัทฯ

7.2 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	 และฝ่ายจัดการ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีของสถาบันก�ากับฯ	 ได้แก่	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.3 มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

7.4 พัฒนาและประกาศก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ		

7.5 ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร

ด้วยตนเองทุกปี

7.6 พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ประกาศก�าหนด

7.7 ทบทวนแนวทางหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษัทฯ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏิบตัิ

ของสากลปฏิบตั	ิและข้อเสนอแนะของสถาบนัก�ากบัฯ	หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อคณะกรรมการบริษทั

7.8 พจิารณาเสนอข้อพงึปฏิบตัทิีด่สี�าหรับคณะกรรมการบริษัท	หรือเสนอการก�าหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการ

บริษัท	และคณะกรรมการที่บริษัทฯ	แต่งตั้งทุกชุด

7.9 เสนอแนะข้อก�าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมในการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ	จรรยาบรรณของพนกังาน	และข้อพงึ

ปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

7.10 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติ	ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม

กับธุรกิจของบริษัทฯ
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7.11 ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ที่ออกสู่สาธารณะ

7.12 สนับสนุนให้มกีารเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีให้เป็นทีเ่ข้าใจของผูบ้ริหารและพนักงาน

ทุกระดับ	และให้มีผลในทางปฏิบัติ

7.13 ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และให ้

ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

7.14 ดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

7.15 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า	1	ครั้ง	ทุกๆ	3	ปี

7.16 ก�าหนดให้มรีะบบงานรับข้อร้องเรียนจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ในกรณีทีเ่กีย่วกบับรรษทัภบิาลและจริยธรรม

ทางธุรกิจ

7.17 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีอ�านาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม	 หรือให้

ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.18 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ	 หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 

ปีละ	1	ครั้ง

7.19 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

8. กำรรำยงำน 

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทุกคร้ัง	 ให้เลขานุการที่ประชุม	 สรุปความเห็น 

ของที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณาภายใน

วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

9. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 และรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ	ทัง้น้ี	เพือ่น�าผลการประเมนิมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้

10. ค่ำตอบแทน
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

(Good	Corporate	Governance)	จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน	เพือ่ช่วยคณะกรรมการบริษัท	ในการก�ากบัดแูล

การด�าเนินงาน	และการบริหารงาน	ให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง	โปร่งใส	อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุน

และทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	และเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	

และ	 /	 หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 

โดยได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้		ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
1.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ	

1.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	 คน	 โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	 ท่าน	 เป็นกรรมการผู้มี

ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

2. คุณสมบัติกรรมกำรตรวจสอบ
2.1 ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	 และ 

เป็นกรรมการอิสระ

2.2 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรือ	

นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง		ทัง้น้ี	ให้นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายน้ันๆ	ด้วย		

2.3	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้เงินเดือนประจ�า	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

2.4 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็น	บดิา

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจ

ควบคุม	หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ	หรือบริษทัย่อย

2.5	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็น 

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

ส�านักงานสอบบญัชี	ซึง่มผีูส้อบบญัชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

สังกัดอยู่		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระ

2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใดๆ	ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษา

ทางการเงิน	ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิตบิคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งน้ี	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 
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รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปี	 ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระ

2.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

2.10	กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม	2.1	-	2.9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ 

ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดย 

มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง
3.1	 คณะกรรมการตรวจสอบที่จะแต่งต้ังใหม่	 (ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน 

หมดวาระลง)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี	กรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	

อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

3.2	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง	 เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 

ให้คณะกรรมการบริษทั		แต่งตัง้กรรมการผูมี้คุณสมบติัตามทีส่�านักงานคณะกรรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 และ	/	 หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ตรวจสอบแทนต�าแหน่งที่ว่างน้ัน	 โดยให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 เพียงเท่าวาระ 

ที่ยังเหลืออยู่ในต�าแหน่งที่ไปแทนนั้น

3.3	 หากกรรมการตรวจสอบท่านใด	 ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ	 จะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ	 ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า	30	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาแต่งตั้งทดแทน	 โดยคณะกรรมการบริษัท	 

จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่	 ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า	ภายใน	3	 เดือนนับแต่วัน

ที่กรรมการตรวจสอบลาออก	 และให้บริษัทฯ	 แจ้งการลาออกพร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	ทราบในทันที

4. กำรประชุมและองค์ประชุม
4.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง	 ให้มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจ�านวนกรรมการตรวจสอบ	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ 

ตรวจสอบที่มาประชุม	เลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อยปีละ	10	ครั้ง	และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ	 เพื่อพิจารณาเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนได้ตามที่เห็น

สมควร

4.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	/	หรือ	ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น	ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
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5. ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ดังต่อไปนี้	

5.1	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงิน	อย่างถูกต้อง	และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

5.2	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 

(Internal	Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน		ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5.3	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.4	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีมาตรการการควบคุมภายใน	 รวมถึงการก�ากับดูแล	 การปฏิบัติตามมาตรการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	ให้ค�าแนะน�า	และรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

5.5	 พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.6	 พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั	หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่า	 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.7	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงาน 

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้

5.7.1	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้	ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

5.7.2	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

5.7.3	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.4	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.7.5	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.7.6	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน

5.7.7	ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎบตัร	

(charter)

5.7.8	รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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6. ปฏบัิตกิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และ 

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า	มีรายการหรือการกระท�าทีเ่กีย่วกบั	

1.)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

2.)	 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน		

3.)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา	กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าน้ัน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. กำรรำยงำน 
ทกุคร้ังภายหลงัจากทีม่กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้เลขานกุารทีป่ระชุม	สรุปความเหน็ของทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณา

8. เบ็ดเตล็ด
•	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญ	ผู้บริหาร	หรือผู้เกี่ยวข้อง	หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้

•	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ	 จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด	 เมื่อเห็นว่า

จ�าเป็นได้	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

•	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็ในการแต่งตัง้	โยกย้าย	พจิารณาความดคีวามชอบ	

หรือเลกิจ้าง	ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน	และเจ้าหน้าทีร่ะดบับริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	

Corporate	Governance)	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึน	 เพื่อเป็นการด�าเนินการตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Governance)	 และถ่วงดุลอ�านาจ	 (Check	and	Balance)	 บริษัทฯ	 แบ่งแยกหน้าที่ 

ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(Business	Unit)	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูแลการปฏิบัติงานและพัฒนาธุรกิจท�าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

	 อนึ่ง	 เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเห็นควรให้บริษัทฯ	 แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ชุดย่อย	คือ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยง

และจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

	 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดังต่อไปนี้		

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ

จัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ท่าน

1.2 กรรมการอิสระ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง

2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม	2.1	-	2.2	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	

4. กำรประชุมและองค์ประชุม

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคร้ัง	 ให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ 

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาความเสี่ยงท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ	เพื่อพิจารณาเรื่องจ�าเป็นเร่ง

ด่วนได้ตามที่เห็นสมควร
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4.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

ครบองค์ประชุม

4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด	 จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา	 หรือลงมติ 

ในเรื่องนั้นๆ

4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง	 หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม	 หรือให้

ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.7 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงหรือ	หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง

5. ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้	

5.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 นโยบาย	 และกระบวนการในการประเมิน	 และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบ 

ต่อบริษัท

5.2 ประเมิน	วิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดล�าดับความเสี่ยง	ก�าหนดแนวทาง	และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง	 

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

5.3 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้	 รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk),	 ความเสี่ยง 
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ด้านการปฏิบัติการ	(Operation	Risk),	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk),	ความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่อง	(Liquidity	Risk)	และความเสี่ยงด้านอื่นๆ	อาทิเช่น	ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย	ความเสี่ยงด้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	และกฎระเบียบ	(Regulatory	Risk)	เป็นต้น

5.4 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัทฯ	 ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต	 

(Credit	 Risk),	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	 (Operation	 Risk),	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์ 

(Strategic	Risk),	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	Risk)	 และความเสี่ยงด้านอื่นๆ	 อาทิเช่น	 

ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย	 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และกฎระเบียบ	(Regulatory	Risk)	

เป็นต้น

5.5 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสม 

กับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ

5.6 พิจารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเส่ียง	 (Risk	Limits)	 และมาตรการในการด�าเนินการ	 

กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด	(Corrective	Measures)

5.7 ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	(Stress	Testing)

5.8 ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ใหม่	 หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน	 ส�าหรับธุรกรรม 

ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่	รวมถึงก�าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม

5.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจเชิญ	ผู้บริหาร	หรือผู้เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล

เพิ่มเติมได้

5.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยในสามารถปฏิบัติหน้าที ่

ตามกฏบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6. กำรรำยงำน 

	 	 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคร้ัง	 ประธานฯ	 ที่ประชุมสรุปความเห็น 

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทราบและ	/	 หรือ	 

เพื่อพิจารณา

7. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ	1	 คร้ัง	 และรายงานให้คณะ

กรรมการบริษัทรับทราบ	 ทั้งนี้	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

(Good	Corporate	Governance)	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้น	เพื่อช่วยคณะกรรมการ

บริษัทในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและพิจารณารูปแบบ 

และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท		 

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	 ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัท 

จะน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ	 และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

คณะกรรมการบริษัท	จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

1.1 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	

1.2 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก	1.1	ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

1.3 มกีรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย	3	คน	โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

2.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและ 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี	กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

3.2 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนว่างลง	เพราะเหตุอนัมิใช่การพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งต้ังกรรมการผูม้คีณุสมบติัตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแทนต�าแหน่งที่ว่างน้ัน	 โดยให้มีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูใ่นต�าแหน่งทีไ่ปแทน

3.3 หากกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านใด	 ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ	 จะต้องแจ้ง 

ต่อบริษัทฯ	 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังทดแทน	 โดย 

คณะกรรมการบริษทัจะต้องแต่งต้ังกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายใหม่	ให้ครบถ้วนในทนัที

หรืออย่างช้า	ภายใน	3	เดือนนับแต่วันที่กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนลาออก	
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4. กำรประชุมและองค์ประชุม

4.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละคร้ัง	 ให้มีกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม	 หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม	 เลือกกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านหน่ึงเป็นประธาน

ในที่ประชุม

4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ	1	 คร้ัง	 และประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

เป็นกรณีพิเศษ	เพื่อพิจารณาเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 แทนกรรมการที่ออกตามวาระและผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนของพนักงานทัง้หมด	และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัท			หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนมีดังนี้

5.1 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทให้น�าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

5.2 พจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาน�าเสนอ

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร	 และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5.5 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 

เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบริษัทฯ

5.6 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งที่ส�าคัญ	 และรายช่ือผู้ที่อยู ่

ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ	

5.7 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน	 และเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจ 

ด�ารงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ	 รวมถึงให้ค�าเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน ์

ต่างๆ	แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.8 ก�าหนดระยะเวลาและเงือ่นไขต่างๆ	ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร	รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทน

การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั	เพือ่พจิารณาผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

5.9 ทบทวนสัดส่วนจ�านวนและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน 

ของคณะกรรมการบริษทั	และให้ข้อเสนอแนะในการคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะได้รับการเสนอ

ให้เป็นกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
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5.10	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจเชิญ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุม

เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

5.11 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ	เพือ่ช่วยให้สามารถปฏิบติั

หน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.12 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มสีทิธเิข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกจิกรรม	เพือ่เป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6. กำรรำยงำน 

ทุกคร้ังภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ให้ประธานฯ	 ที่ประชุม 

สรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

และ	/	หรือเพื่อพิจารณา

7. กำรเปิดเผยข้อมูล

ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีเกีย่วกบันโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการ	 รูปแบบค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการ 

ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงู

8. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน    

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	 

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ทั้งน้ี	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
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	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2536	 

โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations	Department)	 ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน 

การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน	เพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม 

ทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบ 

อย่างเท่าเทียมกัน	 สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

ของบริษัทฯ	ได้โดยตรง	หรือผ่านทางเว็บไซต์	www.supalai.com	ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุง 

ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	

	 โดยบริษทัฯ	ได้มีการน�าเสนอผลงานให้แก่นักวเิคราะห์และนักลงทนุเป็นระยะๆ	อย่างสม�า่เสมอในรูปของการจดักจิกรรม	 

Analyst	Meeting	และเข้าร่วมกจิกรรม	Opportunity	Day	กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทกุไตรมาส	รวมไปถึง 

มกีารเข้าร่วม	Roadshow	และ	Conference	ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจดัโดยสถาบันต่างๆ	รวมไปถงึการนดัหมาย

ท�า	Company	Visit	และ	Conference	Call	กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

	 กรณทีี่นกัลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม	สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 

บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	โทรศพัท์	0-2725-8888	ต่อ	851	อเีมล์	:	ir_spali@supalai.com	หรือผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	 

www.supalai.com

นักลงทุนสัมพันธ์

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2555 และ 2556 ดังนี้

ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมในปี 2555 

(จำ�นวนครั้ง)

กิจกรรมในปี 2556 

(จำ�นวนครั้ง)

Company	Visit 93 90

Conference	Call 12 19

Opportunity	Day 4 2

Analyst	Meeting 4 4

Site	Visit 8 13

Roadshow		ในประเทศ 13 -

Conference	ในประเทศ 7 4

Roadshow	ต่างประเทศ 4 3

Conference	ต่างประเทศ 3 -
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	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล	 ISO	9001:2008	 ที่มีการด�าเนินงาน 

ตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อก�าหนดมาตรฐานสากล	 โดยให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการต้ังแต่การวางแผน	 

การควบคุม	การตรวจสอบ	การวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู่กระบวนการปรับปรุง	พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

โดยบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า	 และบริการอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค	 และเพื่อให ้

ถูกต้องตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 มาตรฐานวิชาชีพ	 ข้อตกลงที่ท�ากับลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ดังที่บริษัทฯ	 ได้มีการ

ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 คือ	 

“บริษัท ศุภ�ลัย จำ�กัด (มห�ชน) เน้นพัฒน� “คุณภ�พ” ให้ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ในระบบของก�รว�งผัง ออกแบบ ก่อสร้�ง 

ข�ย และบริห�รชุมชน ให้ตรงต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกส�รกับลูกค้�” 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ISO	9001	 ตั้งแต่ 

ปี	 พ.ศ.	2545	 จนถึงปัจจุบัน	 ตลอดระยะเวลากว่า	10	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง 

ระบบ	 ISO	9001	 ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง	 การออกแบบ	 การก่อสร้าง	 การขาย	 ตลอดจนการบริการหลังการขาย	 

ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร	และโครงการอาคารชุด	ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้			

 วันที่ 1 พฤษภ�คม 2545	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	 ISO	9001:1994	 จากส�านักงานรับรอง 

ระบบคุณภาพ	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (EIT-CBO)	 และ	Energy	&	Environmental	 

Accredited	Quality	Assessment	 (EAQA)	 ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร	 โดยได้มีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ	 

(Quality	Policy)	วัตถุประสงค์คุณภาพ	(Quality	Objectives)	คู่มือคุณภาพ	(Quality	Manual)	หลักปฏิบัติ	(Procedure)	

และวิธีปฏิบัติงาน	(Work	Instruction)	ให้สอดคล้องกับข้ก�าหนดของระบบ	ISO	9001:1994	ด้วย

 วันที่ 1 มีน�คม 2546	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2000	จากส�านักงานรับรองระบบคุณภาพ	

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(EIT-CBO)	และ	Energy	&	Environmental	Accredited	Quality	

Assessment	(EAQA)	

 วันที่ 15 สิงห�คม 2550	 บริษัทฯ	 ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน	 ISO	9001:2000	 ไปยัง	 

“โครงการอาคารชุด”	 ท�าให้บริษัทฯ	 เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย	 

ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ISO	9001:2000	 ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร	 

และ	โครงการอาคารชุด	ทีค่รอบคลมุต้ังแต่การวางผงั	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	ตลอดจนการบริการหลงัการขาย

 วันที่ 26 มีน�คม 2553	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	 ISO	9001:2008	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 

เซอทิฟิเคชั่น		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(Bureau	Veritas	Certification	(Thailand)	Ltd.	(BVC))	

	 การด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2008	เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ	ก้าวสู่ 

ความเป็นมาตรฐานสากลมากข้ึน	 และน�าไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน 

ที่มีการท�างานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ขั้นตอนการท�างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	โดยก�าหนด

ข้ันตอนการปฏิบตังิานไว้ในหลกัปฏิบตั	ิ(Procedures)	วธิปีฏบิตังิาน	(Work	Instructions)	ระเบยีบปฏิบตังิาน	และเอกสารอืน่ 

ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน	 และได้มีการทบทวนข้ันตอนและกระบวนการด�าเนินงาน 

เป็นระยะ	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม	 และครอบคลุมเพียงพอ	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดต่อการน�าไปปฏิบัติ

ระบบคุณภาพ 
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	 การด�าเนินงานในระบบ	ISO	9001:2008	 ของบริษัทฯ	 ใช้หลักการบริหารคุณภาพ	8	 ประการ	 มาเป็นแนวทาง 

ในการจัดท�าระบบ	ได้แก่

•	องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า	(Customer-Focused	Organization)

•	ภาวะผู้น�า	(Leadership)

•	การมีส่วนร่วมของพนักงาน	(Involvement	of	People)

•	วิถีเชิงกระบวนการ	(Process	Approach)

•	วิถีเชิงระบบในการจัดการ	(System	Approach	to	Management)

•	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(Continual	Improvement)

•	การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ	(Factual	Approach	to	Decision	Making)

•	ความสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั	(Mutually	Beneficial	Supplier	Relationships)

	 อีกทั้ง	ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง	และมีเครือ่งมือที่จะน�าไป

สู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ	เรื่อง	อาทิเช่น	:

	 1.		การก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	ให้ทุกหน่วยงานท�าการวัดผลการปฏิบัติงาน	

เพือ่สะท้อนถงึประสทิธิภาพและประสทิธิผลการด�าเนนิงาน	และเกิดแรงกระตุน้ให้มกีารพฒันาการปฏิบติังานตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	การบริการหลังการขาย

บริษัทฯ	ยงัมกีารทบทวนตวัช้ีวดั		(Indicators)	และเป้าหมาย		(Target)	ของทกุกระบวนการเป็นระยะ	เพือ่ให้สอดคล้อง 

กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	และเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	ซึ่งในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ทบทวน 

ตัววัดผลของทุกกระบวนการทั้งระบบ	 โดยเน้นการวัดผลในหลักการ	 “ลูกค้าคือบุคคลส�าคัญ”	 ทั้งลูกค้าภายใน	 

และลูกค้าภายนอก	 เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ	 ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2556	 

บริษัทฯ	 ได้ปรับเพิ่มเกณฑ์การวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้นจากปี	2555	 ตัววัดผลที่ส�าคัญที่ได้ปรับปรุง	 

อาทิเช่น	:

•	การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า	ในด้านต่างๆ	เช่น	การบริการหลังการขาย	การบริการงานซ่อม	การ

บริหารจดัการโครงการ	การให้ข้อมลูและความรวดเร็วในการให้บริการ	ฯลฯ	เพือ่ให้ฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องน�าไป 

เป็นตัววัดผลและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบ้าน	 ห้องชุด	 และการให้บริการ 

ของพนักงาน	 ที่จะท�าให้บริษัทฯ	 ทราบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ	 

และน�ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองต่อไป

•	 การวดัผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า	 เพือ่ให้ทกุหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลกูค้า 

และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน	 โดยบริษัทฯ	 ยังได้น�าข้อมูล 

การร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์ปัญหา	และก�าหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ�้าอีก	และมีการ

ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	

ได้ก�าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ	 (Procedure)	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตาม

ข้ันตอนที่ก�าหนดไว้

•	การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน	 ห้องชุด	 ให้กับลูกค้า	 โดยวัดผลด้านคุณภาพ	 และระยะเวลาการ 

ส่งมอบให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

•	การวัดผลกระบวนการทีเ่ป็นลกูค้าภายในซึง่กนัและกนั	เน้นการวดัผลทีปั่จจัยน�าเข้า	(Input)	กระบวนการ	

(Process)	 และผลงาน	(Output)	 โดยควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 เพื่อให้

มั่นใจว่างานนั้นๆ	จะเป็นปัจจัยน�าเข้า	(Input)	ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป	

•	ฯลฯ
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	 2.		การก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน	ISO	9001	อย่างต่อเนื่อง	โดยการ

ปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการด�าเนินการ	ดังนี้คือ	

•	การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

•	การวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	

•	การส�ารวจข้อมูล	และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า	

•	การปรับปรุงแก้ไข	และพฒันาระบบงานตามทีไ่ด้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ	ISO	9001:2008	 

ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ	(Certify	Body)	และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ	(Internal	Quality	

Auditor)

•	ก�าหนดให้มีการทบทวนระบบ	 และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบัติ	(Procedures)	 วิธีปฏิบัติงาน	 

(Work	Instructions)	ระเบียบปฏิบัติงาน	และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ 

บริหารงานยังคงความเหมาะสม	 มีความครอบคลุมเพียงพอ	 และมีการปรับปรุง	 พัฒนาระบบงาน 

อย่างต่อเนื่อง	

•	ฯลฯ

	 3.	 	การน�า	Competency	มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ	ความรู้	 ความสามารถ	

ความช�านาญ	 และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต�าแหน่งงาน	 รวมทั้ง	 การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสร้าง 

แรงจูงใจในการท�างาน	โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน	(Employee	Development	Plan)	

	 4.		การก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก	การจัดจ้าง	การควบคุมการด�าเนินงาน	และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอก

ครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ	 จัดจ้าง	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ	 จัดจ้างมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ	

ก�าหนด	

	 5.		การควบคุม	ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ	อาทิเช่น	

•	การตรวจติดตามระบบ	ISO	9001:2008	โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ	(Certify	Body)	

•	การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	 โดยพนักงานที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทฯ	 (Internal	Quality	

Audit	/	IQA)	

•	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	และการรายงานผลงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	เป็นต้น		

	 6.	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ	 ให้เป ็นผู ้ตรวจประเมินระบบ	 ISO	 9001	 ของบริษัทฯ	 

(Internal	Quality	Audit	/	IQA)	 พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเน่ือง	 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้าว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดมาตรฐาน	 

ISO	9001:2008	และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	อีกทั้ง	การตรวจฯ	ดังกล่าว	ผู้ตรวจประเมิน

ระบบภายในของบริษัทฯ	จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ	ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

จึงท�าให้ทั้งผู้ตรวจฯ	และผู้รับการตรวจฯ	ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และมีความเข้าใจในกระบวนการท�างานระหว่างฝ่ายงาน

ซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน	ท�าให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย

นอกจากน้ี	บริษทัฯ	ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางหลายช่องทางทีล่กูค้าสามารถสือ่สารกบับริษัทฯ	ได้	ไม่ว่าจะเป็นความคดิ

เหน็	ข้อเสนอแนะ	และเร่ืองร้องเรียน	อกีทัง้	ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัฯ	ยงัเน้นให้ความเอาใจใส่ในทกุกระบวนการอย่างใกล้ชิด	 

รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ	อย่างเป็นประจ�า	 เพื่อเข้าถึงปัญหา	อันจะน�าไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา 

ได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ	 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

อย่างต่อเน่ือง	อันจะน�าไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
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อน่ึง	ในปี	2556	บริษทัฯ	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ในโครงการ	“BV	สญัลกัษณ์แห่งความมัน่ใจ	ในมาตรฐาน 

ระดับสากล”	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 เซอทิฟิเคช่ัน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้ 

ความส�าคัญกับการด�าเนินงานมาตรฐานสากล	 ISO	9001:2008	 โดยมีการน�าเคร่ืองหมายการรับรองไปใช้อย่างถูกต้อง 

และยังมีความสวยงาม	มีความคิดสร้างสรรค์	และสามารถน�าไปสื่อสารต่อลูกค้าและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556

บริษัทเกี่ยวข้อง คว�มสัมพันธ์ ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�
ร�ยก�ร 

(ล้�นบ�ท)
คว�มเห็นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ /

ปี 2556
คว�มจำ�เป็น

และคว�มสมเหตุสมผล

1.	 บริษัท	ดูราฟลอร์		จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ

ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้น

ดูราฟลอร์

 – เป็นบริษัทที่มี

กรรมการร่วมกับ	

SPALI	1	ท่าน	คือ	

นายประทีป	ตั้งมติ

ธรรม

ซื้อวัสดุก่อสร้าง	

SPALI	 ซื้อวอลล์เปเปอร์

และแผ่นพื้นดูราฟลอร์

เฉพาะรุ่นที	่SPALI	ก�าหนด	

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิด

ขึ้นจากการซื้อวอลล์

เปเปอร์และแผ่นพื้นดูรา

ฟลอร์เฉพาะรุ่นที่ก�าหนด

72.9

22.8

รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการ

ค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน

จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน	 ที่ราคาและ

เงือ่นไขปกติทีผู่ข้ายเสนอให้กบัลกูค้า

ทั่วไป	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการ

ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือ

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

2.	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์	

ตราเพชร	จ�ากั(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ขายกระเบื้องหลังคา

 – เป็นบริษัทที่มี

กรรมการร่วมกับ	

SPALI	1	ท่าน	คือนาย

ประกิต	ประทีปะเสน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI	ซื้อกระเบื้อง

หลังคา	เฉพาะรุ่นที่	

SPALI	ก�าหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิด

ขึ้นจากการซื้อกระเบื้อง

หลังคา	เฉพาะรุ่นที่	

SPALI	ก�าหนด

37.7

13.8

รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการ

ค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน

จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน	 ที่ราคาและ

เงือ่นไขปกติทีผู่ข้ายเสนอให้กบัลกูค้า

ทั่วไป	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการ

ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือ

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

หมายเหต	ุ:				SPALI:		บริษัท	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)					
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

	 ตามมาตรา	89/12		แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ระบุว่า	“	กรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว	 เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง

กระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ 

เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท	หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว	“

	 จากข้อก�าหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท	 จึงได้ก�าหนดว่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะท�าธุรกรรมกับกรรมการ	

ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ธุรกรรมเหล่าน้ันต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการท�าธุรกรรม

ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจ 

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 

(แล้วแต่กรณี)	ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล	สามารถตรวจสอบได้	 และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	 และจะต้อง

ผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทฯจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า	20	 ล้าน

บาท	เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	

	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดนโยบาย	 ระเบยีบปฏบิติั	 กระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัริายการ	 

ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานราชการก�ากบัดแูลก�าหนด	 กล่าวคอื	 บริษทัฯ	 หรือบริษทัย่อย 

จะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบหรือกรรมการอสิระ	 และได้รับอนุมตัจิากคณะกรรรมการบริษัท	 และ/หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนท�ารายการ	 ทัง้น้ี 

ข้ึนกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 	 อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจม ี

ความขัดแย้ง	 มส่ีวนได้เสยี	 หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทัฯ	 ให้กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเร่ืองน้ัน 

ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนั้น	 	 ทั้งน้ีในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให ้

ผูรั้บมอบอ�านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสยี	หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลกัษณะอืน่ใดกบับริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

  

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการะหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนในปัจจุบันต่อไปในอนาคต	 ภายใต้กรอบการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 โดยจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติ	 และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ 

เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของราคา	และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการระหว่างกันด้วย

	 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	คณะกรรมการบริษัท	จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคับ	ประกาศ	ค�าสัง่	หรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 

หรือบริษัทย่อย

	 ทั้งนี้	หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให ้

ความเหน็เก่ียวกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน	ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการ 
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พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน	 บริษัทฯ	 จะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็น 

เกีย่วกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว	 เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทั	 หรือผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี		 

ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ี

ของบริษัทฯ

	 ส�าหรับการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย	บริษทัฯ	จะพจิารณาถงึฐานะทางการเงิน	ผลการ 

ด�าเนินงาน	 และความสามารถในการช�าระเงิน	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่าน้ี	 

บริษัทฯ	ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า	หากบริษัทฯ	ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจ

ต่อไปได้	อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	และมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารเพื่อ

ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษทัฯ	ทัง้น้ีบริษทัฯ	จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทย่อยของบริษทัฯ
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	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และงบการเงินรวม 

ของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 

งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	28	 กันยายน	2554	 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	2543	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 

และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า	รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส	

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิผล	เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่างมเีหตุผลว่า 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และทันเวลา	 ในอันที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 ตลอดจนป้องกัน 

การทจุริตหรือการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั	และได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วย	กรรมการ 

ที่เป็นอิสระก�ากับดูแล	 ท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน 

และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 งบการเงินของบริษัทฯ	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ของบรษิทัฯ	คือ	บรษิัท	ส�านกังาน	เอินสท์	แอนด	์ยัง	จ�ากดั	ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนนุข้อมูล

และเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี	โดยผูส้อบบญัชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	 

และสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และงบการเงินรวม 

ของบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มีความเชื่อถือได้	โดยถูกต้อง

ตามทีค่วรในสาระส�าคญั	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และปฏบิติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

(นายประทีป		ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย 

ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิิจของผูส้อบบญัชี ซึง่รวมถึง การประเมนิความเสีย่งจากการ

แสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจาก การทจุริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมนิ 

ความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตาม 

ทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี

ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  791,712,557  2,169,783,099  713,215,969  1,890,002,637 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  10,075,347  13,980,762  -  6,990,567 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   และดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  -  366,751,027  345,181,858 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

   ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

   และดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  -  65,394,000  - 

เงินทดรองจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  3,424,124  - 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 8 26,462,891,330 19,005,264,279 24,471,578,684 17,593,474,444 

เงินมัดจ�าซื้อที่ดิน  226,328,620  226,321,805  211,028,789  209,333,067 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง  320,682,376  568,420,127  320,682,376  549,164,471 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  268,585,632  78,344,282  113,547,925  71,649,022 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,080,275,862 22,062,114,354 26,265,622,894 20,665,796,066 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ

 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6  -  -  489,169,039  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  9  -  -  1,018,422,684  586,095,188 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10  1,825,975  7,300,712  1,825,975  7,300,712 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11  1,716,424,494  831,014,124  834,439,114  785,180,402 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  385,536,240  384,991,080  201,190,598  195,735,162 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20  422,773,314  324,422,013  380,510,849  290,032,995 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  68,577,539  43,421,619  66,846,769  41,793,678 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,595,137,562  1,591,149,548  2,992,405,028  1,906,138,137 

รวมสินทรัพย์ 30,675,413,424 23,653,263,902 29,258,027,922 22,571,934,203 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 13  700,289,627  11,411,177  700,289,627  11,411,177 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  1,977,332,092  1,023,127,883  1,859,081,441  958,195,385 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง  308,961,936  217,413,116  287,436,916  194,973,830 

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  4,568,827,353  3,384,827,971  4,292,896,628  3,213,385,842 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  2,227,034,180  1,362  2,227,034,180  1,362 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16  1,699,091,387  2,398,936,207  1,699,091,387  2,398,936,207 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  490,305,272  598,546,911  457,732,881  568,003,372 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 26.3  41,157,000  41,157,000  41,157,000  41,157,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  150,705,585  101,685,110  133,008,739  88,237,588 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,163,704,432  7,777,106,737 11,697,728,799  7,474,301,763 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ  330,000  330,000  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่

   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  992,076,830  -  992,076,830  - 

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16  2,741,442,892  2,941,334,225  2,741,442,892  2,941,334,225 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17  64,360,273  46,502,623  56,857,991  40,705,583 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,738,071  301,580  3,434,636  301,580 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3,802,948,066  2,988,468,428  3,793,812,349  2,982,341,388 

รวมหนี้สิน 15,966,652,498 10,765,575,165 15,491,541,148 10,456,643,151 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น มูลค่า

  หุ้นละ 1 บาท  1,770,000,000  1,770,000,000  1,770,000,000  1,770,000,000 

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

  หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่า

  หุ้นละ 1 บาท  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  219,417,172  219,417,172  219,417,172  219,417,172 

   ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน  453,211,503  453,211,503  391,745,272  391,745,272 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 18  177,000,000  177,000,000  177,000,000  177,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 11,664,175,072 9,897,501,372 11,261,910,301  9,609,142,789 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  21,224,366  1,432,570  (139,220)  1,432,570 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,251,581,362 12,465,115,866 13,766,486,774 12,115,291,052 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  457,179,564  422,572,871  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,708,760,926 12,887,688,737 13,766,486,774 12,115,291,052 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,675,413,424 23,653,263,902 29,258,027,922 22,571,934,203 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12,322,345,619 11,259,608,834 11,495,954,237 10,493,118,432 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ  292,962,696  253,570,793  98,331,493  92,214,617 

รายได้อื่น  126,698,242  136,212,889  147,769,239  110,776,896 

รวมรายได้ 12,742,006,557 11,649,392,516 11,742,054,969 10,696,109,945 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  7,327,871,670  6,328,368,657  6,821,042,207  5,883,906,904 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  162,582,707  132,593,999  64,940,182  62,279,416 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  816,906,177  785,336,972  774,660,910  747,865,065 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  672,912,723  620,402,384  555,360,999  512,998,505 

รวมค่าใช้จ่าย  8,980,273,277  7,866,702,012  8,216,004,298  7,207,049,890 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,761,733,280  3,782,690,504  3,526,050,671  3,489,060,055 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (85,256,057)  (129,717,536)  (84,513,609)  (129,365,282)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,676,477,223  3,652,972,968  3,441,537,062  3,359,694,773 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20  (726,069,259)  (831,282,097)  (673,231,399)  (764,885,998)

กำาไรสำาหรับปี  2,950,407,964  2,821,690,871  2,768,305,663  2,594,808,775 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,882,211,851  2,743,519,113  2,768,305,663  2,594,808,775 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  

   ของบริษัทย่อย  68,196,113  78,171,758 

 2,950,407,964  2,821,690,871 

กำาไรต่อหุ้น 22

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1.68  1.60  1.61  1.51 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กำาไรสำาหรับปี  2,950,407,964  2,821,690,871  2,768,305,663  2,594,808,775 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  21,363,586  -  -  - 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  (1,964,737)  1,404,075  (1,964,737)  1,404,075 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20  392,947  (435,470)  392,947  (435,470)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  19,791,796  968,605  (1,571,790)  968,605 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  2,970,199,760  2,822,659,476  2,766,733,873  2,595,777,380 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,902,003,647  2,744,487,718  2,766,733,873  2,595,777,380 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  68,196,113  78,171,758 

 2,970,199,760  2,822,659,476 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,676,477,223  3,652,972,968  3,441,537,062  3,359,694,773 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  94,375,300  77,491,250  56,331,870  56,980,335 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (2,512,240)  -  (2,512,240)  - 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (24,526,534)  -  -  - 

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  (1,935,706)  10,541  (1,906,765)  46,489 

   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  -  -  (4,301,496)  - 

   ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า 

  ของโครงการ  (126,818)  (56,578,112)  (126,818)  1,413,226 

   ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  3,106,134  3,049,812  3,106,134  3,049,812 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  17,947,650  5,147,194  16,152,408  4,355,313 

   รายได้เงินปันผล  (73,000)  (104,960)  (33,508,581)  (38,317,052)

   ดอกเบี้ยรับ  (15,264,728)  (4,322,245)  (41,850,777)  (12,534,638)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  78,689,820  122,778,808  78,435,249  123,129,124 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  3,826,157,101  3,800,445,256  3,511,356,046  3,497,817,382 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  3,905,415  2,052,473  6,990,567  5,849,059 

   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (7,351,294,435) (997,112,117) (6,771,771,624)  (811,432,380)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  56,994,286  (209,743,093)  181,378,997  (194,349,865)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (25,155,920)  (17,773,118)  (25,053,091)  (17,781,496)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  954,204,209  (435,543,572)  900,886,056  (442,719,965)

   เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  1,183,999,382  1,164,325,140  1,079,510,786  1,070,902,394 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  149,365,424  68,941,499  146,030,366  42,032,260 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (90,000)  -  -  - 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,436,491  (2,183,608)  3,133,056  (2,183,609)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (1,197,478,047)  3,373,408,860  (967,538,841)  3,148,133,780 

   จ่ายดอกเบี้ย  (293,154,173)  (222,370,252)  (292,899,602)  (204,368,218)

   จ่ายภาษีเงินได้  (931,858,301)  (794,032,920)  (873,586,797)  (726,875,494)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (2,422,490,521) 2,357,005,688 (2,134,025,240)  2,216,890,068 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  15,264,728  4,322,245  28,535,622  12,405,343 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกันลดลง  -  242,610  -  242,610 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (432,327,496)  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (21,500,000)  (181,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเพิ่มขึ้น  -  -  (537,015,557)  - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  6,022,240  -  6,022,240  - 

เงินปันผลรับ  73,000  104,960  33,508,581  38,317,052 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (865,541,521)  (646,789)  (2,253,913)  (17,327,654)

ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (30,498,417)  (45,573,432)  (19,014,185)  (23,138,948)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

 การลงทุน  30,000,000  -  -  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  2,127,423  143,916  2,084,920  82,228 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (842,552,547)  (41,406,490)  (941,959,788)  (170,419,369)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  698,469,149  (868,540,388)  698,469,149  (868,540,388)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  9,019,551,000  2,886,000,000  9,019,551,000  2,886,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (5,800,441,352)  (2,966,012,000)  (5,800,441,352)  (2,966,012,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,497,157,714  1,197,656,700  1,497,157,714  1,197,656,700 

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  (2,400,000,000)  -  (2,400,000,000)  - 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (1,115,538,151)  (1,029,027,776)  (1,115,538,151)  (1,029,027,776)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  (33,589,420)  (38,387,908)  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,865,608,940  (818,311,372)  1,899,198,360  (779,923,464)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  21,363,586  -  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

 (ลดลง) สุทธิ  (1,378,070,542)  1,497,287,826  (1,176,786,668)  1,266,547,235 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  2,169,783,099  672,495,273  1,890,002,637  623,455,402 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  791,712,557  2,169,783,099  713,215,969  1,890,002,637 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึง่จดัต้ังและมภูีมลิ�าเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลกัของ 

 บริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ 

ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบ่ริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

 แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า

   “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556 2555

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ศภุาลยัอสิาน จ�ากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99 99

บริษทั ภูเกต็ เอสเตท จ�ากดั โรงแรมและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 82 82

บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 50 50

บริษทั ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ�ากดั บริหารจัดการโรงแรม ไทย 100 100

ศุภาลัย ฟิลิปปินส์ อินคอร์ปอเรท ให้เช่าอาคารส�านักงาน ฟิลิปปินส์ 100 -

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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 ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการ

  ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  บริษทัฯมอี�านาจในการควบคมุบริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากดั เน่ืองจากกรรมการของบริษทัฯเป็น ผูถ้อืหุน้

  และเป็นกรรมการของบริษัทดงักล่าวและจะสนับสนุนบริษทัฯในการควบคมุบริษทัดงักล่าว จงึได้น�างบการเงิน

  ของบริษัทดังกล่าวรวมในการจัดท�างบการเงินรวม 

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 ง) สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดต้ังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

  แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลก

  เปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืน ผลต่างซึง่เกดิข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการ

  แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีมี่สาระส�าคัญได้ถกูตัดออกจากงบการเงนิ

  รวมนี้แล้ว

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

  ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วน

  ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุในบริษทัย่อยตามวธีิราคาทนุ

3. มาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ

  เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่  

 ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของ

  ผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้าง

ต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 ต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่  

 ยกเลิก

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก การรื้อถอน การบูรณะ  

 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ  

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29   

 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ  

 เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

  ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

   รายได้จากการขายทีด่นิ บ้านพร้อมทีด่นิและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทัง้จ�านวนเมือ่ม ีการโอน

   กรรมสทิธ์ิ กล่าวคอืเมือ่งานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัผูซ้ือ้หลงัจากได้รับช�าระ

   จากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

  ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

   รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

   รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

  ค) ดอกเบี้ยรับ

   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  ง) เงินปันผลรับ

   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

  ในการค�านวณหาต้นทนุขายทีด่นิ บ้านพร้อมทีด่นิ และหน่วยในอาคารชุด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท�าการแบ่ง

  สรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ท่ีมสีภาพคล่องสงู  

   ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึ ค่าเผือ่

  หน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป

  พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

  จะต�า่กว่าซึง่ประกอบด้วยต้นทนุทีด่นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทนุการกูย้มืและค่าใช้จ่าย 

   ที่เกี่ยวข้อง

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูค่าของโครงการ (ถ้าม)ี ไว้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ

4.6 เงินลงทุน

  ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

   ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่าย

   หลักทรัพย์นั้นออกไป 

   มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

  ข) เงินลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดถือเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทนุสุทธิ 

    จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) 

  ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

   การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

   บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

   เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รับกบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุจะ

   ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการ

  ท�ารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก

  ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและส�านักงานให้เช่าค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

  โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

  สินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 



191

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

  ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร 30 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 ปี

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน 3, 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารระหว่างก่อสร้าง

  บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือ

  คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไร

  หรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อย

  ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทนุการกูย้มืของเงินกูย้มืทีใ่ช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยูใ่น

  สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อม

  ที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืม

  ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

  บริษทัฯและบริษัทย่อยบนัทกึมลูค่าเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทีไ่ด้มาด้วยราคาทนุ และภายหลงัการ

  รับรู้รายการคร้ังแรก คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การ

  ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ�าหน่ายคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ทีม่อีายกุารให้ประโยชน์ 10 ปี อย่างมรีะบบตลอด

  อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี

  ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและ

  วิธีการตัดจ�าหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้

  จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

  ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กูไ้ด้บนัทกึเป็นต้นทนุรอตัดบญัชีซึง่แสดงหกัจากมูลค่าหุน้กูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

  และทยอยตัดจ�าหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม

  บริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่

  ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
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  นอกจากนีบ้คุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง

  หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ

  หรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนินงานของบริษทัฯและ

  บริษัทย่อย

4.13 เงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน 

   ของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการ

  ด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

  รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วันทีเ่กดิรายการ สนิทรัพย์

  และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

  อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ

  และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่า

  ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

  สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าและโอนกลบัค่าเผือ่จากการด้อยค่าในส่วนของ

  ก�าไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น

  ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 	 โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ

  เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ

  บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

  แรงงาน ซึง่บริษัทฯและบริษัทย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรับ

  พนักงาน 
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  บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

  ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมิน

  ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั

  ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน 

  หน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั

  ตามโครงการผลประโยชน์ หกัด้วยต้นทนุบริการในอดตีทีย่งัไม่ได้รับรู้ และผลก�าไรขาดทนุจากการประมาณ

  การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นคร้ังแรกในปี 2554 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตาม

  นโยบายการบัญชีเดิม โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานตาม

  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด

4.16 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

  ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร

  เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ

  ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.17 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีอง

  รัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

  สนิทรัพย์และหน้ีสนิ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรัพย์และหน้ีสนิทีเ่กีย่วข้องน้ัน โดย

  ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ 

  แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง

  ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน

  อนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีทียั่งไม่ได้ใช้น้ัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชีทกุวนัสิน้รอบระยะ

  เวลาที่รายงาน และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ

  และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ

  บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู ้ถือหุ ้นหากภาษีที่เกิดข้ึน

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงิน

ทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวน

ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์

เพือ่การลงทนุเมือ่พบว่าโครงการมมีลูค่ายตุธิรรมลดลงอย่างเป็นสาระส�าคญั ฝ่ายบริหารใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิ

การด้อยค่าของโครงการบนพื้นฐานของรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน

หลกัทรัพย์เผือ่ขายและเงินลงทนุทัว่ไป เมือ่มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัและเป็น

ระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นัน้จ�าเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย

บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจทีเ่กีย่วข้องกบัการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรัพย์น้ัน

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจดัประเภทส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพนิิจ

ในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายช�าระคนืเงินกูย้มืตามเงือ่นไขและข้อก�าหนดทีร่ะบใุนสญัญา

เงินกู้นั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรูส้นิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษีและขาดทนุ

ทางภาษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเปน็ต้องประมาณการว่าบรษิทัฯควรรบัรู้

จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด

ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง

ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา

มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกำาหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสญัญา

ดอกเบีย้รับ - - 30 8 ร้อยละ 4.0 - 5.0 ต่อปี

ซือ้ทีด่นิ - - - 2 ราคาตลาด

ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสญัญา

รายการธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

ซือ้วสัดกุ่อสร้าง 111 73 111 73 ราคาตามสญัญา

งานก่อสร้าง - 438 - 438 ราคาตามสญัญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

เงนิทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ศภุาลยั ฟิลปิปินส์ อนิคอร์ปอเรท (บริษทัย่อย) - - 3,424 -

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หมายเหต ุ14)

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 36,987 22,623 36,631 22,438
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 

2555 เพิม่ขึน้ ลดลง

31 ธันวาคม 

2556

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกันและดอกเบีย้ค้างรับ

บริษทั ศภุาลยัอสิาน จ�ากดั (บริษทัย่อย) 287,652 337,873 (298,301) 327,224

บริษทั ภูเกต็ เอสเตท จ�ากดั (บรษิทัย่อย) 57,530 5,285 (23,288) 39,527

รวม 345,182 343,158 (321,589) 366,751

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555

ศุภาลยั ฟิลปิปินส์ อนิคอร์ปอเรท (บริษทัย่อย)

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 554,563 -

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระในหน่ึงปีและดอกเบีย้ค้างรับ (65,394) -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัสทุธิจากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน

 หน่ึงปี 489,169 -

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู ้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 

2555 เพิม่ขึน้

กำาไรทีย่งัไม่เกดิ

ข้ึนจริงจากการ

แปลงค่าอตัรา

แลกเปลีย่น

31 ธันวาคม 

2556

ศุภาลยั ฟิลปิปินส์ อนิคอร์ปอเรท (บริษทัย่อย) - 550,262 4,301 554,563

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่ ศุภาลยั ฟิลปิปินส์ อนิคอร์ปอเรท เป็นเงินกูย้มืทีม่กี�าหนดช�าระคนืเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็น

รายปี โดยจะมีการช�าระเงินขั้นต�่าปีละ 60 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนเงินกู้ของ

ผู้ให้กู้บวกด้วยร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนภายใน 5 ปี นับจากวันที่ตามสัญญา
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้

แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 146,277 138,292 128,815 119,030

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,676 2,501 2,235 2,089

รวม 148,953 140,793 131,050 121,119

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

เงนิสด 326,375 201,929 323,147 198,777

เงนิฝากธนาคาร 465,338 279,354 390,069 211,226

ตัว๋แลกเงนิ - 1,480,000 - 1,480,000

เงนิลงทนุระยะสัน้ - 208,500 - -

รวม 791,713 2,169,783 713,216 1,890,003

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากออมทรัพย์ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 

4.00 ต่อปี และร้อยละ 0.60 ถึง 2.85 ต่อปีตามล�าดับ

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ทีด่นิ 713,050 991,698 655,014 860,310

ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างระหว่างพฒันา 23,916,589 16,572,467 22,000,175 15,319,861

ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีพ่ฒันาแล้ว 1,874,730 1,482,704 1,822,268 1,419,308

รวม 26,504,369 19,046,869 24,477,457 17,599,479

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการลดมลูค่าของ 

 โครงการ (41,478) (41,605) (5,878) (6,005)

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ 

 เพือ่ขาย - สทุธิ 26,462,891 19,005,264 24,471,579 17,593,474
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ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมต้นทนุการกูยื้มเข้าเป็นต้นทนุของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

โดยค�านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินกู้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทนุการกู้ยมืส่วนทีร่วมเป็นต้นทนุของ  

 โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย  

 (ล้านบาท) 200 84 200 84

อตัราการตัง้ข้ึนเป็นทนุ (ร้อยละ) 3.10 - 5.25 3.10 - 6.00 3.10 - 5.25 3.10 - 6.00

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือค�้าประกัน และการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 16,981 13,523 16,304 12,468

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทนุเรียกชำาระแล้ว

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ ราคาทนุ เงนิปันผลรับระหว่างปี

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ศภุาลยัอสิาน จ�ากดั 335 335 99 99 331,325 331,325 - -

บริษทั ภูเกต็ เอสเตท จ�ากดั 307 307 82 82 255,334 255,334 - -

บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากดั 192 192 50 50 105,370 105,370 33,436 38,212

บริษทั ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้ 

 แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 25 25 100 100 24,977 24,977 - -

ศภุาลยั ฟิลปิปินส์ อนิคอร์ปอเรท 600 - 100 - 432,328 - - -

(ล้านฟิลปิปินส์เปโซ)

รวม 1,149,334 717,006 33,436 38,212

หกั: ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุ (130,911) (130,911)

เงนิลงทนุในบริษทัย่อย - สทุธิ 1,018,423 586,095

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมด

ของศุภาลัย ฟิลิปปินส์ อินคอร์ปอเรท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวนประมาณ 600 ล้าน

ฟิลิปปินส์เปโซ หรือคิดเป็นเงินจ�านวนประมาณ 432 ล้านบาท
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สดัส่วน

เงนิลงทนุ

สดัส่วน

เงนิลงทนุ2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุในกองทนุรวม 500 4,010 500 4,010

ก�าไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิข้ึนจริงจาก 

 การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทนุ (174) 1,791 (174) 1,791

มลูค่ายตุธิรรม 326 5,801 326 5,801

เงนิลงทนุในบริษทัอืน่

บริษทั สามคัคซีเีมนต์ จ�ากดั 0.54 2,000 2,000 0.54 2,000 2,000

บริษทั เซาท์เทอร์น ฮลิล์ จ�ากดั 0.22 1,500 1,500 - - -

รวม 3,500 3,500 2,000 2,000

หกั: ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุ (2,000) (2,000) (500) (500)

เงนิลงทนุในบริษทัอืน่ - สทุธิ 1,500 1,500 1,500 1,500

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 1,826 7,301 1,826 7,301

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม

ทีด่นิรอการพฒันา

ทีด่นิ อาคารและ

สำานักงานให้เช่า รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556:

ราคาทนุ 7,981 1,955,124 1,963,105

หกั: ค่าเสือ่มราคาสะสม - (246,681) (246,681)

มลูค่าตามบญัช ี- สทุธิ 7,981 1,708,443 1,716,424

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555: 

ราคาทนุ 7,981 1,018,151 1,026,132

หกั: ค่าเสือ่มราคาสะสม - (195,118) (195,118)

มลูค่าตามบญัช ี- สทุธิ 7,981 823,033 831,014



200

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทีด่นิรอการพฒันา
ทีด่นิ อาคารและ

สำานักงานให้เช่า
รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556:

ราคาทนุ 7,981 1,081,459 1,089,440

หกั: ค่าเสือ่มราคาสะสม - (255,001) (255,001)

มลูค่าตามบญัช ี- สทุธิ 7,981 826,458 834,439

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555: 

ราคาทนุ 7,981 1,002,300 1,010,281

หกั: ค่าเสือ่มราคาสะสม - (225,101) (225,101)

มลูค่าตามบญัช ี- สทุธิ 7,981 777,199 785,180

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

มลูค่าตามบญัชต้ีนปี 831,014 861,467 785,180 798,492

ซือ้สนิทรัพย์ 865,542 647 2,254 17,328

โอนมาจากต้นทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 76,905 - 76,905 -

โอนออกระหว่างปี - (549) - -

จ�าหน่ายสนิทรัพย์ - ราคาตามบญัชี (5,474) - - -

ค่าเสือ่มราคา (51,563) (30,551) (29,900) (30,640)

มลูค่าตามบญัชปีลายปี 1,716,424 831,014 834,439 785,180

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ทีด่นิรอการพฒันา 13,500 13,500 13,500 13,500

ทีด่นิ อาคาร และส�านักงานให้เช่า 3,047,725 1,733,030 1,607,200 1,566,300

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�าหรับที่ดินรอการพัฒนาและที่ดินให้เช่า 

และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส�าหรับอาคารส�านักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้

ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ

อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น�าอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุไปจดจ�านองไว้กบัธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิ

บัญชี การออกหนังสือค�้าประกันและหุ้นกู้มีประกันสรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 22 765 - 777
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่ง ตัดค่าเสื่อมราคา

หมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่ 

 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (ล้านบาท)
245 229 93 83

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินและอาคารไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้

ยืมและหุ้นกู้มีประกันสรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 4 290 2 128

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 (หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย้ที่

อ้างองิ/เทยีบเคยีง

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี)

เงนิเบกิเกนิบญัชี MOR 9,880 11,411 9,880 11,411

ตัว๋แลกเงนิ 3.02 690,409 - 690,409 -

รวม 700,289 11,411 700,289 11,411

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ค�้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนีก้ารค้า

 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ6) 36,987 22,623 36,631 22,438

 กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 1,716,703 768,461 1,622,638 731,252

เจ้าหนือ้ืน่ - 3,314 - 2,275

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 223,642 228,729 199,812 202,230

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 1,977,332 1,023,127 1,859,081 958,195
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 3,219,111 1 3,219,111 1

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (2,227,034) (1) (2,227,034) (1)

เงนิกูย้มืจากธนาคาร - สทุธิ 992,077 - 992,077 -

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลอืต้นปี 1 80,013 1 80,013

บวก: กูเ้พิม่ 9,019,551 2,886,000 9,019,551 2,886,000

หกั: จ่ายคนืเงนิกู้ (5,800,441) (2,966,012) (5,800,441) (2,966,012)

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,219,111 1 3,219,111 1

เงินกู้ยืมเหล่าน้ีคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมข้ันต�่าของธนาคาร (MLR) โดยมีเง่ือนไข

การช�าระคนืร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ต�า่กว่าจ�านวนทีธ่นาคารก�าหนดเมือ่มกีารไถ่ถอนโฉนดทีด่นิหรือหนังสอื

แสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

เงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และ จะมีในภายหน้า

ในโครงการของบริษัทฯ 

สัญญาเงนิกูย้ืมสว่นใหญ่ไดร้ะบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดที่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยตอ้งถอืปฏบิัตบิางประการตามที่ระบุ

ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การด�ารงอัตราส่วน

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

วงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิด้เบกิใช้ 15,376 16,753 15,024 16,236
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ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

17. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 46,502 41,355 40,706 36,350

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 3,713 3,537 3,093 2,938

ต้นทนุดอกเบีย้ 1,809 1,610 1,587 1,418

ผลประโยชน์ทีจ่่ายระหว่างปี (90) - - -

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 12,853 - 11,472 -

ต้นทนุบริการในอดตี (427) - - -

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 64,360 46,502 56,858 40,706

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 3,713 3,537 3,093 2,938

ต้นทนุดอกเบีย้ 1,809 1,610 1,587 1,418

ต้นทนุบริการในอดตีทีรั่บรู้ในปี (427) - - -

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยัทีรั่บรู้ในปี 12,853 - 11,472 -

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทนุ 17,948 5,147 16,152 4,356

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก�าไรหรือ 

 ขาดทนุ

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้เช่าและบริการ 1,405 1,308 1,130 1,047

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 16,543 3,839 15,022 3,309

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 4% 4% 4% 4%

อตัราการข้ึนเงินเดอืนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วง 

 อายขุองพนักงาน)

5% - 7% 5% - 7% 7% 7%

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน 5% - 40% 5% - 40% 5% - 40% 5% - 40%
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จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2556 64,360 56,858

ปี 2555 46,502 40,706

ปี 2554 41,355 36,350

ปี 2553 36,624 32,345

18. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไร

สุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา

 (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทนุค่าทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ 5,271 2,654 4,942 2,452

ต้นทนุงานก่อสร้าง 9,314 4,723 8,557 4,237

เงนิเดอืนและผลประโยชน์อืน่ 403 346 315 266

ค่าเสือ่มราคา 93 77 57 57

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 320 330 309 321

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ 497 455 466 427

ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมธนาคาร 286 232 285 213

อืน่ ๆ 340 313 248 253

การเปลีย่นแปลงในต้นทนุโครงการพฒันา  

 อสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย (7,458) (1,133) (6,878) (890)

รวม 9,066 7,997 8,301 7,336
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20. ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงนิได้ปัจจบุนั:

ภาษีเงนิได้นิตบิคุคลส�าหรับปี 824,311 911,777 763,600 843,133

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้นิติบคุคล

 ของปีก่อน (284) 63 (284) 63

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี: 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจากการเกดิผลแตกต่าง 

 ช่ัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (97,958) (104,162) (90,085) (101,695)

ผลกระทบต่อภาษเีงินได้รอการตัดบญัชจีากการ 

 เปลีย่นแปลงอตัราภาษี - 23,604 - 23,385

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำาไรขาดทนุ 726,069 831,282 673,231 764,886

จ�านวนภาษเีงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556

และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีทีเ่กีย่วข้องกบั ก�าไร  

 (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ

  ในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 393 (435) 393 (435)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินได้นิตบิคุคล 3,676,477 3,652,973 3,441,537 3,359,695

อตัราภาษีเงนิได้นิตบิคุคล ร้อยละ 20 และ 30 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินได้นิตบิคุคล 

 คณูอตัราภาษี 734,092 840,184 688,307 772,730

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 นิตบิคุคลของปีก่อน

 

(284) 63 (284) 63

ผลกระทบต่อภาษเีงินได้รอการตัดบญัช ี

 จากการเปลีย่นแปลงอตัราภาษี - 23,604 - 23,385
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ผลกระทบทางภาษสี�าหรับ:

 รายได้ทีต้่องรับรู้ภาษเีพิม่เตมิ 847 2,768 847 2,768

 รายได้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี (15) (21,732) (6,702) (30,520)

 ค่าใช้จ่ายทีส่ามารถน�ามาหกัภาษ ี

  เพิม่เตมิได้ (759) (298) (747) (297)

 ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถน�ามาหกัภาษไีด้ 1,082 2,522 876 2,289

 ขาดทนุทางภาษยีกมา - (10,463) - -

 อืน่ๆ (8,894) (5,366) (9,066) (5,552)

รวม (7,739) (32,569) (14,792) (31,312)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบ 

 ก�าไรขาดทนุ 726,069 831,282 673,231 764,866

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการลดมลูค่าของโครงการ 8,296 8,321 1,176 1,201

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิมดัจ�าทีด่นิ 10,000 10,000 10,000 10,000

 รายได้รับล่วงหน้า 373,204 276,900 352,408 263,664

 ประมาณการหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากคดคีวาม 8,231 8,231 8,231 8,231

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,872 9,301 11,372 8,141

 ขาดทนุสะสมยกมา 9,275 9,302 - -

 อืน่ ๆ (2,376) (904) (2,676) (1,204)

 ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 3,271 3,271 - -

รวม 422,773 324,422 380,511 290,033

ในเดือนตลุาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีด้มีมติให้ปรบัลดอัตราภาษีเงินไดน้ติิบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เปน็ร้อยละ 23 

ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศ

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�าหรับปี 2555-2557 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่

แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 90 ล้าน

บาท (2555: 225 ล้านบาท) ทีบ่ริษทัย่อยไม่ได้บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี เน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณา

แล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้

ประโยชน์ได้
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21. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทัฯได้รับสทิธิพเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุส�าหรับกจิการทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูม้รีายได้น้อย

หรือปานกลาง และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิตบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้

บตัรส่งเสริม

การลงทนุเลขที่

วนัทีค่ณะกรรมการอนมุตัิ 

ให้การส่งเสริม

มลูค่าทีไ่ด้รับยกเว้น

ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลไม่เกนิ 

(ล้านบาท)

1840(2)/2552 5 ตลุาคม 2552 6.6

1957(2)/2552 6 พฤศจกิายน 2552 49.3

1970(2)/2553 22 มถุินายน 2553 154.1

1050(2)/2554 7 ตลุาคม 2553 8.0

2396(2)/2554 9 มถินุายน 2554 7.9

ในปี 2556 รายได้ของบริษัทฯตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีจ�านวน 249 ล้านบาท (2555: 382 ล้านบาท)

22. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุน้ข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่) 

ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555

รายได้จากลกูค้าภายนอก 

ประเทศไทย 12,584 11,513

ฟิลปิปินส์ 31 -

รวม 12,615 11,513

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน (ไม่รวมสนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี)

ประเทศไทย 1,331 1,267

ฟิลปิปินส์ 841 -

รวม 2,172 1,267

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 

ของรายได้ของกิจการ

24. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2555: ร้อยละ 2) 

ของเงินเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบรษิทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่

พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงิน

สมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 8 ล้านบาท (2555: 4 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงนิปันผล อนุมตัโิดย เมือ่วันที่ เงนิปันผลจ่าย

เงนิปันผลจ่าย

ต่อหุน้

(พนับาท) (บาท)

เงนิปันผลประจ�าปี 2555 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 22 เมษายน 2556 600,577 0.35

เงนิปันผลระหว่างกาล ส�าหรับปี 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 13 สงิหาคม 2556 514,961 0.30

รวมเงนิปันผลสำาหรับปี 2556 1,115,538 0.65

เงนิปันผลประจ�าปี 2554 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 27 เมษายน 2555 514,571 0.30

เงนิปันผลระหว่างกาล ส�าหรับปี 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 14 สงิหาคม 2555 514,457 0.30

รวมเงนิปันผลสำาหรับปี 2555 1,029,028 0.60
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

สญัญาก่อสร้างโครงการ 6,801 8,127 6,452 7,581

สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 2,601 1,722 2,529 1,682

26.2 การค�้าประกัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม

  ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

  และบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

หนังสอืค�า้ประกันระบบสาธารณูปโภค 643 563 548 469

หนังสอืค�า้ประกันเจ้าหน้ีการค้า 23 23 23 23

หนังสอืค�า้ประกันการซือ้ทีด่นิ 38 38 38 38

704 624 609 530

26.3 คดีฟ้องร้อง

  ก) บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา การเรียกเงินคืน และค่า

   เสียหาย ทุนทรัพย์รวมประมาณ 98 ล้านบาท ขณะนี้คดีส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

   อทุธรณ์และศาลฎกีา ซึง่บริษทัฯได้ประมาณค่าความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนและบนัทกึประมาณการหน้ีสนิ

   ที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความจ�านวน 41 ล้านบาท ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ

  ข) ในปี 2549 บริษัทฯได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่งจ�านวน 550 ล้านบาท และจ่ายช�าระ

   เงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 50 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายแล้ว ต่อมาบริษัทฯพบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขต

   การก่อสร้างทางพเิศษท�าให้เนือ้ทีด่นิขาดหายไปจนไม่สามารถพฒันาให้สมประโยชน์ตามโครงการทีว่าง

   ไว้ จึงได้ท�าการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวและเรียกเงินคืนจากผู้ขายพร้อมค่าเสียหาย 

   ในระหว่างปี 2550 ผู้ขายฟ้องบริษัทฯว่าผิดสัญญาและให้บริษัทฯรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้ง

   ช�าระเงินจ�านวน 500 ล้านบาทและค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯด�าเนินการฟ้องแย้งเรียกเงินมัดจ�า

   คืนและค่าเสียหาย ทั้งนี้ในระหว่างปี 2551 ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาว่าผู้ขายไม่มีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ

   รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่ต้องช�าระค่าที่ดินส่วนที่เหลือขณะเดียวกันบริษัทฯก็ไม่สามารถเรียกเงิน

   มัดจ�าคืนจากผู้ขายได้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดิน
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   จ�านวน 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้ยืน่อทุธรณ์คดัค้านค�าพพิากษาของศาลช้ันต้น ซึง่ในปี 2555 

   ศาลอทุธรณ์ได้มคี�าพพิากษายนืตามศาลช้ันต้น และบริษัทฯได้ยืน่ฎีกาคัดค้านค�าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ 

   ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมอืทางการเงินทีส่�าคญัของบริษัทฯและบริษทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย รายการ

ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

- ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

- เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - หุ้นกู้

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความ

เสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้

โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี

การกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าที่แสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน

บัญชี หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ยต่อปีภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 470 322 792 0.13 - 0.60

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 10 10 -

- - 470 332 802

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน - - 700 - 700 3.02 - 7.78

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,219 - 3,219 4.75 - 5.13

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,977 1,977 -

หุ้นกู้ 1,699 2,741 - - 4,440 3.50 - 4.31

1,699 2,741 3,919 1,977 10,336

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ยต่อปีภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,688 - 275 207 2,170 0.60 - 2.85

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 14 14 -

1,688 - 275 221 2,184

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน - - 11 - 11 7.38 - 7.78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,023 1,023 -

หุ้นกู้ 2,399 2,941 - - 5,340 3.10 - 4.35

2,399 2,941 11 1,023 6,374
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ยต่อปีภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 395 318 713 0.13 - 0.60

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ 

 เกี่ยวข้องกัน 367 - - - 367 4.00 - 5.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ 

 เกี่ยวข้องกัน 555 - - - 555 4.40 - 5.00

922 - 395 318 1,635

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน - - 700 - 700 3.02 - 7.78

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,219 - 3,219 4.75 - 5.13

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,859 1,859 -

หุ้นกู้ 1,699 2,741 - - 4,440 3.50 - 4.31

1,699 2,741 3,919 1,859 10,218

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ยต่อปีภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,480 - 207 203 1,890 0.60 - 2.85

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - 7 7 -

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี  

 เก่ียวข้องกัน - - 345 - 345 5.01

1,480 - 552 210 2,242

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม  

 ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - 11 - 11 7.38 - 7.78

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - 958 958 -

หุ้นกู้ 2,399 2,941 - - 5,340 3.10 - 4.35

2,399 2,941 11 958 6,309
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27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เน่ืองจากเคร่ืองมอืทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงินให้กูย้มืและ

  เงินกู้ยืมมีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

  เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย

  มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มี

  ความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม

  จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน

   งบแสดงฐานะการเงิน

  ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดย

   ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ค) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

   จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเง่ือนไข

   ใกล้เคียงกัน

28. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่า การถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

อตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ 1.09:1 0.84:1 1.13:1 0.86:1

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557



ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 
สถานีพระนั่งเกล้า - เจ้าพระยา

ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ - กิ่งแก้ว

โครงการคุณภาพศุภาลัย

ศุภาลัย คาซา ริวา  

ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

ศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค  
วงแหวน - พระราม 2

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - พระราม 2ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - ล�าลูกกา 
คลอง 3

ศุภาลัย มาเรย์ @ พัทยา 

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ภูเก็ต 

ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์ 

ปาล์ม สปริงส์ – สายสนามบิน  
(หาดใหญ่) 

ศุภาลัย เวลลิงตัน

ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 
รัชโยธิน - พหลโยธิน 32

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 

ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางบัวทองศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน - ปทุมธานี

ศุภาลัย วิสต้า 
ศรีราชา - แยกท่าเรือแหลมฉบัง

ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก

 ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ มะลิวัลย์

ปาล์ม สปริงส์ 7 ชัยชนะสงคราม 
(หาดใหญ่)

ศุภาลัย พรีมา ริวา

ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์

 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
แจ้งวัฒนะ - หลักสี

ศุภาลัย วิลล์ แพรกษา ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง

ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้

ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่

 ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีจันทร์

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนท์ 
สปา จ.สระบุรี

ศุภาลัย พรีเมียร์ ราชเทวี

ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน

ศุภาลัย สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน - ล�าลูกกา คลอง 3

โนโว วิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา

ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต

ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่

อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท

โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท

ซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ - ห้วยขวาง

ศุภาลัย มณฑลา 
ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑล สาย 1

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน - ราชพฤกษ์ 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน - ล�าลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน 52

โนโว วิลล์ ติวานนท์ - ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี

ซิตี้ รีอสร์ท ภาสว่าง-เพชรเกษม

ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์

ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ ศุภาลัย สวนหลวง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ติวานนท์ - ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์ สายไหม - วัชรพล 

โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ภูเก็ต

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย

ปาล์ม สปริง แกรนด์ วิลล์ (หาดใหญ่)
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