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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
ผู้น�าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยมองค์กร
• นวัตกรรม

• คล่องตัวและยืดหยุ่น

• ชนะด้วยกัน

• การวัดผลเป็นรูปธรรม

• เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย

• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ  

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (Superiority) : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี 

P (Profitability) : ค�านึงถึงผลประโยชน์ส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

     ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

L (Longevity)  : ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง
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รายงานประจ�าปี 2561

วัฒนธรรมองค์กร

S (Support/Sponsor) : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

P (Planning) : มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน

A (Attitude) : มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม 

  เป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว

L (Legal and Regulation) : ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคับ และขัน้ตอนงานต่าง ๆ  

  ท่ีก�าหนดไว้ในระบบ ISO ของบรษิทัฯ

I (Integrity) : ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

 
ค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

G (Good) : การคดิด ีพดูดี ท�าดี เป็นพ้ืนฐานการคิดบวก สามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏบัิตงิาน  

  การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขดัแย้ง ท�าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 

  เป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบผลส�าเรจ็ 

R (Responsibility) : การมีจิตส�านึกต่อการกระท�า 

 : มุ่งมั่นและทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ

 : เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ 

E (Equitable Treatment  : การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

   & Ethics) : ยึดมั่นในคุณธรรม และด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 : ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ 

 : ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ  

  สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง 

A (Accountability) : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่

 : ส�านึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม 

 : พร้อมยอมรับผลจากการกระท�าต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ 

 : ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T (Transparency) : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ 

 : มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ 

 : หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น 

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุ้น 

เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุ้น 

วันที่จ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2562

เลขทะเบียน  0107535000303 

โทรศัพท์  0-2725-8888 

โทรสาร   0-2683-2177 

โฮมเพจ   เว็บไซต์ : www.supalai.com  

   อเีมล์ : ir_spali@supalai.com  

ทุนจดทะเบียน  2,145,691,561 บาท  

ทุนเรียกช�าระแล้ว 2,143,079,330 บาท

เลขานุการบริษัท นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์ 

โทรศัพท์  0-2683-2228 

โทรสาร   0-2683-2177 

อีเมล์   varunee.lap@supalai.com
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รายงานประจ�าปี 2561

สารจากประธานกรรมการบริษัท

(ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถท�ายอดขายได้สูงสุด (High Record) 33,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปี 2560 คดิเป็น 8% ซึง่เป็นยอดขายทีส่งูกว่าเป้าทีต่ัง้ไว้ 33,000 ล้านบาท โดยมสัีดส่วนโครงการอาคารชดุ 52% และโครงการ

บ้านจัดสรร 48% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 25 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 22 โครงการ 

และโครงการอาคารชุด 3 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมเติบโตในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยรายได้รวมส�าหรับปี 2561  

เท่ากับ 25,810 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 5,770 ล้านบาท หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 39  

ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 2.49% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 4% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 22% และบริษัทฯ ยังคงระดับ

ความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประมาณ 140 โครงการ ครอบคลมุพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล 

หัวเมืองต่างจังหวัดแห่งใหม่ เช่น เชียงราย พิษณุโลก ฯลฯ  

และพฒันาโครงการเพิม่จากหวัเมืองเดมิทีม่อียู ่เช่น เชยีงใหม่ 

ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา เป็นต้น 

เป็นมูลค่ากว่า 299,453 ล้านบาท โดยมียอดขายท่ีรอรับรู้ 

รายได้ (Backlog) ประมาณ 42,529 ล้านบาท นอกจากนี้  

บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) จ�านวน 

429,135,954 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 426,526,081 หุ้น  

เพื่อรักษาฐานทุนให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมในการ

ขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เติบโต 

ได้อย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไร

เพิ่มขึ้น 

ในปี 2562 บรษัิทฯ มแีผนเปิดโครงการใหม่ 34 โครงการ 

ครอบคลุมท�าเลทั่วประเทศทุกประเภทสินค้า เน้น 5 กลยุทธ์ 

ประกอบด้วย 1) สร้างสินค้าใหม่ ดีไซน์ใหม่ บนท�าเลใหม่ที่มี

ดีมานด์ 2) พัฒนาบ้านอัจฉริยะ น�าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์

สิ่งอ�านวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ลูกค้า 

3) เพิ่มเซ็กเมนต์ใหม่ ๆ สร้างบ้านหรูระดับบน 4) ปรับปรุง

กระบวนการท�างานภายในและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึง

ความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้าให้มากขึน้ และ 5) มุง่ด�าเนนิ

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น ก�าลัง

เตรียมพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ

ของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผล

ประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”

และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กร

ชั้นน�าต่าง ๆ จ�านวนมาก อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัล

รายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รางวลั “Certificate of ESG100 Company” จาก ESG Rating  

ของสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล Drive Awards 2018  

จากสมาคมนิสติเก่าเอม็บีเอ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน

ดีเด่น ปี 2561 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2561 

ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ จากมูลนิธิ

สัมมาชีพ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทฯ ยึดมั่นและให ้

ความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื มุง่เน้นการสร้างสรรค์ 

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่ง ข้ึน ด ้วยจิตส�านึก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืตามกระบวนการ 

SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมุ่งมั่น 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์การสร้างสรรค์นวตักรรมทีอ่ยูอ่าศยั  

ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาสั งคมหลากหลายรูปแบบมา 

อย่างต่อเนื่อง ท้ังกิจกรรมด้านการให้ความรู ้ การศึกษา 

ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อาทิ 

การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในชนบท การพัฒนาภูมิทัศน์ใน

ศาสนสถาน การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และ

การเจรญิสต-ิสมาธ ิเป็นต้น นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานทาง

ธรุกจิแล้ว บรษิทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรม บรรษทัภบิาล  

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยเน้นกระบวนการภายในการด�าเนินธุรกิจให้

ครอบคลมุ เพือ่สร้างประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายรวมถงึ 

สังคมโดยรวม เพื่อน�าศุภาลัยก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน 

ในอนาคต
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รายงานประจ�าปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิและมปีระสบการณ์ 

ด้านการเงนิ อสงัหารมิทรพัย์ การบรหิารองค์การ โดยมนีายอนนัต์  เกตพุทิยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อศัวนิ พชิญโยธนิ  

และรศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ทุกท่านมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ 

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งดงันี้

 § วันที ่1 มกราคม - 15 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยนายประกติ  ประทปีะเสน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายอนันต์ เกตุพทิยา และผศ.อศัวนิ  พิชญโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้นายประกติ  ประทปีะเสน ได้ลาออก

จากการด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบวนัที ่15 ตลุาคม 2561 

 § วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายอนันต์  เกตุพิทยา ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งต้ังรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววัิฒน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ท�าให้ปัจจบุนั

บริษทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่านตามรายนามข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ช่วยคณะกรรมการบรษิทัในการดแูล

กจิการ ซ่ึงในรอบปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัภิารกจิตามความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูล 

กิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  

ความระมดัระวังรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั และรายงานผล 

การปฏิบัติหน้าท่ีและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

รวม 12 คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง โดยสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดงันี้ 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ และรายงานผลการด�าเนนิงานทีม่ใิช่รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2561 ของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน)  

และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพ่ือหารือ 

เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง 

ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่�าคัญ ซ่ึงมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสม 

ของวธิกีารบนัทกึบญัช ีขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชี  

ท�าให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป ระบบบญัชี 

และงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน ์

กบันักลงทนุหรือผูใ้ช้งบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการด�าเนนิงานของฝ่ายต่าง ๆ  โดยเปรยีบเทยีบแผนงานกบัผลการด�าเนินงาน

ของฝ่ายต่าง ๆ  โดยจะซกัถามประเด็นปัญหาหรือสิง่ทีน่่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคดิเหน็ พจิารณาแนวทางการจดัการ เพือ่ให้มัน่ใจว่า

มกีารปฏบิตังิานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเสีย่ง แผนงาน และแนวทางบรหิารความเสีย่งตามหลกัการทีก่�าหนด 

ในนโยบายบริหารความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ รวมถึงพจิารณาและสอบทานประสทิธภิาพ

และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่งอนัเกดิจากปัจจยัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ และตดิตามความคืบหน้า

ของการบริหารความเส่ียงส�าคัญ โดยพิจารณาระบปัุจจยัเสีย่งทีค่รอบคลมุการปฏบิตังิาน โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบ จากการจดัการ

ความเสีย่ง ท�าให้มัน่ใจได้ว่า บรษิทัฯ มกีารประเมินความเส่ียงทีม่นียัส�าคญัอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจให้กบั

พนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

การพัฒนาธรุกิจในอสงัหารมิทรพัย์ บนทีด่นิท�าเลต่าง ๆ  รวมถงึ การวเิคราะห์ความเสีย่งเก่ียวกบัข้อก�าหนดกฎหมาย แนวเวนคนืท่ีดิน 

ศกัยภาพทีดิ่นทีเ่กีย่วข้อง ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้เปิดเผยความเสีย่งส�าคญัต่าง ๆ  ไว้ภายใต้หวัข้อปัจจยัความเสีย่งในรายงานประจ�าปี 2561

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่ก�าหนดโดย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 

ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการพจิารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบทีไ่ด้รบัการอนมุติั  

และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผล 

การตรวจสอบ และข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึปรบัปรงุแก้ไขระบบการควบคมุภายในให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี ้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายใน ทีอ่าจมี 

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ

การควบคมุภายใน และการก�ากบัดูแลความเสีย่งอย่างเพยีงพอ และมปีระสทิธผิลทางธรุกจิ นอกจากนีผู้ส้อบบญัชไีด้ประเมนิผล 

ระบบควบคมุภายใน และไม่พบจดุอ่อนทีเ่ป็นสาระส�าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ได้รบัรายงาน

จากผู้สอบบญัช ี การร้องเรยีนจากบคุคลภายนอก การเปิดเผยข้อมลูโดยฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย จงึท�าให้มัน่ใจได้ว่า บรษัิทฯ ไม่มกีารปฏบัิตท่ีิไม่สอดคล้องกบักฎหมายท่ีจะส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่า  

มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ทีต้่องขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถงึการก�ากบัดแูล การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน และการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและ 

แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
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ทัง้นี ้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ 

ทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และการก�ากบัดแูลความเสีย่ง 

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รปัชัน่อย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าทีแ่ละ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทีก่�าหนดขึน้ใหม่ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระและโปร่งใสเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่ 

ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ด�าเนนิการภายใต้การบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธผิลและ

เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการทีเ่กีย่วข้อง 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใช้เป็นแนวทางการปฏบัิตงิาน และให้ตระหนกัถึงความส�าคญั 

ของระบบการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 

8. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที ่

ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก�าลัง โดยสอบทานและอนุมัต ิ

แผนงานการตรวจสอบประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

การปฏบิตังิานตามวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ตดิตามการด�าเนนิการแก้ไขตามรายงาน 

ผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่สีาระส�าคัญ โดยสรุปเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายใน และการจดัการข้อมูลสารสนเทศ

ทีเ่พียงพอเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอสิระ พร้อมให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา และให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจในการปรับปรงุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ประจ�าปี 2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัต ิ

ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท�างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตัง้บรษิทั ส�านกังาน อ ีวาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 

ประจ�าปี 2561 และมมีติเหน็ชอบให้เสนอขออนมุติัแต่งตัง้ นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กติตกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 5874 

หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3930 หรอืนายณฐัวฒุ ิสนัตเิพช็ร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5730 

และเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจ�าปี 2561 จ�านวนเงิน  

3.68 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาต่อไป

(นายอนันต์  เกตุพิทยา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมปีระธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็นกรรมการ

อิสระ ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการจัดให้มกีารประชมุ 1 ครัง้ โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการก�ากบัดแูลกจิการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และหลกัสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) 

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ ได้ให้ความส�าคญัและมุง่มัน่พฒันาประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการ

ท่ีดใีห้เกดิประสทิธผิล โดยมกีารบรหิารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนงาน 

การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ โดยยดึม่ันในปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกจิเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยืน ท้ังนี ้หน้าท่ีของคณะกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการ ยงัครอบคลมุการด�าเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจรติ สร้างความเป็นธรรมและมคีวามรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

ได้แก่ พนักงาน ลกูค้า คูค้่า ชมุชน ผู้รับเหมา ผูถ้อืหุน้ สงัคม สิง่แวดล้อม หน่วยงานภาครฐั โดยสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้ 

1. สิทธิของผูถ้อืหุน้

 § จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจต่อท่ีประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา  

โดยอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นทกุคน รวมทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น 

ของบริษัทฯ และออกเสยีงลงคะแนนอย่างเตม็ท่ี ส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รบัคะแนนจากการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ

ผูถ้อืหุน้เต็ม 100 คะแนน ต่อเนือ่ง 6 ปีซ้อน จนได้รบัรางวลั Investors’ Choice Award

 § แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการประชุมล่วงหน้าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ และน�าส่ง

หนังสอืเชญิประชมุล่วงหน้า เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุสถาบนั มเีวลาในการเตรียมตวัศกึษารายละเอยีด

ของแต่ละวาระ และเตรยีมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวเชญิประชมุ

ผู้ถอืหุน้ในหนงัสอืพมิพ์ต่อเนือ่งกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั

 § จดัวาระการประชมุต่าง ๆ  ให้มวีตัถปุระสงค์ เหตผุลของแต่ละวาระ และความเหน็ของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชดัเจน

 § ขออาสาสมคัรผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระ เพือ่เข้าร่วมตรวจนบัคะแนนทีจ่ดุนบัคะแนน โดยในแต่ละ

วาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม  

โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในส้ินวันหลังจากการประชุม 

เสร็จสิน้

2. การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

 § เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม ค�าถามล่วงหน้า และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึวนัที ่7 มกราคม 2562

 § อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดท�าเอกสารต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ และจดัท�าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพือ่ให้บรกิารเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ 

ทีส่นใจ



13

รายงานประจ�าปี 2561

 § ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี  

โดยในปี 2561 ไม่พบรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ป็นสาระส�าคญั 

 § ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย  

โดยมเีลขานกุารบรษัิทรวบรวมและรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�าทกุไตรมาส

 § ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายการเกีย่วโยงในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมลู

ประจ�าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมกีารท�ารายการเกีย่วโยง การอนมุตัริายการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิทก่อนด�าเนนิการ พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายการ มลูค่ารายการ 

เหตผุลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงานประจ�าปี ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมคีณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชมุเพือ่พจิารณาดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยตุธิรรม สมเหตสุมผล 

3. การให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

 § จดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรอืกระท�าผดิด้านการทจุรติ หรอืกระท�าผดิ 

จรรยาบรรณธรุกจิ โดยสามารถร้องเรยีนผ่านทางหมายเลขโทรศพัท์ 1720 หรอืส่งอเีมล์ถงึหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Email : anti-corruption@supalai.com) ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

 § จดัให้มกีารท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนรายงานผล 

การด�าเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งม ี

สาระส�าคญัครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ระบบตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์บรษัิทฯ (www.supalai.com) โดยมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

 § จัดให้มีการท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทฯ ด�าเนินการตามแนวทาง Global Reporting  

Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพ่ือสะท้อนถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกิจท่ียัง่ยนืของบรษิทัฯ ท้ังด้านธรรมาภบิาล  

สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 § จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม 

ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการตดิต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และ

เว็บไซต์บรษัิทฯ โดยในปี 2561 จดัให้มข้ีอก�าหนดของหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่ให้สอดคล้องตามแนวปฏบิตัทิีด่ี

ของโครงการพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code)

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

 § ทบทวนคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ) ส�าหรับพนักงาน เพื่อยกตัวอย่าง

สถานการณ์ทีค่วรและไม่ควรปฏบิติัให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยในปี 2561 ได้เพิม่ตัวอย่างสถานการณ์การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

 § ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมนิผลงานประจ�าปีของผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิทัฯ

 § สนับสนุนให้กรรมการของบรษิทัฯ ได้เข้ารบัการอบรม
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 § จดัให้มกีารประชมุระหว่างกนัของกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร โดยปราศจากการมส่ีวนร่วมของฝ่ายจดัการ เพือ่เปิดโอกาส

ให้กรรมการอสิระได้แสดงความคดิเหน็

 § จดัให้มกีารน�า IT Governance มาปรบัใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกบับรบิทของบรษิทัฯ

6. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาทัง้บรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุ ๆ ด้าน ให้มีการเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อม ๆ กนั  

โดยให้ความส�าคญัทัง้ในด้าน สิง่แวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และธรรมาภบิาล (Governance)

ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “Thailand Sustainability Investment” หรอื “หุน้ยัง่ยนื” จากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบ 

เชงิบวกแก่สงัคม โดยติดต่อกนัเป็นปีที ่4 

7. รางวัลด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 

ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้รบัการจัดอนัดับในกลุม่ “ดเีลศิ” จากผลของการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการทีด่บีรษิทัจดทะเบยีน

ในปี 2561 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยตดิต่อกนัเป็นปีที ่6

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและ 

เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์  

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างสงูสดุ จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยนื และสร้างความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 

(รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการ 3 ท่าน ดงันี้ 

1. รศ.ดร.วิรชั อภเิมธธี�ารง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางอจัฉรา ต้ังมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ลาออก 

ตัง้แต่วันที ่15 ตลุาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิทจึงได้แต่งตัง้ รศ.ดร.วริชั อภเิมธธี�ารง ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เมือ่วันที ่13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามท่ีได้รบัมอบหมายด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใส  

ซือ่สัตย์สจุริต สมเหตุสมผล โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายเป็นส�าคญั มกีารศกึษาข้อมลู 

เพิ่มเติมในเรื่องที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระ 

และสร้างสรรค์ ตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่ในปี 2561  

มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ และได้รายงานผลการประชมุพร้อมความเหน็และข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างต่อเนือ่ง ซึง่การด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปี 2561 สรปุได้ดงันี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

พิจารณาสรรหาโดยมีการก�าหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน 

รายงานประจ�าปีและเวบ็ไซต์บรษัิทฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหน็ว่าเหมาะสม 

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคล 

เพือ่รบัการพจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจงึเสนอให้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการ 

ทีอ่อกตามวาระประจ�าปี 2561 กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งต้ังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และไม่มี 

ลกัษณะต้องห้ามตามทีบ่ญัญติั หรอืก�าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ทีม่ผีลบงัคบักบับรษิทัฯ อกีทัง้เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิไม่มส่ีวนได้เสยี 

หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ท้ังนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใส 

ในการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรปุว่า กรรมการอสิระทกุท่านมคีวามเป็นอสิระ 
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การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร

ระดับสูง ตลอดจนก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน  

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ (Key Performance Indicators: 

KPIs) ซึง่ในการพจิารณาค่าตอบแทนได้ค�านงึถงึความรบัผดิชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกจิ สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ตลอดจน 

ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการด�าเนนิการทีส่ะท้อนและเชือ่มโยงกบัผลประกอบการ รวมทัง้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัรา 

ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู ่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล  

ทัง้น้ี ได้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 อนมุตัค่ิาตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดับสงู ไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้เพือ่ความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการอสิระ 

จดัให้มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยโดยรวม(ทัง้คณะ)และรายบคุคลเป็นประจ�า

ทกุปี โดยในปี 2561 ได้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการอสิระเพิม่เตมิ ผลการประเมนิให้ข้อสรปุว่า กรรมการอสิระ

ทกุท่านมคุีณสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการหลกัทรพัย์และก�ากับหลกัทรพัย์ พร้อมท้ังปฏบัิตหิน้าท่ีได้ครบถ้วน 

ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสีย 

อย่างมนัียส�าคญักับบรษิทัฯ 

โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ เพือ่น�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้ประสทิธภิาพและ

บรรลวัุตถปุระสงค์ของบรษัิทฯ

แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

โดยใช้ทรัพยากรของบรษัิทฯ รวมทัง้จัดให้กรรมการแต่ละท่านมกีารประเมนิตนเองเกีย่วกบัทักษะแต่ละด้านท่ีจ�าเป็น (Board Skill 

Matrix) โดยในปี 2561 ได้มกีารเพิม่หวัข้อทกัษะทีจ่�าเป็น 1 ด้าน คือ IT Governance ซึง่เป็นประโยชน์ในการก�าหนดกลยทุธ์ 

นโยบาย และทิศทางต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อย่างไรกต็ามในปี 2561 ทีผ่่านมาไม่มกีรรมการเข้าใหม่ หากมกีจ็ะจดัให้มี

การปฐมนเิทศ พร้อมส่งมอบคู่มอืกรรมการและส่ือสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการบริษทัภายหลงัจากทีไ่ด้รบัการแต่งต้ัง 

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  

ตามบทบาทหน้าที ่เพือ่ปรบัปรงุการปฏบิติัหน้าทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ  
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องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านท่ีจ�าเป็น 

ส�าหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญ 

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ  

และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยในปัจจบุนัมคีวามเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม และน�าเสนอความคิดเห็น 

และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผู ้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  

Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาได้อย่างเชือ่มัน่และไว้วางใจ

(รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ  

ซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารความเส่ียง  

จ�านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

1. นายอธิป พชีานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2. นายอนันต์ เกตุพทิยา กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4. นางวารุณ ี ลภธินานวุฒัน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5. นายปณุณพนัธ์ เหน่งเพช็ร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6. นายกติตพิงษ์ ศริลิกัษณ์ตระกลู กรรมการบรหิารความเสีย่ง

7. นายบญุชยั ชยัอนนัต์บวร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

8. นางสาวธญัวรตัน์ ปัญญารตัน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

9. นางสชุาวดี สรรพอาสา กรรมการบรหิารความเสีย่ง

10. นายกริช จันทร์เจรญิสขุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

11. นายทศพร จิระเกยีรติดีกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที ่

และความรับผิดชอบ ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุย่อย ซ่ึงมหีน้าทีห่ลกัในการก�าหนด

แนวทางบริหารความเสีย่งให้เกดิเป็นรปูธรรม โดยจัดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุย่อย 6 ครัง้ และประชมุ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 คร้ัง เพือ่ก�าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กร นโยบายการบรหิารความเส่ียง  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

ประสทิธภิาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคล้องต่อทศิทางกลยทุธ์

การด�าเนนิงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบรหิารความเส่ียงในทุกระดบัท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิเป็น 

วฒันธรรมองค์กร อกีทัง้เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารบริหารจัดการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถบรหิารจดัการความเส่ียง 

ทีส่�าคญัให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้  
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นอกจากน้ีมกีารติดตาม การประเมนิผล ทบทวน และให้ความเหน็ชอบ แผนบรหิารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง 

ประเภทต่าง ๆ  ทีส่�าคญั ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสีย่ง 

ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

ความเสีย่งด้านทุจรติคอร์รปัชัน่ (Corruption Risk) ความเสีย่งด้านการตลาด (Market Risk) ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสีย่งด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเส่ียง 

ทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทัง้รายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

จากการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ด�าเนนิการ

เพ่ือให้มัน่ใจว่า การจดัการความเสีย่งมคีวามเพียงพอเหมาะสม และได้ถกูน�าไปปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง จนความเสีย่งอยูใ่นระดบัที่

บริษทัฯ ยอมรับได้ โดยมกีารด�าเนนิการดังนี้ 

1) ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุย่อย 6 ครัง้ และประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้

2) พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบรหิารความเสีย่ง และข้อก�าหนดคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

3) ก�าหนดแผนทีค่วามเสีย่งองค์กร (Risk Map)

4) ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพือ่ประเมนิความเสีย่งองค์กรให้อยูใ่น

ระดบัทีย่อมรบัได้ 

5) ทบทวนคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งขององค์กรแก่พนกังาน

6) จดัให้มกีารสือ่สารข่าว “ย่าเตือน” เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

7) จดัให้มกีารอบรมหลกัสตูร แนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ให้แก่พนกังานใหม่ และหลกัสตูร 

การบริหารความเสีย่งส�าหรบัองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หวัหน้างาน

8) จดัให้มกีารทดสอบความรู้เร่ืองการบริหารความเสีย่งผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนกังานทุกคน ในบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย 

เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการบรหิารความเสีย่ง

9) จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุและเข้าถึงทุกคนใน บรษิทัฯ โดยการใช้ระบบ Intranet 

และ Line Group ทมีบรหิารความเสีย่ง 

10) จดัให้มช่ีองทางการแจ้งความเสีย่งผ่านระบบ Google Site เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร

11) จดัให้มแีผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซกัซ้อมเพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถ

ด�าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเนือ่งและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรในด้านของการบรหิารจดัการทีด่ี

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีแผนการด�าเนนิงานส�าคญัในปี 2562 ดงัต่อไปนี้

1) ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุย่อย 2 ครัง้ และประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้

2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อก�าหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

และวสิยัทศัน์ในการด�าเนนิธรุกจิ

3) ก�าหนด วเิคราะห์ และประเมนิความเสีย่งองค์กร ให้ครอบคลมุความเสีย่งทีส่�าคญัในทกุด้าน และก�าหนดแผนการ

บริหารความเสีย่งเพือ่จดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้
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4) จดัให้มกีารสือ่สารเรือ่งการบรหิารความเสีย่งแก่พนกังานทกุระดับ เช่น สือ่สารผ่านทางคู่มือความเสีย่งฉบบัการ์ตนู 

ปรับปรงุ Google Site สือ่สารค�าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

5) ทบทวนบทบาทหน้าที ่Risk Champion เพือ่น�ามาวดัผลให้เกดิเป็นรปูธรรม

6) จดัให้มแีผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพ่ือให้บรษิทัฯ สามารถ

ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรในด้านของการบรหิารจดัการทีด่ี

7) จัดให้มีการจัดอบรมการใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง (Bow Tie Analysis) ส�าหรับทีมบริหารความเสี่ยง  

(Risk Champion)

จากการด�าเนินการด้านการบริหารความเส่ียง ท�าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ 

ตามทีก่�าหนดไว้ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่

(นายอธิป  พีชานนท์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�าปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561-2562

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต

ประกาศตวัเลขทางเศรษฐกจิของปี 2561 ทีไ่ด้ ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1 คงคาดคะเนได้ว่า อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 

ของปี 2561 จะอยูใ่นระดับทีม่ากกว่า 4% อย่างแน่นอน แม้ว่าตวัเลขในไตรมาสทีส่าม แสดงให้เหน็ว่าเศรษฐกิจมกีารขยายตวั 

ทีช้่าลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสอืน่ ๆ ภายในปีเดียวกนั

องค์ประกอบของเศรษฐกิจมหภาคมีการขยายตัวท่ีมากกว่าปีท่ีแล้วในระดับหนึ่ง การบริโภคภาคเอกชนถือว่าเป็นจุดเด่น 

เลยก็ว่าได้ โดยมกีารขยายตัวประมาณเกอืบ 5% ต่อปี ซึง่น่าจะเป็นตวัเลขทีม่ากทีส่ดุในรอบ 5 ปี เลยกว่็าได้ แต่ถ้าหากมองลงไป 

ในรายละเอียดนั้นการขยายตัวมากจากการซื้อยานพาหนะซึ่งมีการขยายตัวในระดับ 13.45% ในสามไตรมาสที่ผ่านมา  

ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาที่สามารถขายรถที่ซื้อในช่วงนโยบายรถคันแรกในปี 2550-2551 ตัวเลขการขยายตัวท่ีรุนแรงของ

สินค้าประเภทยานยนต์นั้นกลายเป็นวัฏจักรที่รัฐบาลสร้างขึ้นในการซื้อสินค้าคงทนประเภทยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงให้อยู่ในช่วงท่ี 

ใกล้เคยีงกันในระยะเวลา 5-10 ปี อย่างไรกต็าม ถ้าหากผูบ้รโิภคไม่มกี�าลงัซือ้เป็นปัจจยัขัน้พืน้ฐาน สิง่นีก้ค็งเกดิขึน้ไม่ได้ ซึง่กเ็ป็น 

สิ่งที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ได้อีกทอดหน่ึง ในขณะที่การบริโภครัฐบาลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอันเนื่องมาจาก 

การปรับตัวของหน่วยงานของรัฐต่อพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีประกาศในปี 2560 อย่างไรก็ดีแนวโน้มการเติบโต 

ไม่ได้หวือหวาไปกว่าปีอืน่ ๆ สักเท่าไหร่ 

ในส่วนของการลงทุนโดยรวมแล้วมีการขยายตัวในระดับ 3.64% เมื่อเปรียบเทียบกับสามไตรมาสท่ีแล้ว มีการขยายตัว 

เพียง 1.04% ซึ่งมีการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ คาดว่าการขยายตัวของการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนจะสูงสุด 

ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาอย่างแน่นอน การขยายตวัในเชงิปรมิาณทีม่ากทีส่ดุคอืการลงทุนเอกชนในสิง่ปลกูสร้างซ่ึงเพิม่ข้ึนในระดบั 

3.98% และรองลงมาคอืเครือ่งมอืเครือ่งจกัรในระดบั 4.11% ซึง่มาจากการขยายตวัของการบรโิภครถยนต์ทีต้่องมกีารลงทนุมากขึน้  

ยิง่ไปกว่าน้ันการลงทนุของภาครฐัในโครงข่ายรถไฟ สนามบนิ และ ท่าเรอื ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก อกีทัง้ยงัมนีโยบาย

ในการส่งเสริมการลงทนุจากต่างชาติ ทีจ่ะท�าให้การลงทนุจากภาคเอกชนมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งในอนาคต

ในภาคการค้าระหว่างประเทศนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นปีท่ีถดถอยเป็นอย่างมากในด้านการส่งออกซ่ึงสังเกตได้จากตัวเลข 

ในไตรมาสทีส่ามของปีนีซ้ึง่มกีารหดตวัในระดบั 0.1% ในขณะทีก่ารน�าเข้านัน้ขยายตวัมากกว่า 10% ซึง่ท�าให้มลูค่าการน�าเข้า 

ส่งออกสุทธิมีตัวเลขที่ลดลง ซึ่งในปีหน้าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณของการประนีประนอม 

ทางด้านสงครามการค้าแล้วในงานประชุม G20 ที่จัดไปในปลายปี 2561 อย่างไรก็ดีปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ 

มคีวามแปรปรวนมากและเป็นสดัส่วนทีค่่อนข้างสงู จงึท�าให้การประเมนิการเตบิโตของเศรษฐกจิปี 2562 นัน้ตกอยูใ่นความเสีย่ง

และมช่ีวงทีก่ว้างขึน้

คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 น่าจะอยู่ในช่วง 4% หรือน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยกว่า 

ในปี 2561 แต่อาจจะมคีวามแปรปรวนอยูท่ีร่าว ๆ  0.5% อนัเนือ่งมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมริกา

และจนี

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ 
University of Reading
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1: GDP(CVM) y-o-y growth rate ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Approx.% of GDP 50% 10% 25% 15% 100%

P.Con G.Con Cap X M GDP

2556

Q1 5.8 0.3 10.3 5.7 8.4 5.4

Q2 2.6 1.5 3.6 1.5 2.9 2.7

Q3 -0.3 3.1 -3.1 2.1 -0.5 2.5

Q4 -4 1 -13.1 1.6 -3.8 0.2

Total 0.9 1.5 -1 2.7 1.7 2.7

2557

Q1 -2.9 3.2 -10.3 0.1 -10.7 -0.4

Q2 1.3 1.6 -4.4 -0.7 -9.3 0.8

Q3 2.7 1 2.7 -3.2 0 1.1

Q4 2 5.8 3.8 4.8 -0.6 2.4

Total 0.8 2.8 -2.2 0.3 -5.3 1

2558

Q1 2.3 1.6 9.9 2.5 2.6 3

Q2 1.9 1 1.2 2.7 0.4 2.9

Q3 1.9 2.1 -1.9 4.3 -2 3.3

Q4 3 5.3 8.9 -2.8 -0.9 2.9

Total 2.3 2.5 4.3 1.6 0 3

2559

Q1 3 8.3 4.9 5.1 -4.9 3.4

Q2 4 2.8 3.3 2.3 -1.7 3.6

Q3 2.7 -3.9 1 2 -1 3.1

Q4 2.3 2.9 2.1 1.8 3.5 3

Total 3 2.2 2.8 2.8 -1 3.3

2560

Q1 3.1 -0.7 1.7 2.7 5.9 3.4

Q2 2.9 0.4 0.3 5.1 7.2 3.9

Q3 3.4 1.8 1.2 6.9 6.5 4.3

Q4 3.4 0.2 0.3 7.4 7.5 4

Total 3.2 0.5 0.9 5.5 6.8 3.9

2561

Q1 3.7 1.9 3.4 6 8.7 4.9

Q2 4.5 2 3.7 6.8 8.3 4.6

Q3 5 2.1 3.9 -0.1 10.7 3.3

หมายเหตุ P.Con. = Private Consumption, G.Con. = Government Consumption, Cap. = Capital Formation = Investment, X = Exports, M = Imports
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รายงานประจ�าปี 2561

ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2561 และคาดการณ์ 2562

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ 
University of Reading

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต

ข้อมลูเก่ียวกับสภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัเท่าทีป่รากฏในครึง่ปีแรกของ 2561 แสดงว่า การขายในปี 2561 ทีมี่จ�านวนประมาณ 

113,000 หน่วย (ตารางท่ี 1) น่าจะถือได้ว่าดีกว่าปีท่ีผ่านมา แม้ว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ข้อมูลเพิ่มจาก 

ครึ่งหลังของปีแสดงว่า การขายของอาคารชุดยังมีแนวโน้มที่คึกคักต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก แม้ว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นอาจจะ 

ไม่ได้ไปในทางเดยีวกนั

การขายของบ้านเดีย่วในครึง่ปีแรกท�าให้ประมาณการได้ว่า จ�านวนทัง้ปีน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 13,000 หน่วย (ตารางที ่ 1)  

แต่จ�านวนที่มีขายในตลาดยังคงเพ่ิมต�่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยใน 8 ปีท่ีผ่านมา ส่วนการขายของทาวน์เฮ้าส์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 

ค่าเฉล่ียอย่างมนัียส�าคญั ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีช่ีใ้ห้เหน็ได้ว่า ผูบ้รโิภคหนัมาหาทีอ่ยูอ่าศยัทีม่วีงเงนิต�า่กว่าบ้านเดีย่ว เนือ่งจาก

ราคาของบ้านเดีย่วสงูขึน้มากกว่าการเพิม่ขึน้ของก�าลงัซือ้ผูบ้ริโภค ส่วนการขายของอาคารชดุยงัคงไปได้ มเีกณฑ์เฉลีย่ทีค่าดว่า 

จะมจี�านวนประมาณ 59,000 หน่วย ในขณะทีจ่�านวนอาคารชดุทีอ่อกขายเพิม่ขึน้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลีย่อย่างมนียัส�าคญั ซึง่ก็เป็น 

การสะท้อนว่า การจัดหาทีดิ่นเพือ่ท�าโครงการอาคารชดุเป็นไปได้ยากขึน้

เมือ่ประมวลภาพภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การขายทีอ่ยูอ่าศยัประเภทต่าง ๆ โดยรวมยงัคงไปได้ดี  

ซ่ึงก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นอานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่มีอัตราสูงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาต่อไปถึง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้น น่าจะยังคงมีแนวโน้มอัตรา 

การขยายตวัทีสู่งขึน้ต่อเนือ่ง หรอื อย่างน้อยทีส่ดุ ถ้าหากแนวโน้มอตัราการขยายตวัลดลง กไ็ม่น่าจะมาก เนือ่งจากโครงการต่าง ๆ   

โดยเฉพาะการลงทุนยงัคงมคีวามต่อเนือ่ง
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวมและประเภทต่าง ๆ

จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดคงเหลือสิ้นปี 134,266  128,934  144,098  167,567  171,905  184,329  195,227  180,635 

ยอดขายได้ 81,816  107,412  116,481   90,635  103,642   98,153  103,579  113,508 

รวม 216,082  236,346  260,579  258,202  275,547  282,482  298,806  294,143 

ขายได้ 37.86% 45.45% 44.70% 35.10% 37.61% 34.75% 34.66% 38.59%

จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของบ้านเดี่ยว

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดคงเหลือสิ้นปี 39,358   38,778   37,361   39,380   39,826   39,527   36,971   34,896 

ยอดขายได้ 15,539   13,300   14,206   12,467   12,118   12,445   12,773   13,158 

รวม 54,897   52,078   51,567   51,847   51,944   51,972   49,744   48,054 

ขายได้ 28.31% 25.54% 27.55% 24.05% 23.33% 23.95% 25.68% 27.38%

จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของทาวน์เฮาส์

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดคงเหลือสิ้นปี 39,707   38,617   44,639   51,144   48,999   54,854   62,571   57,996 

ยอดขายได้ 23,148   23,593   22,025   16,933   27,145   24,277   27,545   33,962 

รวม 62,855   62,210   66,664   68,077   76,144   79,131   90,116   91,958 

ขายได้ 36.83% 37.92% 33.04% 24.87% 35.65% 30.68% 30.57% 36.93%

จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของอาคารชุด

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดคงเหลือสิ้นปี 43,520   40,853   51,260   63,536   67,349   69,798   76,790   69,936 

ยอดขายได้ 37,797   65,215   73,843   44,722   59,020   55,901   56,634   59,432 

รวม 81,319  106,068  125,103  108,258  126,369  125,699  133,424  129,368 

ขายได้ 46.48% 61.48% 59.03% 41.31% 46.70% 44.47% 42.45% 45.94%

ในด้านของมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน  

(LTV) ซ่ึงท�าให้บ้านหลงัทีส่องหรือราคาทีส่งูกว่าสบิล้านบาทข้ึนได้รบัผลกระทบอย่างแน่นอน การวางดาวน์โดยส่วนใหญ่ส�าหรบั 

ที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นอยู่ในระดับ 5-10% ในขณะที่อาคารสูงอยู่ที่ 10%-20% แล้วแต่นโยบายของแต่ละโครงการที่ออกขาย 

ในตลาด จากความแตกต่างของการวางเงินดาวน์ คาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยอาคารสูงคงได้รับผลกระทบไม่มากนัก  

ในขณะเดยีวกนัท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ ทีป่กติไม่ได้ตัวเลอืกของนกัลงทุนสกัเท่าไหร่ คงได้รบัผลกระทบ โดยอปุสงค์ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ

น่าจะลดลงบ้าง โดยเฉพาะผูบ้รโิภคในกลุม่ท้ายขอบ อนัเนือ่งมาจากผูบ้รโิภคบางส่วนจะหนัมาซ้ือบ้านทีร่าคาถกูลงหรอืชะลอการซือ้

เมือ่เป็นเช่นนัน้ อาจสรปุได้ว่า ภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศัยในปี 2562 ไม่น่าจะมอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลงจากปี 2561 คอื ความต้องการ 

คงจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 หน่วยต่อปี เช่นเดิม ส่วนที่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็คงจะมาจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือ  

การคาดคะเนทีไ่ม่ใช่ปัจจัยส�าคญั

ในส่วนของความผนัผวนในเรือ่งการค้าระหว่างประเทศอนัเนือ่งมาจากสงครามการค้านัน้จะมผีลกระทบทีเ่ป็นลบต่อการขยายตวั 

ของเศรษฐกจิไทยและสภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยั แต่คงไม่มากนกั เนือ่งจากเป็นเพยีงแค่ปัจจัยรอง ในขณะทีปั่จจยัหลกักค็อืผูเ้ล่น 

ในตลาดต่างหาก โดยผูป้ระกอบการหลายรายคาดว่าจะมกีารเตบิโตในระดบั 5% ในปี 2562 ถ้าหากมองลงไปให้รายละเอยีด 
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การเติบโตของจ�านวนการซึมซับนั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 100,000 หน่วย ซ่ึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ  

ในขณะทีร่าคาอสงัหารมิทรพัย์ทีข่ายได้นัน้มกีารเติบโตโดยเฉลีย่ในระดบัที ่ 7% ต่อปี ซึง่นัน่คอืการเตบิโตทางด้านราคาต่างหาก 

ไม่ใช่การเตบิทางด้านจ�านวนทีข่ายได้

ผู้คนโดยทัว่ไปอาจจะมคี�าถามว่า ภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัจะคงอยูเ่ช่นนีไ้ด้นานเท่าใด ภายใต้สภาวะทีร่าคาทีด่นิถบีตวัสงูขึน้

อย่างต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว เมือ่เป็นเช่นนัน้ กค็งจะต้องกลบัมาทีปั่จจยัส�าคญัทีเ่ป็นตวัก�าหนดทศิทางหลกัของตลาด 

ทีอ่ยูอ่าศยั ซ่ึงก็คอืรายได้ หรอืก�าลงัซือ้ หรอืการขยายตวัของเศรษฐกจิ กล่าวโดยง่าย คอื ตราบใดทีปั่จจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิดี  

และขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อนั้นผู้บริโภคก็ยังคงมีก�าลังซ้ือในการแสวงหาท่ีอยู่อาศัยได้ และเลยไปถึงความสามารถในการรองรับ

ราคาที่อยู่อาศัยที่ถีบตัวสูงขึ้น ความเห็นบางส่วนบอกว่า ผู้บริโภคโดยรวมสามารถซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในแต่ละปีได้เท่า ๆ เดิม  

ภายใต้สภาวะของราคาทีส่งูขึน้เรือ่ย ๆ เป็นเพราะว่าสนิค้าในตลาดมกีารลดขนาดลงเพือ่ให้ผูบ้รโิภคยงัคงซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัได้จ�านวน

หน่วยเท่าเดมิ ท้ัง ๆ ทีท่ีด่นิราคาสงูขึน้ แต่ทางฝ่ายฯ ได้ท�าการวจิยัแล้ว ปรากฏว่าไม่เป็นความจริง มหิน�าซ�า้ ขนาดโดยเฉลีย่ 

ของทีอ่ยูอ่าศยัในตลาดโดยรวมมแีนวโน้มใหญ่ขึน้

เมือ่พจิารณาตารางที ่2 แล้วจะพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2561 ราคาบ้านเดีย่วและบ้านแฝดสงูข้ึนเฉลีย่ปีละประมาณ 

6% และราคาทาวน์เฮ้าส์ปีละ 3.4% อตัราการขึน้ราคาปีละ 6% น่าจะอยูใ่นวสิยัทีผู่บ้รโิภครบัได้จากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัคงดอียู ่

และรายได้เพ่ิมขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิ ตัวเลข 3.4% ยิง่น่าสนใจกว่า กล่าวคอื ทาวน์เฮ้าส์ใช้ทีด่นิน้อยกว่าบ้านเดีย่ว

ประมาณคร่ึงหน่ีง ต้นทนุทีดิ่นทีท่�าให้บ้านเด่ียวราคาเพ่ิมข้ึน 6% กน่็าจะท�าให้ทาวน์เฮ้าส์ มรีาคาเพิม่ข้ึนในอตัราเพยีงครึง่เดยีว 

ลักษณะเช่นน้ีเป็นสาเหตุที่ความต้องการต่อทาวน์เฮ้าส์เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่แพงและการเดินทางน้อยกว่า 

บ้านเดีย่ว

ตารางที่ 2: อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยต่อปีของราคาที่อยู่อาศัยตามประเภทที่อยู่อาศัย ด้านผู้บริโภค (2556-2561)

ประเภทที่อยู่อาศัย กลางปี 2561 (ล้านบาท) กลางปี 2556 (ล้านบาท) % การเพิ่มขึ้นต่อปี

บ้านเดี่ยว 7.346 5.458 6.12%

บ้านแฝด 4.211 3.122 6.17%

ทาวน์เฮ้าส์ 2.684 2.276 3.35%

อาคารชุด 4.097 2.603 9.50%

ทั้งหมด 4.076 2.898 7.06%

เมือ่พิจารณาตารางที ่3 แล้ว จะพบว่า ราคาทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่อกขายในตลาดช่วงระหว่างปี 2556 และ2561 มรีาคาทีส่งูขึน้ 

ไม่มาก กล่าวคือ สูงสุดที่ทาวน์เฮ้าส์ในช่วงราคา 0.5-1.0 ล้านบาท ที่ 3.59% นอกนั้นอยู่ในอัตราที่ต�่ากว่าทั้งสิ้น ที่ส�าคัญ 

ทีอ่ยูอ่าศยับางประเภทและช่วงราคากลบัลดลงด้วยซ�า้ไป นีไ่ม่ใช่ลกัษณะของการลดขนาดทีอ่ยูอ่าศยั แต่เป็นผลสบืเนือ่งจากทีด่นิ

ทีไ่กลขึน้ ต้นทนุขององค์ประกอบทีเ่ป็นทีดิ่นลดลง ถ้าหากดตู่อไป อตัราการเพิม่ข้ึนของราคาท่ีอยูอ่าศยั แต่ละประเภทโดยรวม  

จะพบว่าอยูใ่นอตัราทีใ่กล้เคยีงกบัในตารางที ่ 2 ซึง่เป็นข้อมลูในส่วนของผูบ้รโิภค สาเหตท่ีุราคาโดยรวมของท่ีอยูอ่าศยัประเภทหนึง่ 

เพิ่มขึ้นในขณะท่ีราคาของที่อยู่อาศัยในแต่ช่วงราคาค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากสินค้าในปี 2561 มีสัดส่วนขององค์ประกอบ 

ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาแพงหรือขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนนั้นเอง นี่คือความเป็นจริงท่ีปฏิเสธข้อสมมติฐานท่ีว่าผู้ประกอบการลดขนาด 

ของสนิค้าทีอ่อกขายได้เป็นอย่างดี

น่ีคือส่ิงที่แสดงให้ว่า ผู้บริโภคยังคงสามารถรองรับการปรับเพิ่มข้ึนของราคาท่ีอยู่อาศัยจากการปรับเพิ่มของราคาที่ดิน 

ได้เป็นอย่างด ีและกเ็ป็นสิง่ทีท่�าให้สบายใจได้ว่า อย่างน้อยทีส่ดุ ราคาทีด่นิทีสู่งขึน้ไม่น่าจะเป็นปัจจยัทีท่�าให้ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัชะลอตวั  

เช่นเดยีวกับในออสเตรเลยี
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ตารางที่ 3: อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของราคาที่อยู่อาศัย 
ตามประเภทที่อยู่อาศัยและช่วงราคา ที่เสนอขายในตลาด (2556-2561)

ประเภทที่อยู่อาศัย/ช่วงราคา(ล้านบาท) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด ทั้งหมด

<0.5 0.27% 0.27%

0.5-1.0 3.59% -0.09% 0.75%

1.0-2.0 1.40% -0.20% 2.28% 0.55% 1.11%

2.0-3.0 0.00% 0.52% 0.15% 0.20% -0.16%

3.0-5.0 0.83% 0.80% -1.06% -0.05% -0.04%

5.0-10.0 0.20% -0.58% 0.75% 0.59% 0.34%

10.0-20.0 0.52% 2.71% 1.29% 0.93%

>20.0 1.74% -5.21% -1.22%

ทั้งหมด 5.64% 6.05% 4.05% 5.68% 4.29%
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ข้อมูลบริษัท

การด�าเนินงาน

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) จดัต้ังขึน้เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2532 โดยเริม่ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท

ท่ีอยูอ่าศยัและการพาณชิย์ โดยมทีนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการสร้างบ้านเด่ียว 

และทาวน์โฮม ในลกัษณะโครงการบ้านจดัสรร ต่อมาจงึขยายธรุกจิสูโ่ครงการอาคารชดุ อาคารส�านกังาน โรงแรมและรสีอร์ท 

ต่อมาในปี 2535 บรษัิทฯ ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน โดยมทีนุจดทะเบียนเพิม่เป็น 1,000 ล้านบาท และได้น�าหุน้สามญัเข้า

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2536 โดยมุง่เน้นพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทัง้แนวราบ 

และแนวสูงหลายโครงการ จนกระทัง่ในปี 2540 บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิในประเทศไทย ในปี 2542 บรษิทัฯ 

ได้เข้าร่วมกระบวนการปรบัโครงสร้างหน้ีกบัส�านกังานคณะกรรมการเพือ่ส่งเสรมิการปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ (“คปน.”) ธนาคาร

แห่งประเทศไทย รวมมลูหนีจ้�านวนทัง้สิน้ 8,113 ล้านบาท การปรบัโครงสร้างหนีเ้สรจ็สิน้ในปี 2545 โดยบรษิทัฯ ยงัคงด�าเนนิ

ธรุกิจเกีย่วกับการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารชดุ อาคารส�านกังาน รสีอร์ท และโรงแรม จนถงึ

ปัจจบุนั บริษทัฯ มทีนุช�าระแล้วทัง้สิน้ 1,716 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 – 2561 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการ

ทีม่นัียส�าคญัดงัน้ี
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญ

2547 	เปิดโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ 

เอกมัย–รามอินทรา พร้อมท้ังเปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย คาซา ริวา 

ริมฝ่ังเจ้าพระยา (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สาทร–สวนพลู

	ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ “BBB” อันดับเครดิต

ดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ท่ียาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหาร

ท่ีมีประสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดท่ีอยู่อาศัยราคาปานกลาง 

2548 	เปิดโครงการบ้านเด่ียว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมท้ังเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ

ใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิต้ีโฮม รัชดาภิเษก (2) ซิต้ีโฮม สุขุมวิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการ

ได้ภายในงาน Grand Opening

	ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ รุ่นท่ี 3 จ�านวนไม่เกิน 433,087,447 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

หมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

	ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ จ�านวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่

พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 

3 ปี โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.28 บาท 

ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

	ออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน 443,087,447 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญรุ่นท่ี 3 และใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแก่

พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

2549 	เปิดโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย สุวรรณภูมิ (2) ศุภาลัย วิลล์ 

วงแหวน–รัตนาธิเบศร์ (3) ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท–ศรีนครินทร์ (4) ศุภาลัย วิลล์ ก่ิงแก้ว ศรีนครินทร์ 

พร้อมท้ังเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย 

ริเวอร์ เพลส และในปีน้ีเปิดอาคารส�านักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อม

ท้ังย้ายท่ีท�าการส�านักงานใหญ่มาท่ีอาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ 

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

เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึน ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน

	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากส�านักงานรับรองคุณภาพ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ จาก AFAQ-EAQA 

ส�าหรับโครงการแนวราบ
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2550 	เปิดโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ วงศ์สว่าง (2) ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 2  

(3) ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า–พระราม 5 (4) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า–พระราม 

5 พร้อมท้ังเปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิต้ีโฮม รัชดา-ป่ินเกล้า (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ 

รัชดาฯ–นราธิวาส–สาทร (3) ซิต้ีโฮม ส่ีแยกท่าพระ (4) ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ “BBB+”

	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จากส�านักงานรับรองคุณภาพ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 

ส�าหรับอาคารสูง

2551 	เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 3 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ รัตนาธิเบศร์–แคราย (2) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย วิลล์ 

สุขุมวิท–แพรกษา (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ติวานนท์–ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ติวานนท์–ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท 

ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ (7) โครงการอาคารชุดศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท 

รามค�าแหง และ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ภูเก็ต 

	คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ด�าเนินการซ้ือคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม

โครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารการเงิน จ�านวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของหุ้นท่ีออกและ

ช�าระแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถซ้ือหุ้นได้ครบตามจ�านวน 120 ล้านหุ้น 

2552 	เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย ซิต้ีฮิลล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์–เพชรเกษม 48 

(4) โครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 86 (6) โครงการบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ 

หลักส่ี–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 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯ ได้ซ้ือคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซ้ือหุ้น

คืนเพ่ือบริหารการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด 1,716,553,249 หุ้น 

โดยเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไป ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการน�าเงินท่ีได้จากการระดมทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและซ้ือท่ีดินใหม่ 

	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส 

เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และ

บริหารชุมชน ท้ังในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด
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2553 	เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการอาคารชุด 

4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน–จันทรุเบกษา 

(2) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ สายไหม–วัชรพล (3) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย 

พาร์ควิลล์ รามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต (5) โครงการบ้านเด่ียว

และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ–หลักส่ี (6) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ 

(7) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน–ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ 

ติวานนท์–ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์–ก่ิงแก้ว (10) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย การเด้นวิลล์ วงแหวน–ล�าลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท 

(12) โครงการอาคารชุด ซิต้ีโฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์–

เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี

	ทริสเรทต้ิงเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” โดยอันดับ

เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ 

	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส 

เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และ

บริหารชุมชน ท้ังในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2554 	เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียวศุภาลัย มณฑลา ป่ินเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเด่ียว 

และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–ล�าลูกกา คลอง 3 (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ โนโว วิลล์ วงแหวน 

ล�าลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า–สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีมา ริวา (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ 

อโศก (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ปาร์ค เอกมัย–ทองหล่อ

2555 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อยู่ท่ีระดับ “A-” โดยอันดับ

เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ 

	เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม 10 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา (2) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

สุวรรณภูมิ (3) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน–ล�าลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเด่ียว

และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน–ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ 

ราชพฤกษ์–บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน–ล�าลูกกา คลอง 5 (8) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

แอร์พอร์ต (9) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ีรีสอร์ท รัชดา–ห้วยขวาง (12) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต ซิต้ี (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ 

(16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ สาทร–เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท 

สาทร–สวนพลู
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2556 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ “A-” พร้อมท้ังปรับ

แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงท่ี” เน่ืองจาก

คาดว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทจะดีข้ึนในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมท่ีรอรับรู้รายได้

จ�านวนมาก

	เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม 8 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช–สวนหลวง (2) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย วิลล์ 

วงแหวน–พระราม 2 (3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธ์ิ 8 (4) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่ (5) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน (6) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ (7) โครงการบ้านเด่ียว 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 ซิต้ี รีสอร์ท รัชโยธิน–พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา–

แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา–ประชาช่ืน

2557 	ทริสเรทต้ิงปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-“ โดยอันดับเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนสะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของ

บริษัทท่ีปรับตัวดีข้ึนตามคาด และฐานรายได้ท่ีคาดว่าจะขยายตัว ท้ังน้ี การพิจารณาอันดับเครดิต

ยังค�านึงถึงผลงานของบริษัทท่ีได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์

สินค้าท่ีได้รับการยอมรับในตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง

ของบริษัทด้วย

	เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 19 โครงการ 

อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า 

วงแหวน–พระราม 2 (2) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–

ป่ินเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า–นครอินทร์ 

(4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ล�าลูกกา คลอง 2 

(7) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–ล�าลูกกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม 

โนโว วิลล์ วงแหวน–บางใหญ่ (9) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–บางใหญ่ 

(10) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ–ปทุมธานี (11) โครงการบ้านรุ่นใหม่

และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ รังสิต–คลอง 2 (12) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

เบลล่า รังสิต–คลอง 2 (13) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน–สันก�าแพง เชียงใหม่ 

(14) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี (15) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย 

วิลล์ อุบลราชธานี (16) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลัย บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ–บ้านจ่ัน 

อุดรธานี (19) โครงการบ้านเด่ียว ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (21) โครงการ
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

 อาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท สถานีแบร่ิง (สุขุมวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า 

ห้าแยกปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท พญาไท (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

คิวท์ รัชโยธิน–พหลโยธิน 34 (27) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ II เชียงใหม่

2558 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) ท่ีระดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึงถึงผลงานของบริษัทท่ีได้รับการยอมรับ

ในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์สินค้าท่ีได้รับการยอมรับในตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับ

ราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทด้วย

	เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 11 โครงการ อาคารชุด 

7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้าน

ทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเด่ียว ศุภาลัย ไพรด์ บางนา–วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม 2 ช้ัน 

ศุภาลัย เบลล่า ก่ิงแก้ว–ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3 

(5) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ 

นครอินทร์–พระราม 5 (7) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–

ล�าลูกกา คลอง 4 (8) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทิศ–สุขสวัสด์ิ 

(9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ สุรนารี (10) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 

ศุภาลัย วิลล์ โชตนา–รวมโชค (11) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 2 ช้ัน ศุภาลัย 

วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ (13) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ–นราธิวาส–สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย 

(17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลากูน คอนโด

2559 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) ท่ีระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของ

บริษัทท่ีได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าท่ีเป็นท่ี

รู้จักในตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท

	เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 16 โครงการ 

อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ป่ินเกล้า–พระราม 5 

(2) โครงการทาวน์โฮม พรีโม่ พระราม 2 (3) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ 

วงแหวน–บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ–ปทุมธานี (5) โครงการ

บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า พัทยา (8) โครงการ

บ้านเด่ียว และบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย เบลล่า สุราษฏร์ธานี (9) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า 

เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการ
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 บ้านเด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย 

เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง (15) โครงการ

บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนเต้ 

บิช เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

เอลีท ส่ีพระยา (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี 

รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

2560 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) ท่ีระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของ

บริษัทท่ีได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าท่ีเป็นท่ี

รู้จักในตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับราคาปานกลางพร้อมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความสมดุลเป็นอย่างดี และ

ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท

	เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 15 โครงการ 

และอาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

ไพรด์ บางนา–ลาดกระบัง (2) โครงการ บ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ป่ินเกล้า–กาญจนาภิเษก 

(3) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–ล�าลูกกา คลอง 6 

(4) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต (6) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

พรีโม่ กู้กู ภูเก็ต (7) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช (8) โครงการบ้านแฝด 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช (9) โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์โฮม ปาล์มสปริงค์ 

ไพร์ม (10) โครงการ บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 12 (11) โครงการ ทาวน์โฮม 

ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล (เชียงใหม่) (12) โครงการบ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม โนโว วิลล์ อุดรธานี 

(13) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเด่ียว 

บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา (15) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ระยอง (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 

(17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ 

สถานีแยกไฟฉาย (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู (20) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

2561 	ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) ท่ีระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถ

ในการแข่งขันท่ีแข็งแกร่งของบริษัท พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความสมดุลเป็นอย่างดี ตลอดจนฐานะ

ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง บริษัทมีอัตราก�าไรสูงและการก่อหน้ีในระดับปานกลาง อีกท้ังการเพ่ิมทุน       

เม่ือเร็วๆ น้ียังช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

	เปิดโครงการใหม่ 25 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 22 โครงการ และ

อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร ภูเก็ต (2) โครงการ

บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต (3) โครงการ บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่



34

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

  ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์ เชียงราย (4) โครงการ บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

พรีโม่ บางแสน (5) โครงการ บ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี (6) โครงการ บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา–สวนเสือ (7) โครงการ บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

พรีโม่ พัทยา (8) โครงการ บ้านเด่ียว 3 ช้ัน บ้านแฝด 3 ช้ัน ทาวน์โฮม 3 ช้ัน ศุภาลัย เอสเซ้นส์ 

ลาดพร้าว (9) โครงการ บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–รามอินทรา 

(10) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์ (11) โครงการ ทาวน์์โฮม ศุภาลัย 

โนโววิลล์ พหลโยธิน–ล�าลูกกา (12) โครงการ บ้านเด่ียว บ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ล�าลูกกา 

คลอง 3 (13) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด ศุภาลัย พรีโม่ ชัยพฤกษ์–บางบัวทอง (14) โครงการ 

บ้านเด่ียว ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ (15) โครงการ บ้านเด่ียว 3 ช้ั้ัน บ้านแฝด 3 ช้ัน ศุภาลัย 

เอสเซ้นส์ สวนหลวง (16) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117 (17) โครงการ 

บ้านเด่ียว ศภาลัย พรีม่า วิลล่า พระราม 2–บางขุนเทียน (18) โครงการบ้านเด่ียว ทาวน์โฮม ศุภาลัย 

พรีโม่ กาญจนาภิเษก–ชัยพฤกษ์ (19) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ พุทธสาคร (20) โครงการ

บ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา (21) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์ ระยอง 

(22) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บ้านพรุ หาดใหญ่ (สงขลา) (23) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย เวอเรนด้า รามค�าแหง (24) โครงการอาคารชุุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 (25) โครงการ

อาคารชุด ศุุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก–วงเวียนใหญ่

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษิทั”) ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั

และเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคม

คณุภาพของ “ชาวศภุาลยั” ด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนือ่ง ใช้วสัดกุ่อสร้างทีม่คีณุภาพมาตรฐาน พฒันาการ

บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ของลูกค้าสงูสุด บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะเป็นผูด้�าเนนิการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยูอ่าศัยประเภท บ้านเดีย่ว บ้านแฝด 

บ้านรถใหม่ ทาวน์โฮม และอาคารชดุ ในหลากหลายท�าเลท่ัวเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจงัหวดั เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง 

โดยมุง่เน้นท่ีจะพัฒนาโครงการปัจจบุนัและก่อสร้างบ้านทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ และส่งมอบให้แก่ลกูค้าตามก�าหนด 

เพือ่สร้างการจดจ�าในตราสนิค้าของกลุม่บรษัิท ช่ือ “ศภุาลยั” จะใช้เป็นชือ่น�าหน้าโครงการต่าง ๆ  ทกุโครงการ ตามด้วยชือ่ลกัษณะ

หรือรูปแบบโครงการทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยงัเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท

อาคารส�านักงานให้เช่า โดยเน้นทีท่�าเลทีเ่ป็นแหล่งธรุกจิการค้า อกีทัง้บรษิทัย่อย ยงัด�าเนนิธรุกจิบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

รวมทัง้บริหารจดัการโรงแรม และสถานพกัตากอากาศอกีด้วย ปัจจุบนั สถานภาพของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เตบิโตขึน้จนอยู่

ในระดบัแนวหน้าของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 



 บริษัท ศุภาลัย
พรอพเพอร์ต้ี 

แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(“SPM”)

“บริหารจัดการโรงแรม”

  บริษัท ภูเก็ตเอสเตท 
จ�ากัด/2

(“PE”)
“โรงแรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์”

 Supalai Australia 
Holdings Pty. Ltd. (“SAH”)

“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

 Supalai Officer 
Development 

Pty. Ltd. (“SOD”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

 Supalai Greenvale 
Development 

Pty. Ltd. (“SGV”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

Supalai Rippleside 
Development 

Pty. Ltd. (“SRD”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

บริษัท ศุภาลัยอิสาน 
จ�ากัด (“SPN”)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

  บริษัท หาดใหญ่
นครินทร์ จ�ากัด/3

(“HN”)
“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

 Supalai Philippines 
Incorporate

(“SPI”)
“ให้เช่าอาคารส�านักงาน”

 Supalai Singapore 
Holdings Pte. Ltd. 

(“SSH”)
“ลงทุนในบริษัท
ต่างประเทศ”

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
(SPALI)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

กลุ่มนายประทีป ต้ังมติธรรม/1

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

30.07%

0.13% 5.40%

99.99% 81.51% 96.77% 56.52% 100.00% 100.00%

1.91%0.004%
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รายงานประจ�าปี 2561

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

/1 ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)
/2 นายประทีป ต้ังมติธรรม นายชวน ตั้งมติธรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยานายชวน ตั้งมติธรรม 

ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนช�าระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม 
/3 ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่

มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม 
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บรษิทัฯ มบีริษทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องทัง้สิน้ 10 บรษิทั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ 
ดังนี้

(1) บรษัิท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ�ากดั (“SPM”)

บริษทัฯ ถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.91 ของทนุจดทะเบยีน 25 ล้านบาท ด�าเนนิธุรกิจบรหิารดแูลและจดัการโรงแรม ภตัตาคาร 

สถานพักตากอากาศและบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ปัจจบุนั ด�าเนนิการบรหิารโรงแรม ศภุาลยั ป่าสกั รสีอร์ท แอนด์ สปา

ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศภุาลยั ได้ซือ้หุ้นจากผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อือยูใ่น SPM ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้เพิม่เป็นร้อยละ 99.99

(2) บรษัิท หาดใหญ่นครนิทร์ จ�ากัด (“HN”)

HN จดัตัง้ขึน้ในปี 2531 จากการรวมกลุม่ของนกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในจงัหวดัสงขลา โดยมกีลุม่นายประทปี ตัง้มตธิรรม 

กลุม่นายชวน ตัง้มติธรรม และ บมจ.มัน่คงเคหะการ ถอืหุ้นอยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และร้อยละ 6.03 ตามล�าดบั 

ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯ เห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่

ภมิูภาค บริษทัฯ จงึได้เข้าร่วมลงทนุใน HN ในสดัส่วนร้อยละ 49.89 ของทนุจดทะเบยีนจ�านวน 191.50 ล้านบาท 

ปัจจบุนั พัฒนาโครงการอาเซีย่นเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธรุกจิครบวงจร โครงการคอนโดมเินยีมระดบักลาง 2 โครงการ และ

โครงการบ้านจดัสรรอกี 8 โครงการ

ในระหว่างปี 2558 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น

เพ่ิมเป็นร้อยละ 55.92 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศภุาลยั ได้ซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อือยูใ่น HN ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้เพิม่เป็น

ร้อยละ 56.52 

(3) บรษัิท ศภุาลยัอสิาน จ�ากัด (“SPN”)

บริษทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบยีนจ�านวน 335.45 ล้านบาท ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื ปัจจุบนั ด�าเนนิโครงการบ้านจดัสรร 6 โครงการในจงัหวดัขอนแก่น

(4) บรษัิท ภเูกต็เอสเตท จ�ากัด (“PE”)

PE จดัตัง้ขึน้ในปี 2532 เพือ่ซือ้ทีดิ่นทีจั่งหวดัภเูกต็ ต่อมาในปี 2544 SPM ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมทนุ

ใน PE เพ่ือสร้างโรงแรมและรสีอร์ทในจังหวดัภเูกต็ เนือ่งจากเหน็ถงึศกัยภาพของโรงแรมในจงัหวดัภเูกต็ แต่เนือ่งจากการพฒันา

โรงแรมทีจ่งัหวัดภเูกต็ดังกล่าวต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างสงู และ SPM มเีงนิทนุไม่เพยีงพอ จงึได้ขายหุน้ทัง้หมดให้บรษัิทฯ ต่อมา

เมือ่วันที ่24 มนีาคม 2553 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2553 ของบรษิทั ภเูกต็ เอสเตท จ�ากดั มมีตใิห้เพิม่ทนุจดทะเบยีน

เดมิ 153.6 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ 307.3 ล้านบาท บรษิทัฯ ลงทนุเพิม่เป็นจ�านวนเงนิ 143.7 ล้านบาท ท�าให้บรษัิทฯ 

มสีดัส่วนการลงทนุในบรษัิทย่อยดังกล่าวเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 81.51 ปัจจบุนั PE ประกอบธรุกจิพฒันาบ้านพกัตากอากาศเพือ่เช่า

ระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวดัภเูกต็ 

(5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) 

ในระหว่างปี 2556 บรษัิทฯ ได้ลงทนุใน Supalai Philippines Incorporate ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศฟิลปิปินส์ 

จ�านวน 599,999,972 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธรุกิจอาคารส�านกังานให้

เช่าในประเทศฟิลปิปินส์
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(6) Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (“SSH”) 

ในระหว่างปี 2557 - 2561 บรษิทัฯ ได้ลงทนุใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศสงิคโปร์ จ�านวน 80,647,482 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธรุกจิ

เพ่ือการลงทนุในบรษิทัต่างประเทศ

(7) Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. (“SAH”) 

ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงทนุใน Supalai 

Australia Holdings Pty. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัต้ังขึน้ในประเทศออสเตรเลยี จ�านวน 40,840,100 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ 

Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธรุกจิเพ่ือการลงทนุในบรษัิทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลยี

(8) Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. (“SRD”) 

ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทนุใน Supalai Rippleside Development 

Pty. Ltd. ซ่ึงเป็นบรษิทัทีจ่ดัต้ังขึน้ในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 8,750,100 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Rippleside 

Development Pty. Ltd. ประกอบธรุกจิเพือ่การลงทนุในบรษิทัต่างๆ ในประเทศออสเตรเลยี

(9) Supalai Officer Development Pty. Ltd. (“SOD”) 

ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development Pty. Ltd. 

ซ่ึงเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศออสเตรเลยี จ�านวน 4,500,100 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Officer Development 

Pty. Ltd. ประกอบธรุกจิเพือ่การลงทนุในบรษัิทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลยี

(10) Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. (“SGV”) 

ในระหว่างปี 2558 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทนุใน Supalai Greenvale Development 

Pty. Ltd. ซ่ึงเป็นบรษิทัทีจ่ดัต้ังขึน้ในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 9,087,600 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Greenvale 

Development Pty. Ltd. ประกอบธรุกจิเพือ่การลงทนุในบรษิทัต่างๆ ในประเทศออสเตรเลยี

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

	 มปีระสบการณ์ด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มากว่า 30 ปี จงึสามารถพฒันาสนิค้าทีม่คีณุภาพดตีรงตามความต้องการ

ของผูบ้รโิภคในต้นทนุทีแ่ข่งขนักบัตลาดได้

	 สถานทีต่ัง้โครงการตัง้อยูใ่นบรเิวณทีม่ศีกัยภาพ ทัว่ทกุทศิทางในเขตจังหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้

ต่างจงัหวดั โดยมผีลติภณัฑ์ ทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณชิย์ ทาวน์โฮม บ้านจดัสรร คอนโดมเินยีม ท�าให้

เพ่ิมโอกาสในการขายและกระจายความเส่ียงในการลงทนุ

	 การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไป 

จนท�าให้บรษัิทฯ เป็นผูน้�าบ้านและอาคารประหยดัพลงังาน ทีล่กูค้าให้ความเชือ่ถอื

	 การวางระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วสัดกุ่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐาน และเน้นการให้

บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น 

เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซ่ึงมีขอบเขต
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การควบคมุระบบคณุภาพครบวงจรตลอดการผลติจนถึงการส่งมอบ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ลกูค้า ท�าให้สามารถ

ส่งมอบงานแก่ลกูค้าเรว็ขึน้

	 การบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถขาย พฒันา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสทิธิไ์ด้เรว็ รวมท้ัง

การส�ารวจศึกษาวจัิยเพ่ือดูความต้องการของลกูค้า และประเมนิศกัยภาพของทีดิ่นทีจ่ะน�ามาพฒันา ก่อนทีจ่ะพจิารณา

ลงทุนเพิม่เติมในโครงการทีม่อียูห่รอืลงทนุในโครงการใหม่ โดยก�าหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกนิไป 

เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจ�ากัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการและ

เพ่ือใช้เวลาในการขายโครงการให้สัน้ลง

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัในการสร้างประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว เพือ่ให้บรษัิทฯ เตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

1. การสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้ และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนือ่ง 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง

ต่อเน่ือง ให้มศัีกยภาพในการท�างานทีมี่ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถพฒันาระดบัการให้บรกิารให้อยู่ในช้ันแนวหน้า

ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ให้บรรลเุป้าหมาย ประสบความส�าเรจ็ 

3. การสร้างพนัธมติรทางธรุกจิกบัคู่ค้าและผูร้บัเหมา โดยการยดึม่ันในความซ่ือสัตย์ และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ

4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ท้ังในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในท�าเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของกลุม่เป้าหมายของบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งการวางผงั การออกแบบ 

การก่อสร้าง การขายและบรกิารทีดี่เลศิ โดยค�านึงถงึการใช้ประโยชน์และความต้องการของลกูค้าเป็นส�าคญั 

5. การป้องกนัผลกระทบทีเ่กิดขึน้ หรอื อาจเกดิข้ึนกับชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคดิ “ศภุาลยั...ใส่ใจ สร้างสรรค์ 

สังคมไทย” โดยการตอบแทนสิง่ดี ๆ กลบัคนืสูช่มุชนและสงัคมโดยรวม เช่น การศกึษา ค้นคว้า วจิยั และออกแบบบ้าน

อนรุกัษ์พลงังาน, พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสงัคมและพืน้ท่ี ท่ีบรษิทัฯ ไปพฒันาโครงการต่างๆ, ให้การสนบัสนนุกิจกรรม

ของสถาบนัหรอืมลูนธิกิารกศุลต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอืสร้างสรรค์สงัคม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง มลีกัษณะผลติภณัฑ์

ตามประเภทของธุรกจิแต่ละประเภท ดังนี ้

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจ�าหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบ

ในรปูแบบของบ้านเด่ียว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการพัฒนา

สาธารณปูโภคต่างๆ ในโครงการ บรษิทัฯ มนีโยบายขายบ้านพร้อมทีด่นิจดัสรร ทัง้บ้านสร้างเสรจ็ก่อนขาย และบ้านสัง่สร้าง ทัง้นี้

ส่วนใหญ่จะขายบ้านทีก่�าลงัก่อสร้างใกล้เสรจ็ เพือ่ให้ลกูค้าได้เหน็บ้านในระหว่างสร้างและมคีวามมัน่ใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตาม

ก�าหนด โครงการของกลุม่บรษิทัต้ังอยูบ่นทีดิ่นท�าเลบรเิวณถนนรอบนอกของกรงุเทพมหานคร หรอืใกล้กับระบบขนส่งมวลชนท่ีมี
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อยูใ่นปัจจบุนั และจะมขีึน้ในอนาคต รวมทัง้ในต่างจังหวดัท่ีเป็นศนูย์กลางธรุกิจและแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นท�าเลใหม่ท่ีมศีกัภาพและ

มคีวามต้องการบ้านพกัอาศัยสงู ทกุโครงการของกลุม่บรษัิทอยูภ่ายใต้แนวความคดิ “ศภุาลยั...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สงัคมไทย” มแีบบ

บ้านให้เลอืกหลากหลาย ทีไ่ด้รบัการออกแบบ สวยงาม ไม่ล้าสมยัในรปูแบบ Modern Classic Style อยูส่บาย ประหยดัพลงังาน 

และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ค่า ปัจจุบนั กลุม่บรษิทัจะใช้ชือ่โครงการทีต่่างกนัตามลกัษณะรปูแบบโครงการ ผลติภณัฑ์ และ

กลุม่ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั มชีือ่โครงการต่างๆ ของกลุม่บรษิทั ดงันี้ 

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว

ระดับราคา  :  7.0 – 16.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับสูงข้ึนไป อายุต้ังแต่ 40 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 150,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอสเซ้นท์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว 3 ช้ัน บ้านแฝด 3 ช้ัน สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา  :  7.0 – 14.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับสูงข้ึนไป อายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 150,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว

ระดับราคา  :  4.0 – 7.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 70,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว และบ้านรุ่นใหม่

ระดับราคา  :  3.7 – 6.2 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 70,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม

ระดับราคา  :  1.8 – 5.5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 24 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 35,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ พรีโม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม

ระดับราคา  :  1.99 – 5.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 40,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ไพรด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

ระดับราคา  :  2.4 – 6.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เบลล่า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม

ระดับราคา  :  1.8 - 5.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โนโว วิลล์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม 

ระดับราคา  :  1.5 – 2.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 25,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ มอนเต้ บิซ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : อาคารพาณิชย์

ระดับราคา  :  3.3 – 7.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุ 30 ปี/เจ้าของกิจการ

     รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริงส์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม, บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเด่ียว 

ระดับราคา  :  1.7 – 10.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว



41

รายงานประจ�าปี 2561

โครงการ รอยัล ริเวอร์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว 

ระดับราคา  :  2.2 – 6.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 45,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เอสเซ้นส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว และอาคารพาณิชย์ 

ระดับราคา  :  4.1 – 7.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 80,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โมด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว และบ้านแฝด สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา  :  3.7 – 5.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ลากูน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา  :  2.5 – 10.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 40,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 

บรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิอาคารชดุพักอาศัย หรือคอนโดมเินยีมเพือ่จ�าหน่าย เป็นการพฒันาโครงการอาคารชดุในลกัษณะแนวสูง 

โดยโครงการทีพ่ฒันาจะเลอืกท�าเลบรเิวณใกล้แหล่งสาธารณปูโภคและการคมนาคมทีส่ะดวก รวมถงึบรเิวณรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 

โครงการอาคารชุดที่เปิดจ�าหน่ายจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันออกไปตามความเฉพาะตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายดงัน้ี

โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท39

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  5.5 – 59.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 80,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  4.3 – 16.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 28 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 80,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลีท 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  6.7 – 12.2 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 28 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 100,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  2.8 – 20.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 28 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ไลท์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  3.5 – 4.8 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 28 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.6 – 5.8 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 28,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.8 – 15.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ศุภาลัย วิสต้า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.6 – 4.5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.6 – 5.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 28,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  2.0 – 3.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.6 – 5.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  :  ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป

    รายได้ประมาณ 28,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.3 – 3.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  2.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.4 – 3.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.78 – 4.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 25,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.9 – 4.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มาเรย์ @ พัทยา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.4 – 4.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.0 – 2.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 24 ปีข้ึนไป 

    รายได้ประมาณ 18,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง-เพชรเกษม @ หาดใหญ่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา  :  1.4 – 4.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า  : ลูกค้าระดับกลางข้ึนไป อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 

     รายได้ประมาณ 25,000 บาทข้ึนไป/เดือน/ครอบครัว
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ข. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน เพื่อให้บริการพ้ืนท่ีส�านักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยท�าเลท่ีตั้งของโครงการจะอยู่

ในกรุงเทพมหานครบนท�าเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ได้ง่าย และ

มส่ิีงอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณปูโภคและการสือ่สารโทรคมนาคมอย่างครบครนั ปัจจบุนั บรษิทัฯ เปิดอาคารส�านกังาน

ให้เช่า “ศภุาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ต้ังอยูบ่นถนนพระราม 3 เป็นอาคารสงู 33 ชัน้ ประกอบด้วยพืน้ทีใ่ห้เช่าประมาณ 42,000 

ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารส�านกังานทีเ่น้นความทนัสมยั ด้วยรปูแบบสถาปัตยกรรมทีม่ี

รูปทรงอาคารเป็นวงร ีมกีารวางรูปแบบพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารให้มคีวามเหมาะสมและเป็นอาคารประหยดัพลงังาน ขนาดพืน้ที่

ให้เช่ามใีห้เลอืกตัง้แต่ขนาด 118 - 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป

Supalai Philippines Inc., ซึง่เป็นบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกจิอาคารส�านกังาน เพ่ือให้เช่าแก่ลกูค้า โดยตกึเป็นอาคารส�านกังาน

เกรด A สงู 45 ชัน้รวมทีจ่อดรถ มพีืน้ทีท่ัง้หมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 16 ชัน้ พืน้ทีร่วมประมาณ 

20,000 ตารางเมตร อาคารส�านกังานสร้างขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2541 ออกแบบโดยส�านกังานสถาปนกิระดบัโลก คอืบรษิทั Skidmore, 

Owings & Merrill ในปี 2542-2543 เคยถกูบนัทกึว่าเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฟิลปิปินส์ แม้ว่าตวัอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รบั

การดแูลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบรหิารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron Mega Plaza Condominium Association โดย

ได้รับรางวัลด้านการดูแลรกัษาอาคารจากการเข้าประกวดกบัหน่วยงานหลายหน่วยงาน

โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ท�าสญัญาขายอาคารส�านกังานให้เช่ามลูค่า 1,620 ล้านเปโซ และบนัทกึรบัรู้

ก�าไรจากการขายอาคารส�านกังานให้เช่าดังกล่าวเป็นจ�านวน 669 ล้านเปโซ (จ�านวน 457 ล้านบาท)

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

กลุ่มบรษิทัด�าเนนิธรุกจิโรงแรมและรสีอร์ทมุง่เน้นในต่างจงัหวดัทีม่ศีกัภาพ ปัจจบุนั บรษิทัฯ มโีรงแรมและ รสีอร์ททีอ่ยู่

ภายใต้การบริหารของกลุม่บรษัิท 2 แห่งได้แก่ “ศภุาลยั ป่าสกั รสีอร์ท แอนด์ สปา” ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสระบรุซีึง่ใกล้แหล่งท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาต ิและไม่ไกลจากกรงุเทพมหานคร มห้ีองพกัจ�านวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยแมกไม้ สายน�า้ และขนุเขา 

พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก และ “ศภุาลยั รสีอร์ท แอนด์ สปา ภเูก็ต” ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัภเูกต็ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มห้ีองพกั

จ�านวน 182 ห้อง ทัง้แบบห้อง Deluxe และแบบ Pool side Villa มกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลกั
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บร
ิษ

ัท 
ศุภ

าล
ัย 

จ�า
กัด

 (
มห

าช
น)

 

ผัง
อง

ค์ก
ร

ฝ่า
ยว

ิศว
กร

รม
แล

ะป
ระ

มา
ณ

กา
ร

ฝ่า
ยว

ิจัย
พัฒ

นา
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ์แ
ละ

โค
รง

กา
ร

ฝ่า
ยโ

คร
งก

าร
ลง

ทุน
ต่า

งป
ระ

เท
ศ

ฝ่า
ยก

าร
ตล

าด
 

แล
ะข

าย
ฝ่า

ยก
่อส

ร้า
ง

แน
วร

าบ
 

ฝ่า
ยบ

ริก
าร

ชุม
ชน

 
โค

รง
กา

ร
ภูม

ิภา
ค 

1
ฝ่า

ยก
าร

ตล
าด

 
แล

ะข
าย

แน
วร

าบ
โค

รง
กา

ร
ภูม

ิภา
ค 

3
โค

รง
กา

ร
ภูม

ิภา
ค 

2
ฝ่า

ยก
่อส

ร้า
ง

อา
คา

รส
ูง 

ฝ่า
ยส

ร้า
งส

รร
ค์

แล
ะพ

ัฒ
นา

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์

ฝ่า
ยน

ิติก
รร

ม
ฝ่า

ยบ
ัญ

ชี

ฝ่า
ย

บร
ิหา

รก
าร

เง
ิน

ฝ่า
ย 

โอ
นก

รร
มส

ิทธ
ิ์

ฝ่า
ยเ

ทค
โน

โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

ฝ่า
ยก

�าก
ับด

ูแล
กิจ

กา
รแ

ละ
ระ

บบ
คุณ

ภา
พ

ฝ่า
ย

ทร
ัพย

าก
รม

นุษ
ย์

ฝ่า
ยจ

ัดซ
ื้อ

ฝ่า
ย 

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
์

ฝ่า
ยธ

ุรก
าร

ฝ่า
ยจ

ัดห
าท

ี่ดิน
แล

ะพ
ัฒ

นา
โค

รง
กา

ร

ฝ่า
ยโ

ฆษ
ณ

า

ฝ่า
ยน

ักล
งท

ุน
สัม

พัน
ธ์

กร
รม

กา
รท

ี่ปร
ึกษ

า
กร

รม
กา

รผ
ู้จัด

กา
ร

ผู้ถ
ือห

ุ้น
คณ

ะก
รร

มก
าร

ก�า
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

ส่ว
นง

าน
ตร

วจ
สอ

บภ
าย

ใน

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ
ก�า

หน
ดค

่าต
อบ

แท
น

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

รบ
ริห

าร

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง

รอ
งป

ระ
ธา

นก
รร

มก
าร

บร
ิหา

ร

สา
ยง

าน
วิจ

ัยแ
ละ

พัฒ
นา

สา
ยง

าน
พัฒ

นา
ธุร

กิจ

สา
ยง

าน
กา

รต
ลา

ด
แล

ะข
าย

แน
วร

าบ

สา
ยง

าน
ก่อ

สร
้าง

แน
วร

าบ

สา
ยง

าน
บร

ิกา
รช

ุมช
น

แล
ะธ

ุรก
าร

สา
ยง

าน
โค

รง
กา

รภ
ูมิภ

าค
 1

สา
ยง

าน
โค

รง
กา

รภ
ูมิภ

าค
 3

สา
ยง

าน
โค

รง
กา

รภ
ูมิภ

าค
 2

สา
ยง

าน
ก่อ

สร
้าง

อา
คา

รส
ูง

สา
ยง

าน
พัฒ

นา
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ์
แล

ะจ
ัดห

าท
ี่ดิน

สา
ยง

าน
นิต

ิกร
รม

สา
ยง

าน
กา

รเ
งิน

แล
ะบ

ริห
าร

ทั่ว
ไป



47

รายงานประจ�าปี 2561

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 
1. ดร.ประทปี	 ต้ังมติธรรม*	 ประธานคณะกรรมการบรษิทั

2. นางอจัฉรา	 ต้ังมติธรรม*	 กรรมการ	

3. นายไตรเตชะ	 ต้ังมติธรรม*	 กรรมการ

4. นายอนันต์	 เกตุพทิยา	 กรรมการอสิระ

5. รศ.ดร.วิรัช	 อภเิมธธี�ารง	 กรรมการอสิระ

6. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์ววิฒัน์	 กรรมการอสิระ

7. ผศ.อศัวิน	 พชิญโยธนิ	 กรรมการอสิระ

8. นายอธิป	 พชีานนท์	 กรรมการ

9. นายประศาสน์	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการ

10. นายกริช	 จนัทร์เจรญิสขุ*	 กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
11. ดร.สหสั	 บณัฑติกลุ

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือ		กรรมการสองในสี่คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท
นางวารุณ	ี ลภธินานวุฒัน์

โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการ	7	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการจดัการ	โดยมรีายชือ่และขอบเขตอ�านาจหน้าที	่ดงันี้

10 98 11
7

6 5

4

1 2

3
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอนนัต์	 เกตพุทิยา	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ผศ.อศัวนิ	 พชิญโยธนิ	 กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์ววิฒัน์	 กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวธปูทอง	 หริณัยานรุกัษ์

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. รศ.ดร.วิรัช	 อภเิมธธี�ารง	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์ววิฒัน์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางอจัฉรา	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

นางวารุณ	ี ลภธินานวุฒัน์	

12 3

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
1. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์ววิฒัน์	 ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

2. นายประศาสน์	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

3. นายอธิป	 พชีานนท์	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

4. นายไตรเตชะ	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
นางสาวธูปทอง	 หริณัยานรุกัษ์	

1 23 4

12 3
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. นายอธิป	 พชีานนท์	 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2. นายอนันต์	 เกตุพทิยา	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นายไตรเตชะ	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4. นางวารุณ	ี ลภธินานวุฒัน์	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5. นายปณุณพันธ์	 เหน่งเพช็ร	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6. นายกติตพิงษ์	 ศริลิกัษณ์ตระกลู	 กรรมการบริหารความเสีย่ง

7. นายบญุชยั	 ชยัอนนัต์บวร	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

8. นางสาวธัญวรัตน์	 ปัญญารตัน์	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

9. นางสชุาวด	ี สรรพอาสา	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

10. นายกริช	 จันทร์เจรญิสขุ	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธูปทอง	 หริณัยานรุกัษ์

2

3 10

7

6 5

41 98



คณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ประทปี	 ตัง้มตธิรรม	 ประธานกรรมการบรหิาร	

2. นางอจัฉรา	 ตัง้มตธิรรม	 รองประธานกรรมการบรหิาร			

3. นายไตรเตชะ	 ตัง้มตธิรรม	 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการจัดการ
1. ดร.ประทปี	 ต้ังมติธรรม	 ประธานกรรมการบรหิาร

2. นางอจัฉรา	 ต้ังมติธรรม	 รองประธานกรรมการบรหิาร

3. นายไตรเตชะ	 ต้ังมติธรรม	 กรรมการผูจ้ดัการ

4. นางวารุณ	ี ลภธินานวุฒัน์	 รองกรรมการผูจ้ดัการ

5. นายปณุณพันธ์	 เหน่งเพช็ร	 รองกรรมการผูจ้ดัการ

6. นายกติตพิงษ์	 ศริลิกัษณ์ตระกลู	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	สายงานก่อสร้างอาคารสงู

7. นายบญุชยั	 ชยัอนนัต์บวร	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	โครงการภมูภิาค	2

8. นางสาวธัญวรัตน์	 ปัญญารตัน์	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

9. นางสชุาวด	ี สรรพอาสา	 ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหารอาวโุส

10. นายกริช	 จันทร์เจรญิสขุ	 ผูอ้�านวยการฝ่ายนติกิรรม
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รายงานประจ�าปี 2561

ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม 
อาย ุ70 ปี
ประธานคณะกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการบรหิาร

วันทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	26	มถินุายน	2532	

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถึงวนัที ่23 เมษายน 2562)

29	ปี	10	เดอืน

คณุวฒุกิารศกึษา

• วทิยาศาสตรดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ	์(นวตักรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพย์)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• M.Arch.	(Hons.)	(Housing)	 
University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	USA

• สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ	(เกียรตนิยิม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย		

ประวตักิารอบรม

• The	Job	of	the	CEO-IMD	(Institute	for	Management	Development)

• หลกัสตูร	วตท.	ผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	รุ่นที	่7

• หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สูง	 
การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า	รุน่ที	่16	

• หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สูง	 
การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง	 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า	รุน่ที	่9

• หลกัสตูร	ผูบ้รหิารระดบัสูงด้านการบรหิารงานพัฒนาเมอืง 
สถาบนัพฒันาเมือง	(มหานคร	รุน่ที	่1)

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• หลกัสตูรสมัมนาต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่	:	Thailand's	3rd  

National	Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption	 
รุน่ที	่2/2012

• RCP	:	Role	of	Chairman	Program	(Chairman	2000)	 
รุน่ที	่9/2003

• DCP	:	Director	Certification	Program	 
รุน่ที	่17/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2532-ปัจจบุนั	 ประธานคณะกรรมการบรษิทั,	 

	 ประธานกรรมการบรหิาร 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)	

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
• 2558-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 

	 Supalai	Greenvale	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 

	 Supalai	Officer	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 

	 Supalai	Rippleside	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 

	 Supalai	Australia	Holdings	PTY.LTD

คณะกรรมการบริษัท

• 2557-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 
	 Supalai	Singapore	Holdings	PTE.LTD

• 2556-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 
	 Supalai	Philippines	Incorporated

• 2536-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 
	 บริษทั	ศภุาลยั	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	

• 2536-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 
	 บริษทั	ศภุาลยัอสิาน	จ�ากดั

• 2532-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการบริหาร 
	 บริษทั	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากดั

• 2532-ปัจจบุนั	 กรรมการ	บริษทั	ภเูกต็เอสเตท	จ�ากดั

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่
• 2531-ปัจจบุนั	 กรรมการ	บริษทั	มัน่คงเอสเตท	จ�ากัด

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่
• 2559	-	ปัจจบุนั		 นายกกติตมิศกัดิส์มาคมศษิย์เก่า	 

	 มหาวทิยาลยัอลินิอยส์	ประเทศไทย
• 2558	-	ปัจจบุนั	 อุปนายกสมาคม	สมาคมจนีเตีย้อนัในประเทศไทย
• 2543	-	ปัจจบุนั	 นายกกติตมิศกัดิส์มาคมอาคารชดุไทย

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลงั 
	 -ไม่ม-ี

การถอืหุน้ของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง	 
517,084,555	หุน้	อตัราร้อยละ	24.13

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	 
112,735,250	หุน้	อตัราร้อยละ	5.26

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

• เป็นสามขีองนางอจัฉรา	ตัง้มตธิรรม 
และเป็นบดิาของนายไตรเตชะ	ตัง้มติธรรม 
และเป็นพ่ีชายของนายประศาสน์	ตัง้มตธิรรม

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนทัง้หมด 

• คณะกรรมการบริษทั	13/13
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
อายุ 70 ปี
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร,  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	26	มถินุายน	2532	

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่23 เมษายน 2562)
29	ปี	10	เดือน

คณุวฒุกิารศกึษา

• M.S.	Finance	 
at	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	USA

• บญัชบีณัฑติ	(เกยีรตนิยิมด)ี	 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

ประวตักิารอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• DCP	:	Director	Certification	Program	 

รุน่ที	่30/2003
• CSP	:	Company	Secretary	Program	 

รุน่ที	่1/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2532-ปัจจบุนั	 กรรมการบรษิทั,	 

	 รองประธานกรรมการบรหิาร, 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
• 2536-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 บรษัิท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	
• 2536-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 บรษิทั	ศภุาลัยอสิาน	จ�ากดั
• 2532-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 บรษิทั	หาดใหญ่นครนิทร์	จ�ากดั
• 2532-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 บรษิทั	ภูเกต็เอสเตท	จ�ากดั

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ 
• 2531-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 บรษิทั	มัน่คงเอสเตท	จ�ากดั
• 2560-ปัจจบุนั	 ผู้พพิากษาสมทบ	 

	 ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลงั
	 -ไม่ม-ี

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง 
112,735,250	หุน้	อตัราร้อยละ	5.26

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 
517,084,555	หุน้	อตัราร้อยละ	24.13

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

• เป็นภรรรยาของ	ดร.ประทีป		ตัง้มตธิรรม	 
และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ		ตัง้มตธิรรม

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนทัง้หมด 

• คณะกรรมการบริษทั	13/13

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2/2
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รายงานประจ�าปี 2561

นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม 
อายุ 40 ปี
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	21	เมษายน	2552	

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่23 เมษายน 2562)
10	ปี

คณุวฒุกิารศกึษา
• บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ(ด้านการตลาดและการบรหิารกลยทุธ์)	 

สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• Bachelor	of	Commerce	at	the	University	of	Melbourne,	 

Majoring	in	Marketing	Economics

ประวตักิารอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• DCP	:	Director	Certification	Program		 

รุน่ที	่120/2009

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2552-ปัจจบุนั		 กรรมการผู้จัดการ,	กรรมการบรษัิท,	 

	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ,	 
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
• 2550-ปัจจบุนั				 กรรมการ	 

	 บรษิทั	ศภุาลัยอสิาน	จ�ากดั		

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่ 
• 2552-ปัจจบุนั				 กรรมการ	 

	 สมาคมธรุกจิบ้านจัดสรร	

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลงั 

	 -ไม่มี-

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง 
1,840,000	หุน้	อตัราร้อยละ	0.09

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 
-ไม่ม-ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

• เป็นบตุรชายของดร.ประทปี		ตัง้มติธรรม	และนางอจัฉรา		ตัง้มตธิรรม	 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนทัง้หมด

• คณะกรรมการบริษทั	13/13

• คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ		1/1	

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	2/2
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

นายอนันต์  เกตุพิทยา

อาย ุ67 ปี
กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

วนัทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	22	มกราคม	2544

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถึงวนัที ่23 เมษายน 2562)
18	ปี	3	เดือน

คณุวุฒิการศกึษา
• บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(การจัดการ)	 

สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

• บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• สถิติศาสตร์บณัฑติ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวัตกิารอบรม
• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)

• หลกัสตูรสมัมนา	R-ACF	:	Audit	Committee	Forum	 
"The	Audit	Committee’s	Role	in	Compliance	and	Ethical	
Culture	Oversight"	 
รุน่ท่ี	1/2017

• หลกัสตูรสมัมนา	M-DBT	:	IOD	Breakfast	Talk	2/2017	 
“Cybersecurity:	Risks,	Liabilities,	and	Best	Practices"	 
รุน่ที	่2/2017

• หลกัสตูรสมัมนา	NDC	:	National	Director	Conference	2017	 
รุน่ที	่1/2017

• หลกัสตูรสมัมนา	M-AGM	:	AGM	2017	&	Dinner	Talk	 
"Board	of	directors	and	their	roles	in	driving	Thailand	forward"	 
รุน่ที	่1/2017

• หลกัสตูรสมัมนา	R-DF	:	Director	Forum	2017	 
"The	Board's	Role	in	CEO	Succession	Planning"	รุน่ที	่1/2017

• หลกัสตูรสมัมนา	M-DLB	:	IOD	Director’s	Briefing	2/2017	:	Directing	
in	the	Year	of	the	Rooster:	Hot	Issues	and	Outlook	for	2017	 
รุน่ที	่2/2017

• National	Director	Conference	2016	:	Enhancing	Growth	
Through	Governance	in	Family-Controlled	Businesses

• RCL	:	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	 
รุน่ที	่1/2015

• หลกัสตูรสมัมนา	Director	Forum	2/2015	:	Building	better	board	
through	effective	independent	Director

• หลกัสตูรสมัมนา	C-Conference	:	“Thailand's	5th	National	 
Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption”	รุ่นที	่1/2014

• AACP	:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุน่ที	่17/2014
• RMP	:	Risk	Management	Committee	Program	รุน่ที	่1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	SE2	:	“Risk	Resilience:	How	the	company’s	 

directors	should	deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk	 
Management?”	รุน่ที	่2/2013

• หลกัสตูรสมัมนา	SE3	:	CNBC	Summit:	Myanmar	รุน่ที	่3/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	R-Forum	:	“Director	Nomination	Issues	and	

Trend”	รุน่ท่ี	1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	DTT	:	Personal	Financial	Planning	Workshop	 

for	Directors	รุ่นที	่1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	AGM	:	“Integrity	Pact	มาตรการส�าคญั 

ของการแก้ไขปัญหาคอร์รปัชัน่”	รุ่นที	่1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	NDC	:	The	2nd	National	Director	Conference	

2013	“Board	Leadership	Evolution”	รุ่นที	่1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	DBT	:	“The	Governance	Role	of	the	Board	 

in	the	Preparation	and	Response	to	Unforeseen	Crisis	 
and	the	Oversight	of	(Foreign)	Subsidiaries”	รุน่ที	่1/2013

• HRP	:	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	รุน่ที	่2/2012	
• QFR	:	Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	รุ่นที	่1/2006
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุน่ที	่7/2004

• ACP	:	Audit	Committee	Program	รุ่นที	่2/2004
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที	่17/2002

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง
• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน

• 2550-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษทั	ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี	จ�ากดั	(มหาชน)

• 2547-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ, 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	 
	 บริษทั	ฟอร์จนู	พาร์ท	อนิดสัตร้ี	จ�ากดั	(มหาชน)	

• 2546-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน, 
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง,	 
	 บริษทั	ซเีอม็โอ	จ�ากดั	(มหาชน)

• 2544-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 
	 กรรมการบริหารความเสีย่ง	 
	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่
• 2551-ปัจจบุนั		 กรรมการอสิระ,	 

	 กรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษทั	เซยีร์	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากดั	(มหาชน)	

• 2543-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ 
	 บริษทั	จดัหางาน	เดอะ	บลิเลีย่น	โซลชูัน่	จ�ากัด

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลงั
	 -ไม่ม-ี	

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)
• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี	
• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
	 -ไม่ม-ี

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชุม/จ�านวนท้ังหมด
• คณะกรรมการบริษทั	12/13
• คณะกรรมการตรวจสอบ	11/12
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	2/2
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• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่
• 2547-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บริษทั	หลกัทรัพย์	เอเซยีพลสั	จ�ากัด
• 2546-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บริษทั	ทริส	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั
• 2531-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการบริษทั	 

	 ส�านักงานสอบบญัช	ีดร.วรัิช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากดั

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลงั

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่
• 2536-2560	 กรรมการ	 

	 บริษทั	ศภุาลยั	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 2,789,332	หุน้	อตัราร้อยละ	0.13

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
	 -ไม่ม-ี

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนทัง้หมด
• คณะกรรมการบริษทั	13/13
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2/2

รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง
อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วนัทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	5	ตลุาคม	2535

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่23 เมษายน 2562)
26	ปี	6	เดือน

คณุวฒุกิารศกึษา

• Ph.D	(Finance)	University	of	Illinois	 
at	Urbana-Champaign	USA	

• M.B.A.	Gothenburg,	Sweden	

• M.A.S.	University	of	Illinois	 
at	Urbana-Champaign	(UIUC),	USA

• บัญชบีณัฑติ	(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวตักิารอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• หลกัสตูรสมัมนา	R-CF	:	Chairman	Forum	2015	 

"Chairman	Role	in	Building	Independence	across	the	Board"	 
รุน่ที	่1/2015

• CGI	:	Corporate	Governance	for	Capital	Market	 
Intermediaries	รุน่ที	่5/2015

• หลกัสตูรสมัมนา	R-CF	:	Chairman	Forum	2014	 
“Chairman	Role	in	Building	Independence	across	the	Board”	 
รุน่ที	่1/2014

• ACEP	:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	 
รุน่ที	่4/2012

• หลกัสตูรสมัมนา	R-SS:	Special	Seminar	 
รุน่ที	่1/2010

• หลกัสตูรสมัมนา	M-DLB:	Director	Luncheon	Briefing	 
รุน่ที	่1/2009

• หลกัสตูรสมัมนา	M-AGM:	Annual	General	Meeting	 
รุน่ที	่1/2009

• DAP	:	Director	Accreditation	Program	 
รุน่ที	่2/2003

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2558-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บรษิทั	เอเซยีพลสั	กรุป๊	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)
• 2556-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บรษิทั	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)
• 2549-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ	 

	 บรษิทั	อนิทชั	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)
• 2549-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บรษัิท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
• 2538-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ	 

	 บรษิทั	เมโทรซสิเต็มส์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)
• 2535-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	 

	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน, 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วนัทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง 13	ตลุาคม	2558

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่23 เมษายน 2562)
3	ปี	6	เดอืน

คณุวฒุกิารศกึษา

• Doctorado	de	Estado,	Facultad	de	Ciencia	Politica,	 
Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain

• Diplome	d’Etudes	Superieures,	(Economic	Integration),	 
Universite	de	Nancy,	France

• Licenciatura,	Facultad	de	Ciencia	Politica	Economica,	 
Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain

• ปรญิญาตร	ีอกัษรศาสตรบณัฑติ	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวตักิารอบรม :

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	 

รุน่ที	่34/2005

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2558-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน, 
	 ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

• 2556-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ, 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 บรษิทั	อมรนิทร์พริน้ติง้	แอนด์	พบัลิชชิง่	 
	 จ�ากดั	(มหาชน)

• 2552-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	 
	 กรรมการตรวจสอบ	 
	 ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)

• 2547-ปัจจบุนั	 ประธานคณะกรรมการ	 
	 บรษิทั	ซฟีโก้	จ�ากดั	(มหาชน)

• 2540-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 บรษิทั	ลีพฒันาผลิตภัณฑ์	จ�ากดั	(มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลงั

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่
• 2540-2559	 กรรมการ, 

	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 บรษิทั	กรงุเทพธนาคม	จ�ากดั

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561) :

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
	 -ไม่ม-ี

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนทัง้หมด

• คณะกรรมการบริษทั	12/13

• คณะกรรมการตรวจสอบ	1/1

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1/1

• คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	1/1
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ผศ.อัศวิน  พิชญโยธิน 
อายุ 78 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	10	พฤษภาคม	2554

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
7	ปี	11	เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• Master	of	Architecture,	University	of	Illinois,	USA

• ปรญิญาตร	ีสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม)	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• SFE	:	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	 

รุน่ที	่29/2017
• AACP	:	Advanced	Audit	Committee	Program	 

รุน่ที	่24/2016
• FSD	:	Financial	Statements	for	Directors	 

รุน่ที	่26/2014
• ACP	:	Audit	Committee	Program	 

รุน่ที	่38/2012	
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	 

รุน่ที	่91/2011

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2554-ปัจจบุนั	 กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ	 

	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่
• 2557-ปัจจบุนั	 ทีป่รกึษาสภาหอการค้าไทย	 

	 กลุ่มการค้าอสังหารมิทรพัย์,	ก่อสร้าง,	ออกแบบ
• 2556-ปัจจบุนั	 อปุนายก	สมาคมนกัเรยีนเก่า	 

	 มหาวทิยาลัยอลิินอยส์	
• 2555-ปัจจบุนั	 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ	์ 

	 สมาคมนายหน้าอสังหารมิทรพัย์	
• 2552-ปัจจบุนั	 ผู้ทรงคณุวฒุ	ิคณะอนกุรรมการ 

	 ก�าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์	กรุงเทพฯ	 
	 กรมธนารกัษ์	กระทรวงการคลัง

• 2545-ปัจจบุนั	 ผู้ทรงคณุวฒุ	ิสาขาการพฒันาธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์	 
	 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

• 2544-ปัจจบุนั	 ประธานทีป่รกึษาโรงเรยีนธรุกจิอสังหาริมทรัพย์	 
	 (TREBS:	Thailand	Real	Estate	Business	School)

• 2543-ปัจจบุนั	 อาจารย์พเิศษ	ประจ�าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	 
	 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลยัศลิปากร	 
	 และ	โรงเรยีนธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ไทย

• 2543-ปัจจบุนั	 ทีป่รกึษาสมาคมอาคารชดุไทย,	 
	 สมาคมบ้านจัดสรร,	 
	 สมาคมอสังหารมิทรพัย์ไทย

• 2543-ปัจจบุนั	 อาจารย์พเิศษประจ�าโครงการปรญิญาโท	 
	 บรหิารธรุกจิอสังหารมิทรพัย์	 
	 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

• 2540-ปัจจบุนั	 อาจารย์พเิศษประจ�าโครงการ	 
	 หลักสูตรประกาศนยีบตัรชัน้สูง	 
	 การประเมนิค่าทรพัย์สิน	 
	 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง 

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่
• 2554-2558	 อนกุรรมการ	กพส.ของคณะกรรมการ 

	 ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	 
	 กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

• 2554-2557	 ทีป่รึกษาสภาหอการค้าไทย 
	 ด้านการพัฒนาธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์

• 2554-2557	 ทีป่รึกษาคณะท�างาน 
	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	คมนาคม	และพลงังาน	 
	 “สภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต”ิ	

• 2554-2557	 กรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 
	 ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาตใิหม่	ทีเ่กยีกกาย

• 2554-2556	 ประธานคณะกรรมการจดัท�าราคาค่าก่อสร้าง 
	 อาคารของสมาคมผูป้ระเมนิค่าทรัพย์สนิ 
	 แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี	

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
	 -ไม่ม-ี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษทั	13/13

• คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

นายอธิป  พีชานนท์ 
อายุ 60 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	2	มนีาคม	2535	

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

27	ปี	

คุณวุฒิการศึกษา

• M.B.A	(International	Business)	Georgia	State	University,	USA

• M.B.A	(Finance)	Mercer	University,	USA

• บัญชบีณัฑติ	(การเงนิ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปรญิญาบัตร	หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน	
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร	ปรอ.รุน่	22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงด้านการค้าและพาณิชย์	(TEPCoT)	 
รุน่ที	่8	สถาบนัวทิยาการการค้า

• หลกัสตูร	TLCA	-	Leadership	Development		Program	(LDP)	 
รุน่ที	่1	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• BMT	:	Board	Matters	and	Trends	 

รุน่ที	่5/2018
• ACPG	:	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	 

รุน่ที	่37/2017
• HRP	:	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan 

รุน่ที	่12/2017
• RCL	:	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders 

รุน่ที	่6/2017
• DAP	:	Director	Accreditation	Program 

รุน่ที	่8/2004
• DCP	:	Director	Certification	Program	 

รุน่ที	่24/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2535-ปัจจบุนั	 กรรมการบรษิทั,	 

	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ, 
	 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง,	 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)		

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
• 2558-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Greenvale	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Officer	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Rippleside	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Australia	Holdings	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Singapore	Holdings	PTE.LTD
• 2556-ปัจจบุนั	 กรรมการ	 

	 Supalai	Philippines	Incorporated

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น

• ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง
• 2559-ปัจจบุนั	 คณะกรรมการปฏรูิปด้านการผงัเมอืงและ 

	 การใช้พ้ืนทีส่ภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ
• 2558-ปัจจบุนั	 ประธานคณะกรรมการ 

	 พัฒนาธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์	หอการค้าไทย
• 2558-ปัจจบุนั	 อปุนายกสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย
• 2556-ปัจจบุนั	 นายกสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร
• 2553-ปัจจบุนั	 กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2551-ปัจจบุนั	 ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า 

	 กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง	 
	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• 2547-ปัจจบุนั	 นายกกติตมิศกัดิส์มาคมอาคารชดุไทย
• 2547-ปัจจบุนั	 คณะกรรมการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์	 

	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2538	-	ปัจจบุนั	 รองประธานหลกัสตูร	และวทิยากรรับเชญิ	 

	 โครงการหลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารธรุกจิ 
	 อสงัหาริมทรัพย์ยคุใหม่	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(RE-CU)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน 
• 2553-2557	 กรรมการผูจ้ดัการ 

	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 6,667,675	หุน้	อตัราร้อยละ	0.31
• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่ม-ี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 -ไม่ม-ี

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษทั	13/13

• คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	1/1

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	2/2
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รายงานประจ�าปี 2561

นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม 
อายุ 68 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	25	เมษายน	2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

18	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ	(ภาคภาษาองักฤษ)	 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวศิวกรรมส�ารวจ	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย			

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• SFE	:	Successful	Formulation	&	Execution	The	Strategy	 

รุน่ที	่14/2012
• DCP	:	Director	Certification	Program	 

รุน่ที	่36/2003
• DCP	Diploma	:	Directors	Certification	Program	Diploma 

รุน่ที	่11/2003	
• หลกัสตูรสมัมนา	SE2	:	“Risk	Resilience:	How	the	company’s	 

directors	should	deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk		
Management”	รุน่ที	่2/2013

• หลกัสตูรสมัมนา	DBT	:	“The	Governance	Role	of	the	Board	 
in	the	Preparation	and	Response	to	Unforeseen	Crisis	and	
the	Oversight	of	(Foreign)	Subsidiaries”	รุน่ที	่1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2544-ปัจจบุนั	 กรรมการ,	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)	

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
• 2558-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Greenvale	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Officer	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Rippleside	Development	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Australia	Holdings	PTY.LTD
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Singapore	Holdings	PTE.LTD
• 2556-ปัจจบุนั	 กรรมการ 

	 Supalai	Philippines	Incorporated

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง 
	 -ไม่ม-ี

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• น้องชายของ	ดร.ประทปี	ตัง้มตธิรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษทั	13/13

• คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	1/1
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

นายกริช  จันทร์เจริญสุข
อายุ 48 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 22	เมษายน	2557

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
5	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• นติิศาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั	(IOD)
• RCL	:	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	 

รุน่ที	่1/2015
• หลกัสตูรสมัมนา	พรบ.ต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

ท่ีคณะกรรมการควรทราบ	4/2015
• DCP	:	Director	Certification	Program	 

รุน่ที	่193	/	2014

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง :

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2557-ปัจจบุนั	 กรรมการ,	กรรมการบรหิารความเส่ียง	 

	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
	 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
	 -ไม่ม-ี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษทั	13/13
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	2/2
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รายงานประจ�าปี 2561

ดร.สหัส บัณฑิตกุล 
อาย ุ68 ปี
ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั

วนัทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	14	พฤศจิกายน	2558

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถึงวนัที ่23 เมษายน 2562)
3	ปี	5	เดือน

คณุวุฒิการศกึษา

• ปรญิญาเอก	วศิวกรรมเครือ่งกล	 
มหาวทิยาลยัมิชแิกน	เมอืงแอนอาเบอร์	 
ประเทศสหรฐัอเมริกา	(2521)

• ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	 
มหาวทิยาลยัลดีส์	ประเทศองักฤษ	(2527)

• ปรญิญาโท	วศิวกรรมเครือ่งกล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	(2516)

• ปรญิญาตร	ี(เกยีรตนิยิม)	วศิวกรรมเครือ่งกล	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	(2514)

ประวัตกิารอบรม

• ประกาศนยีบตัรทางบรหิารธรุกจิ	ประเทศองักฤษ

• วฒิุบตัร	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง	ภูมพิลังแผ่นดนิ	 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	รุน่ที	่1	(ภพผ.1)

• ประกาศนยีบตัร	หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	 
สถาบนัวทิยาการพลังงาน	รุน่ที	่2	(วพน.2)

• ประกาศนยีบตัร	หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	 
ด้านการค้าและการพาณิชย์	 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	รุน่ที	่5	(TEPCoT.5)

• หลกัสตูรด้านความมัน่คงขัน้สูง	 
สมาคม	วปอ.	(สวปอ.มส.2)

• หลกัสตูร	วตท.ผูบ้รหิารระดบัสูง	 
สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	รุน่ที	่7	(วตท.7)

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD)
• DCP	:	Director	Certification	Program	 

รุน่	54/2005	(DCP.54)

• หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สูง	การเมอืงการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตย	ส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง	 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า	 
รุน่ที	่5	(ปปร.5)

• ปรญิญาบัตร	หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร	 
ภาครฐั	เอกชน	และการเมอืง	(วปม.)	รุน่ที	่1	 
วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.2546)

• ประกาศนยีบตัร	หลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง	สถาบนัพระปกเกล้าและแพทยสภา	(ปธพ.4)

• ประกาศนยีบตัร	หลกัสูตรวทิยาการผู้น�า	ไทย-จีน	(วทจ.1)

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน
• 2558-ปัจจบุนั	 ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั 

	 บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่
• 2556-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอ�านวยการ	 

	 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(เอ.ไอ.ท)ี

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลงั

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่
• 2555-2558	 กรรมการบริหารสภาวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
	 -ไม่ม-ี

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี

จ�านวนครัง้เข้าประชุม/จ�านวนท้ังหมด
• คณะกรรมการบริษทั	13/13
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นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์ 
อาย ุ57 ปี
เลขานุการบรษิทั, รองกรรมการผูจ้ดัการ

คณุวุฒิการศกึษา

• บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(การเงนิ)	 
สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์

• บัญชบีณัฑติ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

• ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

• หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สูง	 
การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง	 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า	รุน่ที	่10

• หลกัสตูร	ประกาศนยีบตัรชัน้สูง	การบญัชภีาษอีากร 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	

ประวัตกิารอบรม

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
• หลกัสตูรสมัมนา	:	R-CS	:	Equipping	Your	Board	for	AGM	 

รุน่ที	่1/2013
• หลกัสตูรสมัมนา	C-Seminar	:	Anti	Corruption	Seminar	 

รุน่ที	่3/2012
• EMT	:	Effective	Minute	Taking	 

รุน่ท่ี	16/2010
• BRP	:	Board	Reporting	Program	 

รุน่ที	่3/2010

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
• 2545-ปัจจบุนั	 เลขานกุารบรษิทั, 

	 รองกรรมการผู้จัดการ 
	 บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลงั
	 -ไม่ม-ี

การถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)

• ของตนเอง
	 -ไม่ม-ี

• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
	 -ไม่ม-ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
	 -ไม่ม-ี

ประวตักิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
	 -ไม่ม-ี
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การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตร 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ 

ในปี	 2561	บรษัิทฯ	 ได้จดัประชมุคณะกรรมการรวมทัง้ส้ิน	 13	 ครัง้	 โดยมกีรรมการและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัเข้า

ร่วมประชุม	 และบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ในการปฏบิตัหิน้าท่ีกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	(ดังรายละเอยีดตามข้อมลูในประวตัขิองแต่ละท่าน)	มปีระวตัไิด้เข้ารบัการอบรมกบั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	แล้ว	โดยบรษิทัฯ	ให้การสนบัสนนุและด�าเนนิการให้กรรมการพิจารณาเข้ารบั 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และสถาบันอ่ืน	 ๆ	 ในทุกหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 

โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชมุและการอบรมได้ดงันี้

รายชื่อกรรมการ วันที่เข้ารับต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
กรรมการ อบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย2

ปี 2561

1. ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม 26/06/2532 13/13 DCP,	RCP,	M-DLB

2. นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม 26/06/2532 13/13 DCP,	CSP

3. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม 21/04/2552 13/13 DCP

4. นายประกิต1	 ประทีปะเสน 25/04/2544 10/10 DAP,	RCP,R-CAC

5. นายอนันต์	 เกตุพิทยา 22/01/2544 12/13 DCP,	ACP,	DAP,	QFR,	HRP,	RMP,	R-Forum,	
DTT,	AGM,	SE2,	SE3,	DBT,	AACP,	RCL,	 

M-DLB,	R-DF,	M-AGM,	NDC,	M-DBT,	R-ACF

6. รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง 05/10/2535 13/13 DAP,	ACEP,	R-CF,	CGI,	R-CF,	ACEP,	 
M-DLB,	M-ACM

7. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์ 13/10/2558 12/13 DAP

8. ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน 10/05/2554 13/13 DAP,	ACP,	FSD,	AACP,	SFE

9. นายอธิป	 พีชานนท์ 02/03/2535 13/13 DCP,	DAP,	RCL,	HRP,	ACPG,	BMT

10. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม		 25/04/2544 13/13 DCP,	DCP	Diploma,	SFE,	SE2,	DBT

11. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข 22/04/2557 13/13 DCP,	RCL

หมายเหตุ1 นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ลาออก 
	 	 ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	2561

หมายเหตุ2

AACP	 :	 Advanced	Audit	Committee	Program	
ACEP	 :	 Anti-Corruption	for	Executive	Program
ACP	 :	 Audit	Committee	Program
ACPG	 :	 Anti-Corruption	the	Practical	Guide
AGM	 :	 Integrity	Pact	มาตรการส�าคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น
CGI	 :	 Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries
CSP	 :	 Company	Secretary	Program
DAP	 :	 Director	Accreditation	Program
DCP	 :	 Directors	Certification	Program
DCP	Diploma	:	 Directors	Certification	Program	Diploma
DTT	 :	 Personal	Financial	Planning	Workshop	for	Directors
FSD	 :	 Financial	Statements	for	Directors
HRP	 :	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan
M-DLB	 :	 Director	Lunch	on	Briefing
M-AGM	 :	 Annual	General	Meeting
M-DBT	 :	 Director	Breakfast	Talk	“Cybersecurity:	Risks,	Liabilities,	 
	 	 and	Best	Practices”
NDC	 :	 National	Director	Conference

QFR	 :	 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting
RCL	 :	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders
RCP	 :	 Role	of	Chairman	Program
RMP	 :	 Risk	Management	Committee	Program
R-ACF	 :	 Audit	Committee	Forum
R-CAC	 :	 Thailand’s	4th	National	Conference	 
	 	 on	Collective	Action	Against	Corruption
R-CF	 :	 Meeting	the	AEC	Challenge	-	Role	of	the	Chairman
R-DF	 :	 Director	Forum	2017
R-Forum	 :	 Director	Nomination	Issues	and	Trend
R-CS	 :	 Equipping	Your	Board	for	AGM	Compensation	 
	 	 Survey	Report	2014
SE2	 :	 Risk	Resilience	-	How	the	company’s	 
	 	 directors	should	deal	with	the	issues	 
	 	 of	Enterprise	Risk	Management?
SE3	 :	 CNBC	Summit	:	Myanmar
SFE	 :	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy
BMT	 :	 Board	Matters	and	Trends
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โดยในปี	2561	มกีรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ	เพิม่เตมิ	ดงันี	้

รายชื่อ ข้อมูลการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอธิป พีชานนท์ หลักสูตร	BMT:	Board	Matters	and	Trends	รุ่นที่	5/2018	

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ ้น	 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ	 เพื่อเสนอแนะให้ 

คณะกรรมการบริษทั	เพ่ือขออนมุติัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

2. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 

โดยพจิารณาเทยีบเคียงจากกลุม่อตุสาหกรรมขนาดเดียวกนัประกอบ	รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิ	เพือ่สร้างแรงจงูใจ 

ในการปฏบิตัหิน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายให้บรรลเุป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ		

โดยในปี	2561	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	มมีติอนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	2561	แยกเป็นดงันี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานคณะกรรมการบริษัท	และกรรมการ	40,000	บาท/คน/เดือน

2.	ค่าบ�าเหน็จ ประธานคณะกรรมการบริษัท	และกรรมการ	700,000	บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000	บาท/คน/เดือน

2.	กรรมการตรวจสอบ 25,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการชดุย่อย : ก�าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ (คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบ
ด้วย (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง) (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1.	ประธานกรรมการ 25,000	บาท/คน/ครั้ง

2.	กรรมการ 20,000	บาท/คน/ครั้ง
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1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทีไ่ด้รบัเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย

(หน่วย	:	พันบาท)

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจ�าปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน เงินบ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม 
ค่าตอบแทน
ที่กรรมการ
แต่ละท่าน

ได้รับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ก�ากับ 

ดูแลกิจการ

กรรมการ
สรรหา 

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

13 ครั้ง 12 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง

1.ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม 480 - - - - 700 1,180

ประธานคณะกรรมการบริษัท,	 
ประธานกรรมการบริหาร

2.นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม 480 - - - - 700 1,180

กรรมการบริษัท,	 
รองประธานกรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม 480 - -	 - - 700 1,180

กรรมการผู้จัดการ,	กรรมการบริษัท,	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.นายอนันต์1	 เกตุพิทยา 480 305 - - 45 700 1,530

กรรมการอสิระ,	 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 
กรรมการบรหิารความเส่ียง

5.รศ.ดร.วิรัช1	 อภิเมธีธ�ารง 480 - - 45 - 700 1,225

กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6.รศ.ดร.สมชาย1	 ภคภาสน์วิวัฒน์ 480 25 25 20 - 700 1,250

กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ,	

7.ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน 480 300 - - - 700 1,480

กรรมการอิสระ,	 
กรรมการตรวจสอบ

8.นายอธิป1	 พีชานนท์ 480 - 20 - 45 700 1,245

กรรมการบรษัิท,	กรรมการก�ากับดูแลกจิการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง,	
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รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจ�าปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน เงินบ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม 
ค่าตอบแทน
ที่กรรมการ
แต่ละท่าน

ได้รับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ก�ากับ 

ดูแลกิจการ

กรรมการ
สรรหา 

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

13 ครั้ง 12 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง

9.นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม 480 - 20 - - 700 1,200

กรรมการบรษิทั,	 
กรรมการก�ากบัดูแลกิจการ

10.นายกริช	 จันทร์เจริญสุข 480 - - - - 700 1,180

กรรมการบริษัท,	 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11.นายประกิต1	 			ประทีปะเสน 360 270 - 25 - 700 1,355

กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,	ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

รวม 5,160 900 65 90 90 7,700 14,005

หมายเหตุ1 นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
	 	 ได้ลาออกตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	2561	ดังนั้น	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	12/2561	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	มีมติแต่งตั้งดังนี้	 
	 	 1.	นายอนันต์	 เกตุพิทยา		 ด�ารงต�าแหน่งเป็น	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	กรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 	 2.	รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง		 ด�ารงต�าแหน่งเป็น	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
	 	 3.	รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์		 ด�ารงต�าแหน่งเป็น	 กรรมการตรวจสอบ,	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 	 4.	นายอธิป	 พีชานนท์		 ด�ารงต�าแหน่งเป็น	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2558-2561

(หน่วย	:	พันบาท)

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

1.ค่าตอบแทน 12 4,810 11 4,940 11 5,940 11 6,305

2.เงินบ�าเหน็จ 11 7,700 11 6,100 11 7,700 11 7,700

รวม 12,510 11,040 13,640 14,005

หมายเหต	ุ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ในปี	2558-2559	มีจ�านวนเท่ากัน	และในปี	2560-2561	มีจ�านวนเท่ากันเช่นกัน	 
	 	 โดยในปี	2559-2561	มีคณะกรรมการบริษัท	11	คน

(หน่วย	:	พันบาท)
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3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย	:	พันบาท)

ค่าตอบแทน
จ�านวนเงินประจ�าปี 2561

คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 3 ท่าน*

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 9,667

หมายเหต ุ *ได้แก่	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม,	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	และนายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	โดยได้รับค่าตอบแทนจาก	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด	 
	 	 และ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

3.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ

บริษทัฯ	 	 มนีโยบายให้คณะกรรมการได้รับสทิธิในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศัย	 คอื	 บ้านพร้อมทีด่นิ	 หรอื	 ห้องชดุโครงการ	ทีบ่ริษทัฯ	

พฒันาขึน้เพ่ือขายให้กบับคุคลทัว่ไปได้รบัส่วนลดพเิศษ		รวมถงึจดัให้มกีารจดัท�าประกนัค่าเสยีหายในการฟ้องร้องกรรมการ	

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตัวเงนิ

บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้	 

(Key	 Performance	 Indicators	 :	 KPIs)	 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

รวมถงึท�าหน้าทีพิ่จารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู	ได้แก่	ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	รองประธาน

กรรมการบรหิาร	กรรมการผูจั้ดการ	รองกรรมการผูจั้ดการ	และผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ	เพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทัอนุมตัเิป็นประจ�าทกุปี	ในปี	2561	บรษัิทฯ	มผีูบ้รหิาร	สีล่�าดบัแรกจ�านวน	6	ท่าน	มค่ีาตอบแทน	ดงันี้

(หน่วย	:	พันบาท)

ค่าตอบแทน จ�านวนเงินประจ�าปี 2561

ผู้บริหารสี่ล�าดับแรก จ�านวน 6 ท่าน

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม 138,624

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวม 4,906

รวม 143,530

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 

คดอีาญา	การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย์

4.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีม่ใิช่ตวัเงินหรอืค่าสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ

• ได้รับส่วนลดราคาพเิศษทกุ	 ๆ	 5	 ปี	 ส�าหรบัสทิธใินการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั	 คอื	 บ้านพร้อมทีด่นิ	 หรอื	 ห้องชดุโครงการ	 

ทีบ่รษัิทฯ	พฒันาขึน้เพือ่ขายให้กบับคุคลทัว่ไป		ช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงให้สถาบนัครอบครวั	

• ตรวจสขุภาพประจ�าปี
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

5. บุคลากร

5.1 จ�านวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทัฯ	แบ่งสายงานออกเป็น	2	สายงาน	คอื	สายงานหลกัประกอบด้วย	งานก่อสร้าง	งานขาย		และสายงานสนบัสนนุ	เช่น	

ฝ่ายบญัช	ีฝ่ายบริหารการเงนิ	ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์	ฝ่ายนติกิรรม	ฯลฯ	มรีายละเอยีดจ�านวนพนกังานและผลตอบแทนส�าหรบัปี	

2561	ดงัน้ี

จ�านวนพนักงาน

ผลตอบแทนรวม	(พันบาท)

เงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษรวม*

เงินกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ

รวม

สายงานหลัก 845 491,033 11,326 502,359

สายงานสนับสนุน 362 239,646 7,064 246,710

รวม 1,207 730,679 18,390 749,069

หมายเหตุ *เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	หมายถึง	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าคอมมิชชั่น	(ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ล�าดับแรกจ�านวน	6	ท่าน)

5.2 กองทุนส�ารองเล้ียงชพี 

บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจ�านวนร้อยละ	 3	 สูงสุดร้อยละ	 10	 

ของเงินเดอืนพนักงาน	 เข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี	 ซึง่พนกังานสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุได้ในอัตราเริม่ต้นร้อยละ	 3	

สงูสุดร้อยละ	15	ของเงนิเดือนพนกังาน	โดยค�านวณตามอายงุานของพนกังานแต่ละราย

อายุงาน (นับจากวันเข้าท�างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน 
(ร้อยละของเงินเดือน)

อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ 
(ร้อยละของเงินเดือน)

น้อยกว่า	5	ปี 3-15% 3%

ตั้งแต่	5	ปี	แต่ไม่ถึง	10	ปี 4-15% 4%

ตั้งแต่	10	ปี	แต่ไม่ถึง	15	ปี 6-15% 6%

ตั้งแต่	15	ปี	แต่ไม่ถึง	20	ปี 8-15% 8%

ตั้งแต่	20	ปีขึ้นไป 10-15% 10%

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้เพิ่มจ�านวนบุคลากรท้ังระดับบริหาร 

และปฏบิตักิารอย่างรวดเรว็	ดังนัน้	ในการส่งเสรมิให้บคุลากรสามารถปรบัตวัเข้ากบัปรชัญาการบรหิาร	ค่านยิมองค์กรวฒันธรรม

องค์กร	 และค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม	 และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	บริษัทฯ	 จึงยังคงเน้นกลยุทธ ์

ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนกังานและผูบ้รหิาร	(Employee	Career	Development	Planning)	ด้วยการน�า	

Competency	มาประยกุต์ใช้เพือ่ให้เกดิความสมัพันธ์ระหว่างระดบัทกัษะ	ความรู	้ความสามารถตลอดจนพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับงาน	 และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน	 (KPIs:	 Key	 Performance	 Indicators)	 และด�าเนินแผนงานท่ีมุ่งเน้น 

ให้ผู้บริหารได้ตระหนกัถงึบทบาททีส่�าคญัในการเป็น	Human	Resource	Manager		

นโยบายตลอดจนกลยทุธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวสิยัทศัน์และเป้าหมายหลกัทีเ่ป็นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	

โดยท�าให้เกิดประสิทธิผลของการท�างาน	 อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 

การพัฒนาบคุลากร)
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Management) จึงจดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม อย่างเพยีงพอ  

และมปีระสทิธผิล โดยมกีารก�าหนดมาตรการควบคุมภายในรวมถงึการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง ให้ค�าแนะน�า และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันต่อคณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้สอบทานให้บรษัิทฯ ปฏบัิตติามข้อก�าหนด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจ สอบทานให้มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และเปิดเผย 

อย่างเพยีงพอ เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิอย่างเกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจัดตั้ง 

เป็นอิสระ ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน

และระเบียบปฏิบัติ มีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ 

ได้รับทราบ มีการก�าหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม  

ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการด�าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงสูง และ 

การควบคมุระบบสารสนเทศ รวมทัง้ จัดให้มกีารติดตามประเมินผล โดยการตดิตามผลในระหว่างการปฏบิตังิานและประเมนิผล

เป็นรายคร้ังอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่ให้ความมัน่ใจว่า ระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้เพยีงพอ เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ 

และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (COSO Framework :  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

เป็นประจ�าทกุปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) การประเมนิความเสีย่ง 

(Risk Assessment) การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  

(Information & Communication) ระบบการตดิตาม (Monitoring) ซึง่ใช้แบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  

และมีการซักถามประเด็นต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

ได้มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสงัเกต ข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญั

ต่องบการเงิน
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่12 / 2561 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 คณะกรรมการบรษิทั มมีตเิห็นชอบว่า  

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ อย่างเพยีงพอ โดยมรีะบบการควบคมุภายใน  

เร่ือง การท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ  

และรัดกุม คณะกรรมการบรษิทัยงัให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในของทกุกระบวนการ โดยบรษิทัฯ จดัให้มบีคุลากร

อย่างเพียงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารก�าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตวั เชือ่มโยง

และประสานงานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารแบ่งแยกหน้าทีข่องฝ่ายงานและต�าแหน่งงานต่าง ๆ  พร้อมทัง้มกีารกระจายอ�านาจ 

เน้นย�้าจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการ 

ของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู ้ถือหุ ้น  

สินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย  

ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการที่พนักงานหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่าน  

Email : Anti-Corruption@supalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call Center 1720 ตามล�าดับ  

อกีทัง้ก�าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายใน ครอบคลมุถงึการรายงานทางการเงนิ การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ การด�าเนนิการต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และในการตดิตาม คณะกรรมการบรษิทั มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมนิระบบการควบคมุภายใน รวมท้ังมกีารตดิตามการปฏบัิตติามมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริต 

ทีอ่าจเกดิขึน้

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์  

เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  

และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ

ภายใน จงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม เพยีงพอ

ทั้งน้ี การพิจารณา แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ จะต้องผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการ

บริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ตลอดจนให้ข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในการบรหิารความเสีย่ง

ทัง้น้ี นโยบายว่าด้วยการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดดงันี้

1. ก�าหนดให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทัฯ

2. ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษัิทฯ แบบบรูณาการ โดยมกีารจดัการและด�าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

สอดคล้องกบัตัวชีว้ดั และแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ

3. ส่งเสรมิ และพฒันาให้พนกังานและผูบ้รหิารทุกระดบัมคีวามรู ้ความเข้าใจ มส่ีวนร่วม ตระหนกัถึงความส�าคญั และส่งเสรมิ 

ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อาทิเช่น จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียง 

เป็นประจ�าทกุปี 
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4. มุง่เน้นให้พนกังานทกุระดับบรหิารความเสีย่งในเชิงรกุ 

5. จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคญัทกุด้าน ทัง้ด้านกลยทุธ์ ด้านปฏบิตักิาร  

ด้านการเงนิ ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ ด้านการทจุรติคอรปัชัน่ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

6. พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการระบคุวามเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง  โดยพจิารณาจากโอกาสเกดิความเสีย่ง

และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวธิกีารหรอืแนวทางในการแก้ไขความเสีย่งทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผิดชอบ 

พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตาม 

แผนบริหารความเสีย่งตามกระบวนการบริหารความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ถอืปฏบิตัอิย่างทนัท่วงที 

7. ระบแุละจดัการความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อแผนงาน ทศิทาง กลยทุธ์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นระบบ เพือ่ให้ความเส่ียง 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง  

และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น 

ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจัดการ 

ความเสีย่งภายใต้สถานการณ์ทีเ่หมาะสม หรือแจ้งมาที ่risk@supalai.com

9. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดท�ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรายงานคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ทราบให้ความเหน็ชอบหรอืข้อเสนอแนะ รวมทัง้ทบทวน ปรบัปรงุและรายงาน

เหตกุารณ์ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหม่เพือ่ลดผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทัฯ
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บริษทัฯ ได้มีการสือ่สารนโยบายว่าด้วยการบรหิารความเสีย่งให้ผูบ้ริหารและพนกังานรบัทราบผ่านทางอเีมล์ อนิทราเนต็ 

และเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เพือ่สร้างความตระหนกัและความเข้าใจตรงกนัในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่ง

ในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารด�าเนนิงานด้านบรหิารความเส่ียง สรุปได้ดังนี้

 § ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุย่อย 6 ครัง้ และประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้

 § พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบรหิารความเสีย่ง และข้อก�าหนดคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 § ก�าหนดแผนทีค่วามเสีย่งองค์กร (Risk Map)

 § ก�าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact) เพ่ือประเมินความเสี่ยงองค์กร 

ให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้

 § ทบทวนคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งขององค์กรแก่พนกังาน

 § จดัให้มกีารสือ่สารข่าว “ย่าเตือน” เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

 § จดัให้มกีารอบรมหลกัสตูร แนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ให้แก่พนกังานใหม่ และหลกัสตูร 

การบริหารความเสีย่งส�าหรบัองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หวัหน้างาน

 § จดัให้มกีารทดสอบความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนกังานทุกคน ในบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย 

เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการบรหิารความเสีย่ง

 § จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ  

Google Site (Intranet) และ Line Group ทมีบรหิารความเสีย่ง 

 § จดัให้มช่ีองทางการแจ้งความเสีย่งผ่านระบบ Google site (Intranet) เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการบรหิารความเส่ียง 

ทัว่ทัง้องค์กร 

 § จัดให้มีแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ  

สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรในด้านของการบรหิารจดัการทีด่ี
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตมดีงันี ้คอื

1. ความเส่ียงด้านกลยทุธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ามของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ซ่ึงถือว่าเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัทรงตวั โดยรวม 9 เดอืนแรก 

ของปี 2561 เศรษฐกจิไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 ในขณะท่ีอปุสงค์ในประเทศปรบัตวัดข้ึีนต่อเนือ่งในด้านการใช้จ่าย ซึง่มปัีจจยั

สนับสนุนจากการขยายตัวของการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตวัต่อเนือ่งของการใช้จ่ายและการลงทนุ

ภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงส่งผลให้ภาครวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้ เนื่องจาก

การกระจายของอสงัหาริมทรพัย์ในแนวรถไฟฟ้ามากขึน้ ทัง้ในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ ทีร่ฐับาลได้อนมุตัิ

โครงการไปแล้วหรอืเตรยีมการทีจ่ะอนุมติั รวมไปถงึการใช้จ่ายภาคเอกชนทีจ่ะกลับมาเป็นก�าลงัส�าคญัท�าให้มเีงนิหมนุเวียน

สร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น รวมถึงรัฐบาลเร่งการลงทุนจากต่างชาติและ 

ภาคเอกชนในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่และมองว่าตลาด

ยงัคงเตบิโตต่อเนือ่งด้วยปัจจัยหนนุหลายด้าน 

ด้วยสภาพการณ์ทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ยงัเป็นเวทกีารแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทัง้ในส่วนของ 

ผู้ประกอบการรายเดิม การร่วมทุนของผู้ประกอบการรายเดิมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

ในการแข่งขนั รวมถงึกลุม่ทุนขนาดใหญ่จากธรุกจิอืน่เข้ามามากขึน้ ผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างปรบัเปลีย่นรปูแบบธรุกจิใหม่ ๆ   

เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด้วยการ 

ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเสริมเหมือนในช่วงของปีท่ีผ่านมา จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด 

ที่เข้มข้นขึ้นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย อาทิ การท�าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การท�าการตลาดแบบ Direct Marketing  

การจัดโปรโมชั่น รวมไปถึงท�าการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในโครงการบนพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยว

ส�าคญั อาท ิเชยีงใหม่ ภเูกต็ พทัยา เป็นต้น 

บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูใ่นตลาดมานานกว่า 29 ปี มีช่ือเสยีงในการท�าธรุกจิบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์ 

ยตุธิรรม และจรงิใจต่อผูบ้รโิภค จงึได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว ในปี 2561 บรษิทัฯ 

ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยราคา 

ทีจ่บัต้องได้ นอกจากนี ้ก่อนการลงทนุโครงการ บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุของแต่ละโครงการ 

และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ โดยการเลอืกท�าเลท่ีต้ังท่ีสะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 

กระจายท่ัวทกุทศิทางของกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัใหญ่ในภมูภิาค ทีส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าได้หลากหลาย  

โดยพิจารณาจากศกัยภาพของแต่ละจังหวดัในภาพรวม (Macro) อาทเิช่น จ�านวนรายได้ จ�านวนประชากร การเสียภาษี 

จ�านวนรถยนต์ จ�านวนเงนิฝาก มหาวทิยาลยั ศนูย์ธรุกิจค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี ้บรษิทัฯ มแีบบบ้าน 

ทีม่จีดุเด่นด้านอนรุกัษ์พลงังาน และมกีารบรหิารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ทีม่กีระบวนการตรวจสอบคณุภาพ

จนถงึการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้า รวมไปถงึการดแูลการให้บรกิารแก่ลกูค้า เน้นความพงึพอใจของลกูค้าเป็นส�าคญั ท�าให้บรษิทัฯ 

มคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัทัง้ในด้านความน่าเชือ่ถอืและคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร รวมถงึการน�านวตักรรมใหม่ ๆ  

เข้ามาประยกุต์ใช้กบัสนิค้าของบรษิทัฯ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคจงึท�าให้บรษิทัฯ สามารถลดความเสีย่ง

จากภาวะการแข่งขนัได้
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1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือแก่ผู้บริโภคท่ีซ้ือท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน เนื่องจากภาระ 

หนีส้นิครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลางและล่าง ซ่ึงจะท�าให้ธนาคารพาณชิย์มคีวามเสีย่งท่ีลกูหนีจ้ะไม่ช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ 

ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้าท�าให้มียอดขายบรรลุเป้าหมาย  

แต่ก็มีความเสี่ยงสูงท่ีลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ท้ังนี้ในปี 2561  

การปล่อยสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัฟ้ืนตวัขึน้ตามความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคทีฟ้ื่นตวัและการกระตุน้ด้านการตลาดจากผูป้ระกอบการ 

อสังหาริมทรัพย์ แต่อัตราการขยายตัวของสินเชื่อยังอยู่ในกรอบจ�ากัดประมาณ 6.0 - 7.0% เนื่องจากยังมีหลายปัจจัย  

โดยหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญ คือ คุณภาพลูกหนี้ ซ่ึงท�าให้ธนาคารพาณิชย์ใช้นโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีระมัดระวังมากขึ้น  

โดยเน้นกลุม่ลกูค้ารายได้ประจ�าทีม่ฐีานรายได้สงู และวงเงนิสนิเชือ่ทีส่งูกว่า 3 ล้านบาท 

บรษิทัฯ จะประเมนิคณุสมบตัเิบือ้งต้นและความสามารถในการผ่อนช�าระเงินกู้ของลกูค้าท่ีจะขอสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

ตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ส�าหรับโครงการอาคารสูงจะมีการ 

เรยีกเกบ็เงนิดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15 - 20% ของราคาขายขึน้อยูก่บัขนาดโครงการ ส่วนอกี 80 - 85% ลกูค้าจะขอสินเช่ือ 

จากธนาคาร ณ วนัโอนกรรมสทิธิ ์ซ่ึงจะท�าให้ความเสีย่งจากการปล่อยสนิเชือ่ลดลง 

ประกอบกบับรษิทัฯ ได้มกีารปรบัเปลีย่นการท�างานโดยการส่งลกูค้าไปยงัทกุธนาคารพาณชิย์เพือ่พจิารณาคณุสมบตัิ

ของลกูค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกบัธนาคารพาณชิย์ใด เนือ่งจากธนาคารพาณชิย์แต่ละแห่งมเีงือ่นไขการพจิารณาสนิเชือ่

ลกูค้าแต่ละกลุม่แตกต่างกนั ซึง่วธิกีารดังกล่าวนีจ้ะส่งผลให้ธนาคารพาณชิย์สามารถคดักรองลกูค้าได้ตรงกบัความต้องการ

ของธนาคารพาณิชย์ซึง่ช่วยลดความเสีย่งจากการปฏิเสธสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์  

นอกจากนีแ้ล้ว บรษิทัฯ ได้มกีารติดตามภาวะเศรษฐกจิและการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารพาณชิย์ทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรบัแนวนโยบาย

ก�ากบัดแูลสินเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่บรษิทัฯ ได้ปรบักลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบันโยบายดงักล่าว รวมถงึหารอื

เพือ่สร้างพนัธมติรกบัธนาคารพาณชิย์เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดต่อขอสนิเช่ือและจดัหามาตรการในการ

สนับสนุนลูกค้าให้ได้รบัสนิเชือ่อย่างรวดเรว็ ซึง่ถอืเป็นมาตรการทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งดงักล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

สภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงท่ีส�าคัญประการหนึ่ง 

ในปี 2561 อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย ์

ทัง้รายเดมิ และรายใหม่ต่างเร่งเปิดตัวโครงการฯ ทัง้ในส่วนของแนวราบ และคอนโดมเินยีม ประกอบกบัรฐับาลมโีครงการ

ก่อสร้างโครงการพฒันาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทัง้โครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเรว็สงู โดยเริม่ด�าเนินการ 

ก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึง่ท�าให้เกดิความต้องการแรงงานเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนือ่ง และอาจเกดิปัญหาแรงงานไม่เพยีงพอ 

จนถงึขัน้ทีต้่องแย่งตัวแรงงานก่อสร้างทัง้ของภาคเอกชนและรัฐบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและด�าเนินธุรกิจภายใต้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว  

และพระราชบญัญติัคนเข้าเมอืง โดยน�าแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานไปข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบรษิทัฯ 

ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 

โดยผดิกฎหมายของประเทศด้วย
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1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

จากวสิยัทศัน์ของบรษัิทฯ ในการทีจ่ะเป็นผูน้�าในการสร้างนวตักรรมและมลูค่าเพิม่ โดยเน้นการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

บรษัิทฯ ได้มกีารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์อย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ได้มกีารขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ เพ่ือให้ 

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ บรษัิทฯ จงึได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาความสามารถของพนกังาน 

โดยการจัดท�าแผนและจัดอบรมให้กบัพนักงานในทุกหลักสตูรท่ีส�าคญัและเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ มกีระบวนการในการ

คดัเลอืกสรรหาพนักงานทีม่ศัีกยภาพสงู เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะมผีูบ้รหิารและพนกังานทีม่คีณุภาพ และเพยีงพอ 

ต่อการขยายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด 

ผลการด�าเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาต้ังแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงาน 

ปฏิบัติการ เพื่อให้การท�างานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ  

ได้จดัการอบรมเพือ่สร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management ให้แก่หวัหน้างานระดบัต้นและกลาง

เพ่ือพัฒนาเป็นผูบ้รหิารระดับสงู โดยเชญิวทิยากรทีม่คีณุวฒุแิละประสบการณ์เพือ่ให้มคีวามรูห้ลาย ๆ  ด้าน และแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ หวัหน้างานทีเ่ข้าอบรมจะต้องท�ารายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผูบ้รหิารเกีย่วกบัการคดิค้นนวตักรรมด้านต่าง ๆ  

เพ่ือน�ามาปรับปรงุ แก้ไข ริเริม่ใหม่ และน�ามาพฒันาสินค้าและบรกิารของบรษิทัฯ ให้มคีณุภาพดข้ึีน นอกจากนี ้ บริษทัฯ  

ได้จดัโครงการ Innovation Awards เป็นประจ�าทกุปีเพือ่เป็นเวทใีห้พนกังานได้แสดงความสามารถในการคดิค้นนวตักรรม 

ทีส่ร้างคุม้ค่าให้แก่บรษิทัฯ

2. ความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร 

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย 

การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึง่ในนโยบายของบรษิทัฯ น�ามาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า  

ว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีท่ีตัดสินใจซ้ือ และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อย 

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่กีารแข่งขนัของสถาบนัการเงินทีเ่สนอวงเงนิสนิเชือ่สงูส�าหรบับ้านสร้างเสรจ็พร้อมขาย แต่การด�าเนนิธุรกจิ

ดงักล่าวมคีวามเสีย่ง เนือ่งจากการสร้างบ้านเสรจ็พร้อมขายนัน้ต้องใช้เงนิทนุค่อนข้างสงู และมคีวามเสีย่งหากสถานการณ์

เปลีย่นแปลงไปหรอืลกูค้าไม่พอใจในบ้านทีส่ร้างเสรจ็แล้ว ลกูค้าอาจไม่ตดัสนิใจซือ้บ้านในโครงการของบรษิทัฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการความเส่ียงจากการสร้างบ้านพร้อมขายโดยใช้วิธีการด�าเนินการก่อสร้างโครงการ 

ออกเป็นเฟส พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์และจัดโปรโมช่ันในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

และการขายอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซ้ือของลูกค้าอย่างใกล้ชิด  

ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้บริโภคเพ่ือให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ  

และการควบคุมต้นทนุและปริมาณสนิค้าคงเหลอืเป็นอกีปัจจยัหนึง่ในการลดความเสีย่งดงักล่าว นอกจากนี ้ด้วยประสบการณ์

ของบริษทัฯ ทีม่มีากว่า 29 ปี ท�าให้บรษัิทฯ มคีวามได้เปรยีบ ทัง้ในด้านข้อมลูทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ท้ังในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมของบริษัทฯ  

ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ส่งผลให้โครงการของบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัจากลกูค้ากลุม่เป้าหมายทัง้ในด้านคณุภาพ  

ท�าเลทีต่ัง้ และราคา แม้ว่าปัจจบุนัจะมีปัจจยัเสีย่งต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภค แต่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  

ยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี  

อีกท้ังการให้ความส�าคัญในด้านการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัดซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง 

ในด้านดงักล่าวลงได้อกีทางหนึง่  
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2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ บริษทัฯ ว่าจ้างผูร้บัเหมาจากภายนอกในการด�าเนนิงานก่อสร้างทัง้โครงการแนวราบ 

และอาคารชดุ ท�าให้บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการทีผู่รั้บเหมาก่อสร้างเกดิความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาทีก่�าหนด 

หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�านาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร และปัญหา 

ด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมแีนวทางบรหิารจดัการ ดงันี้

1) คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพในจ�านวนท่ีมากเพียงพอส�าหรับการก่อสร้าง 

ตามแผนงาน และไม่ให้มกีารกระจกุตวัอยูก่บัรายใดรายหนึง่มากเกินไป โดยในงานก่อสร้างโครงการแนวราบจะไม่มผีูร้บัเหมา 

รายใดรบังานก่อสร้างเกนิ 10% ของมลูค่างานบ้านจดัสรรในแต่ละปี และผูร้บัเหมาส่วนใหญ่ท�างานกบับรษิทัฯ มามากกว่า  

3 ปี จงึมคีวามช�านาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบรษัิทฯ มากพอทีจ่ะก่อสร้างให้งานมีคณุภาพและทนัเวลา  

ในกรณีอาคารชุดจะเลือกใช้ผู ้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตาม 

ความเชีย่วชาญ จะไม่ว่าจ้างผูร้บัเหมาเพยีงรายเดยีวก่อสร้างงานทกุประเภทในโครงการ มกีารปรบัปรงุ แก้ไข วธิกีาร

ก่อสร้าง รวมถงึข้อมลูต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจบุนัทกุโครงการทีก่่อสร้างแล้วเสร็จ

2) ประสานกบัผูผ้ลติให้ก�าหนดร้านค้าให้ผูร้บัเหมาสัง่ของในราคาทีก่�าหนด เพือ่ควบคมุราคาและมาตรฐานวสัด ุท�าให้เกดิ 

ความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู ้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู ้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น  

และยงัช่วยจดัหาวสัดุบางรายการเพือ่ลดภาระทางด้านการเงนิให้กบัผูร้บัเหมาด้วย

3) พัฒนางานก่อสร้าง โดยสร้างพนัธมติรกบักลุม่ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง และผูผ้ลติ เพือ่ร่วมกนัพฒันางานก่อสร้าง

และวัสดุก่อสร้างให้ได้คณุภาพและในเวลาทีร่วดเรว็ขึน้ โดยจะเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทีไ่ด้มกีารศกึษา ทดสอบ 

ตรวจสอบ ก่อนพิจารณาน�ามาใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ  

รวมทัง้มกีารศกึษาหาแนวทางการก่อสร้าง และการเตรียมความพร้อมส�าหรบัการก่อสร้างบ้านโดยเทคโนโลยกีึง่ส�าเรจ็ 

(Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง เพือ่ลดความเสีย่งเรือ่งการขาดแคลนฝีมอืและแรงงานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมผีูเ้ชีย่วชาญและทมีงานบรหิารโครงการทีม่ากพอจะควบคมุงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อกีทัง้ 

มแีผนการฝึกอบรมผูป้ฏบิติังาน ผูค้วบคมุงาน ผูร้บัเหมาก่อสร้าง และผูผ้ลติวสัดกุ่อสร้าง ในการพฒันากระบวนการ

ก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้า 

ในการส่งมอบงาน 

4) ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกบัสภาวะของตลาด เพือ่ให้ผูร้บัเหมาสามารถท�างานได้อย่างไม่ตดิขดั  

ตลอดจนมกีารจัดประชมุใหญ่เพือ่ระดมสมองร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูร้บัเหมาและผูผ้ลติ และรับฟังความคดิเหน็ 

ของผูรั้บเหมา เพือ่ทราบปัญหาและแนวทางในการป้องกนัแก้ไขปัญหาเกีย่วกบังานก่อสร้าง
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2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

การจัดซือ้ทีดิ่นเพ่ือพัฒนาโครงการของบรษัิทฯ เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจากข้อก�าหนด กฎหมาย หรอืข้อบังคบัใดๆ  

อันเก่ียวข้องกบัทีดิ่นและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาโครงการของบรษัิทฯ ได้ท�าการควบคมุความเสีย่งในด้านกฎหมาย

โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งท่ีจะ

ประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ เช่น ข้อบญัญตัเิกีย่วกบัผงัเมอืง ข้อบัญญัตเิก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญตัเิกีย่วกบั

การจดัสรรทีดิ่น และข้อบญัญัติย่อยแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงมผีลต่อการพฒันาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์

ของผู้ขายและผู้เกี่ยวข้อง การถูกถอนสิทธิในทางพฤตินัยและนิตินัยของท่ีดินท่ีจะซ้ือต้องครบถ้วนท่ีสุด นอกจากนี้ 

บริษทัฯ จะท�าการส�ารวจสภาพทีดิ่นและพืน้ท่ีโดยรอบว่ามส่ีวนใดท่ีจะได้รบัผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ   

หรือไม่ก่อนทีจ่ะทดลองออกแบบ วางผงัโครงการเบือ้งต้น โดยค�านงึถงึปัจจยัต่าง ๆ ลงบนทีด่นิแปลงนัน้ ๆ ว่าได้ผล 

ตามความต้องการของบรษัิทฯ หรอืไม่ เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาและจดัท�าสญัญาซือ้ขายทีด่นิต่อไป นอกจากนี้  

หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้าม 

ของทางราชการ จะมีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอค�ารับรองจากหน่วยราชการต่าง ๆ 

ครอบคลมุถงึเรือ่งผงัส ีแนวเวนคนื การเชือ่มทาง และประเดน็อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องท้ังหมดเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ปัจจุบนั ราคาทีดิ่นปรบัตัวสงูขึน้มากโดยเฉพาะทีด่นิในเขตเมอืงชัน้ใน ซึง่บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามจ�าเป็นต้องจัดซือ้

ทีด่นิราคาสงูเพือ่พฒันาโครงการตามความต้องการของตลาด แต่ได้เพิม่ความระมดัระวงัในการซือ้ทีด่นิราคาสงูมากขึน้ 

อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ ยงัคงแสวงหาทีด่นิราคาต�า่ เพือ่พฒันาโครงการรองรบัความต้องการส่วนใหญ่ โดยขยายพ้ืนที ่

การพิจารณาทีดิ่นออกไปหาทีดิ่นทีร่ะยะยงัไม่สดุแต่มกีารคมนาคมและสิง่แวดล้อมทีด่ี

ท้ังนี ้ บรษัิทฯ จะท�าการวเิคราะห์และประเมนิสภาพตลาดและสภาพของเศรษฐกจิในแต่ละท้องที ่ และตดิตาม 

การเปลีย่นแปลงราคาทีดิ่นในท�าเลต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่งซึง่ท�าให้บรษิทัฯ สามารถปรบัแนวทางการเลอืกทีด่นิทีม่รีาคา

และอยูใ่นท�าเลทีเ่หมาะสมตามแต่สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูไ่ด้อย่างถกูต้อง การพจิารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ  ข้างต้น ท�าให้บรษิทัฯ  

สามารถลดความเสีย่งเชงิธรุกจิจากการซือ้ทีด่นิได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด 

การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบ 

ไม่เพียงพอต่อการขออนญุาตจดัสรรฯ ได้ ทีด่นิทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อชมุชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ซึง่จะส่งผลกระ

ทบต่อการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ จึงด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว คอื การจดัให้มฝ่ีายส�ารวจกายภาพ 

ของทีด่นิ ทีม่คีวามรู ้ และประสบการณ์สงู ในการออกส�ารวจหรอืตรวจสอบทีด่นิทกุแปลงก่อนตดัสนิใจซือ้ ร่วมกบั 

การจ้างให้มบีริษัทประเมนิราคาอสิระภายนอกท�าการส�ารวจ และประเมนิราคา รวมถึงการจดัจ้างให้มกีารรังวดัสอบเขต  

ตรวจระดับดิน และอืน่ๆ อย่างรอบคอบรดักมุทีส่ดุ รวมถงึการใช้ GIS (Geographic Information System) ซึง่เป็น

ระบบซอฟต์แวร์ข้อมลูเชงิพืน้ทีท่�าให้สามารถจดัซือ้ทีด่นิง่ายขึน้ 



78

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

วสัดกุ่อสร้างถอืเป็นต้นทนุการก่อสร้างทีส่�าคญั ในปี 2561 ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกั และน�า้มนั มกีารปรบัราคา 

ลดลงบ้าง จากอปุสงค์และอปุทาน และ สภาวะเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลติและต้นทุนการขนส่งของบรษิทัฯ  

ลดลง อย่างไรกต็ามบริษัทฯ มกีารบรหิารต้นทนุการก่อสร้างตัง้แต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ท�าสญัญาจ้างเหมาทัง้ค่าแรง

และค่าวัสดกุ่อสร้างกบัผูร้บัเหมา บรษัิทฯ จะยืน่ราคาวสัดทุีท่�าให้ควบคมุต้นทนุได้ พร้อมกบัการตดิตามความเคลือ่นไหว 

ของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า ซึง่หากจ�าเป็นกจ็ะสัง่ซือ้ล่วงหน้าโดยจะจดัซือ้คราวละมาก ๆ ท�าให้สามารถต่อรอง

ราคาและควบคมุต้นทนุงานก่อสร้างได้ รวมทัง้สามารถบรหิารและควบคมุคณุภาพและมาตรฐานตามทีก่�าหนด นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ยงัได้มกีารศึกษาทางเลอืกในการใช้วสัดุแต่ละประเภททีท่ดแทนกนัได้ โดยเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

รวมไปถงึการพฒันาปรบัปรงุ วธิกีารผลติ ขนส่งวสัดกุ่อสร้างร่วมคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างร่วมกบั

ผูรั้บเหมาและผูผ้ลติ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในด้านต้นทนุการจดัส่งลดปัญหาความผนัผวนด้านราคา 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องเป็นความเสีย่งส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อบรษัิทฯ หากการจดัหาเงนิทุนไม่เพยีงพอกับความต้องการใช้ 

ในกิจการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน หรือมีกระแสการไหลออกของ

เงินทุนเกินกว่าความคาดหมายและเงินทุนที่เตรียมไว้ในกิจการ ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2561  

ทีเ่ตบิโตขึน้เพยีงเลก็น้อยและยงัต้องเผชญิกบัปัจจัยลบท่ีมมีากกว่าปัจจยับวก รวมถึงเศรษฐกจิโลกท่ีอาจจะส่งผลกระทบ ในขณะที่ 

ธนาคารพาณชิย์ยงัเข้มงวดการปล่อยสนิเชือ่ ส่งผลต่อการบรหิารจดัการและการโอนกรรมสทิธิข์องลกูค้า บรษิทัฯ จงึจ�าเป็นต้อง

บริหารสภาพคล่องให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิสามารถไปต่อไป

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะมีจ�านวนโครงการท่ีรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้มีแนวทางด�าเนินการเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยการก�าหนดแนวทางและการพัฒนากลยุทธ์ด้าน 

สภาพคล่องทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ พร้อมทัง้มกีารก�าหนดกรอบเวลาทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการเพือ่ป้องกัน 

และแก้ไขความเส่ียง การจัดท�า Project Finance ทกุโครงการ รวมถงึการจดัท�าประมาณการกระแสเงินสด วางแผนการใช้จ่าย 

อย่างระมัดระวงัเพือ่รักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยพจิารณาลงทนุในโครงการท่ีอยูอ่าศยั เช่น จดัซือ้ทีด่นิ และก่อสร้างโครงการ

เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเช่ือ

โครงการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมท้ังการช�าระคนืหนีสิ้น และก�าหนดนโยบายบรหิารเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ให้เหมาะสมตามสภาวะการด�าเนนิธรุกจิ

4. ความเส่ียงจากการปรบัเปล่ียนกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกับธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ จะเกีย่วข้องกบักฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบบัจะมข้ีอก�าหนดท่ีซับซ้อน และมโีอกาส 

ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการด�าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

ให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น การถูกจ�ากัดประโยชน์ 

ในการใช้พ้ืนทีใ่นการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจ�ากดัความสงู ระยะถอยร่นของอาคาร รวมทัง้ปัญหาพพิาทแนวเขตทีด่นิ 

กบัเจ้าของทีด่นิข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรอืการถกูเวนคนืทีด่นิเพือ่การก่อสร้างสาธารณูปโภค

ของภาครัฐ หรือปัญหาอนัเกดิจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อก�าหนดต่าง ๆ  ของทางราชการทีม่ผีลบงัคบัใช้ในระหว่างที่

บริษทัฯ ถอืครองทีดิ่นแล้ว แต่อยูร่ะหว่างการเตรยีมงานเพือ่ขออนญุาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็าม บริษัทฯ มแีนวทาง 
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ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจ�ากัดทางกฎหมาย และ 

ข้อบงัคบัต่าง ๆ  ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มกีารจดัตัง้หน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิการต่างๆ  

ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของกฎหมายอยูต่ลอดเวลา มกีารจดัท�าฐานข้อมลูทางด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ  ให้ทันสมัย 

และครอบคลมุการด�าเนินงานทกุด้านของบริษทัฯ นอกจากนีก้ารก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบรษิทัฯ จะต้องจดัท�าการวเิคราะห์

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพ่ือขออนุมัติต่อส�านักวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.2535 โดยบริษทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการปฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 

ทกุประการ เพ่ือลดความเส่ียงทีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้อย่างยัง่ยนื 

5. ความเส่ียงด้านทจุรติและคอรปัชัน่

ภายใต้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีภาวะความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินในการลงทุนท่ีสูง มีกระบวนการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในหลายหน่วยงานของบรษิทัฯ และบคุคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน บรษิทัฯ จ�าเป็นต้องมรีะบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน  

และการปฏบิตังิานของบคุคลภายนอกด้วย 

ทั้งน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  

เพือ่ให้พนกังานในทุกระดับยดึถอืปฏบิติั ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้�ากับดแูลการปฏบัิติตามมาตรการต่อต้านทจุรติ

คอรัปชั่น โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมิน 

ความเส่ียงด้านทจุรติคอรปัชัน่เป็นประจ�าทกุปี การสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่พนกังานทกุคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทจุรติคอรัปชัน่ 

โดยการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการบริหาร 

ความเสีย่งด้านทจุรติคอรปัชัน่ของบรษิทัฯ รวมไปถงึการจดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสโดยพนกังาน ลกูค้า หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และการก�าหนดให้มมีาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้เลง็เหน็ความส�าคัญต่อการทุจรติคอรปัชัน่ซึง่เป็นปัญหาระดบัประเทศชาต ิโดยการแสดงเจตนารมณ์

เข้าแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (Collective Action Coalition) การร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครอืข่าย

หุน้ส่วนต้านทจุรติแห่งประเทศไทย (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) และการเข้าร่วมกิจกรรมวนัต่อต้านทจุรติ

คอรัปชัน่เป็นประจ�าทกุปี

6. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงของธรุกจิพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องคดิค้นเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขนั โดยการน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันานวตักรรมต่างๆ ให้แก่ธรุกจิ เพือ่ต่อยอดให้กบัธรุกจิมกีารเตบิโต และยอดขาย 

ที่เพ่ิมขึ้น จึงท�าให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจ 

ในยคุดจิติอล หากบรษัิทฯ ไม่สามารถปรบัตัวให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุดิจติอล  

ย่อมก่อให้เกิดความเสีย่งต่อการแข่งขันได้ 
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บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้ข้อมลูต่างๆ มคีวามถกูต้องและเป็นปัจจบุนั โดยได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 

มีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

และการน�าข้อมลูทีส่�าคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการของกรรมการผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีมคีวาม

ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมท้ังมีการก�าหนดนโยบาย 

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใช้ข้อมลู โดยบรษิทัฯ ได้ท�าการติดตัง้ระบบ Firewall ให้ทุกโครงการเพือ่ป้องกนั

ภยัคกุคามจากการโจมตภีายนอก เช่น Hacker, Malware ซ่ึงมกีารแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจบุนั รวมถงึการน�า G SUITE 

(Google Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึง่มคีวามสามารถป้องกนัการโจมตจีากภายนอก เช่น Spam Mail, Virus Mail  

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัสามารถลดภาระงานของบคุลากรทีร่บัผิดชอบในการดแูลระบบอเีมล์เดมิ โดยปัจจบุนับรษิทัฯ  

มกีารน�าเทคโนโลยกีารเขยีนแบบสามมติิมาใช้ ท�าให้การก่อสร้างง่ายขึน้ และมคีวามสมัพนัธ์ทัง้ในส่วนของโครงสร้างและงานระบบ 

7. ความเส่ียงด้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิชวีติของคนในยคุปัจจบัุนมากข้ึน ซึง่ถูกใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

ตดิต่อสือ่สารระหว่างกนั อกีทัง้เป็นพืน้ทีส่าธารณะในการแบ่งปันข้อมลูต่าง ๆ รวมไปถงึในด้านการท�าธรุกจิ จากลกัษณะดงักล่าว

ข้างต้น ท�าให้ปัจจบุนัธรุกจิต่าง ๆ หนัมาใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่เป็นช่องทางหนึง่ในการสร้างความสมัพันธ์ทีด่ใีนระยะยาว 

กบัลกูค้า รวมถงึบรษิทัฯ ได้มกีารน�าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้า ทัง้ในรปูแบบของการ

รับฟังความคดิเหน็ และการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพือ่สร้างการรบัรูใ้นตวัสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ นอกจากนีย้งัสามารถใช้

เป็นเครือ่งมอืในการสร้างแคมเปญทางการตลาดทีส่ามารถเข้าถงึลกูค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ เนือ่งจากอิทธพิลของเครือข่าย 

สังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ เพ่ือป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึง 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเข้มงวด มหีน่วยงานซึง่ท�าหน้าที ่

ในการพิจารณาข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนสื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

แก่บริษทัฯ ได้

ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ  

ประกอบด้วยการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561 ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาท่ีเข้มงวด 

มากขึน้ บรษิทัฯ จงึได้ด�าเนินการเพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าว โดยการก�าหนดนโยบายและควบคมุการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และ

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการวิเคราะห์ ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

จากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างใกล้ชดิและเป็นระบบ รวมทัง้การวเิคราะห์ถงึปัญหา และหาแนวทางในการจดัการปัญหาท่ีเกดิขึน้  

เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหา และแนวทางจัดการ 

ในระบบ Intranet เพือ่สือ่สารให้พนกังานทกุคนได้รบัทราบ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึ 

การจัดกิจกรรม Technology Day เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างถกูต้องภายใต้กฎหมายทีเ่ข้มงวดขึน้ให้แก่พนกังานทกุคน

ทัง้น้ี บริษทัฯ มกีารปรบัตัวเข้าสูย่คุไซเบอร์ (Cyber Resilience) โดยมรีะบบทีม่ขีดีความสามารถในการด�าเนนิการธรุกจิ 

ได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจจับ (Detect) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threats) และสามารถตอบโต้ (Respond)  

เหตกุารณ์ทีบ่ริษทัฯ ถกูโจมตีทางไซเบอร์ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ หยดุชะงกัในการด�าเนนิธรุกจิ (Business Disruption)  

และลดโอกาสที่จะท�าให้บริษัทฯ เกิดความสูญเสียให้น้อยท่ีสุด รวมถึงการก�าหนดธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Governance) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพและการเติบโต 

อย่างยัง่ยนืให้กบับรษัิทฯ ควบคูไ่ปกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
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8. ความเส่ียงทีจ่ะเกดิใหม่ (Emerging Risk) 

บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นส�าคัญ 

ที่ต้องพิจารณา เช่น ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิกฤติสภาพคล่องและความเข้มงวดด้านสินเช่ือของสถาบันการเงิน  

ความเสีย่งด้านการเมอืงทีม่ผีลต่อนโยบายภาครฐัและกฎหมายฉบบัใหม่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ 

ศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT เพ่ือประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่และวางแผนในการเตรียมพร้อมรับมือ 

จากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตุของความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกบรษัิทฯ รวมถึงการวเิคราะห์คูแ่ข่งในอุตสาหกรรม

เพ่ือเตรียมพร้อมรับมอืกบัการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ท�าการรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อท�าความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันและจ�ากัดผลกระทบ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ ประกอบกบัการวเิคราะห์ทกุกระบวนการท�างานทีส่�าคญัของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่นี ้

ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถ  

พจิารณาประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การปรับเปลีย่นกระบวนการเพือ่ยกระดับความเสีย่งภายในองค์กร

2) การก�าหนดตัวชีว้ดัความเสีย่ง

3) ก�าหนดทีมบรหิารความเสีย่งทีส่ามารถตีความและจัดการความเสีย่ง

4) สือ่สารข้อมลูด้านความเสีย่งแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

9. ความเส่ียงจากการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ผูบ้ริโภคถอืเป็นปัจจัยส�าคญัในการเติบโตอย่างยัง่ยนืของการประกอบธรุกจิ ความเสีย่งจากการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงึถอืเป็น 

สิง่ส�าคญัประการหนึง่ทีบ่ริษทัฯ จะต้องบริหารจัดการความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ ท้ังนีค้วามเสีย่งด้านการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคทีส่�าคญัของบรษัิทฯ เกดิขึน้จากการร้องเรยีนของผูบ้รโิภคต่อคณุภาพของสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ รวมถงึนติกิรรม

สญัญาระหว่างบริษทัฯ กบัผูบ้รโิภค ดังนัน้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ บริษทัฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคญัตัง้แต่ระดบันโยบาย 

โดยพนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ  

และการปฏบิตัต่ิอลกูค้าด้วยความซือ่สตัย์ ยติุธรรม การน�ามาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 ทีมุ่ง่เน้นการ 

ให้บริการและมุ่งค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับการคุ้มครอง 

ผู ้บริโภคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้ข้อความโฆษณาท่ีถูกต้อง 

ตรงตามความจริง การก�าหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรม ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ 

ยังมีหน่วยงาน Supalai’s Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์

ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว  

เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า อีกท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

และผูม้ส่ีวนได้เสียต่อสนิค้าและบรกิารทุกโครงการ เพือ่น�าผลส�ารวจดงักล่าวมาสรปุเพือ่หาแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุสนิค้า

ของบริษทัฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคต่อไป   
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10. ความเส่ียงด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม

10.1 ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

ประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั บรษิทัฯ จงึมแีนวคดิในการออกแบบบ้านเพือ่ทกุคน (Universal Design)  

โดยมุ ่งการออกแบบและพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยซ่ึงเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพัน และค�านึงถึงความสะดวกสบาย 

ของคนทกุเพศ ทกุวยั ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ และคนชรา โดยได้ออกแบบบ้านเดีย่ว “ศภุฤทธา”

10.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญและสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ไปยงัคูค้่า รวมทัง้การท�าให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม โดยก�าหนดเงือ่นไขการรบัสมคัรคูค้่าจะต้องมกีารรบัรองว่าจะไม่ละเมดิ 

สิทธิมนุษยชน และยินยอมให้บริษัทฯ น�าเกณฑ์เรื่อง สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

มาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกและประเมนิผล นอกจากนีย้งัมกีระบวนการสอบถามความต้องการของคนงาน/พนกังานของคูค้่า  

เพื่อท�าแผนพัฒนาความเป็นอยู่ร่วมกันกับคู่ค้า โดยมีการลงพื้นตรวจติดตามการด�าเนินการตามแผนและรายงานผล 

ต่อผูบ้ริหาร

10.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาโครงการให้มคีณุภาพทีด่ ี โดยก่อนเริม่ก่อสร้างโครงการ บรษิทัฯ จะจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงท่ีด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทางลบของการด�าเนินโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน  

ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยท่ีสุด  

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิข้ึนภายหลังด�าเนนิโครงการไปแล้ว 

ทัง้น้ี การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจะครอบคลมุมมุมอง 4 ด้าน คอื 1) สิง่แวดล้อมทางกายภาพ 2) สิง่แวดล้อมทาง

ชวีภาพ 3) คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 4) คณุค่าต่อคณุภาพชวีติ
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โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 2,145,691,561 บาท เรยีกช�าระแล้ว 2,143,079,330 บาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญั 2,143,079,330 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมทีนุทีอ่อกและช�าระแล้วเพิม่ข้ึนจาก 1,716,553,249 บาท (หุน้สามัญจ�านวน 1,716,553,249 หุ้น  

มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุน้สามญัจ�านวน 2,143,079,330 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท)  

โดยจ�านวนดงักล่าวเป็นผลมาจากการใช้สทิธติามใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัดงัต่อไปนี้

วันที่ใช้สิทธิ จ�านวน 
ใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิ

เงินสดรับ 
จากการใช้สิทธิ 

ใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิ 

ซื้อหุ้นสามัญ

ทุนออกจ�าหน่าย
และช�าระ 

เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

วันที่จดทะเบียน 
กับกระทรวงพาณิชย์

(พันหน่วย) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

19 มกราคม 2561 141,032 564,130 141,032 423,098 23 มกราคม 2561

19 เมษายน 2561 59,897 239,587 59,897 179,690 25 เมษายน 2561

19 กรกฎาคม 2561 176,902 707,608 176,902 530,706 24 กรกฎาคม 2561

19 ตุลาคม 2561 48,695 194,780 48,695 146,085 26 ตุลาคม 2561

รวม 426,526 1,706,105 426,526 1,279,579

ทัง้น้ี มใีบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ได้ใช้สทิธแิละหมดอายไุปเป็นจ�านวน 2,609,873 หน่วย

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

1) ใน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ ได้ออกหุน้กูไ้ม่มปีระกนัไม่ด้อยสทิธ ิรายละเอยีดดงันี ้

 § ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2558 อาย ุ5 ปี อัตราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.10 ต่อปี มลูค่า 1,500 ล้านบาท  

(1,500,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่4 กนัยายน 2563 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้

 § ครัง้ที ่4/2558 เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2558 อาย ุ3 ปี 11 เดอืน 23 วนั อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.72 ต่อปี  

มลูค่า 2,500 ล้านบาท (2,500,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที่  

20 ธนัวาคม 2562 จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืนตลอดอายหุุน้กู้

 § ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.25 ต่อปี มลูค่า 1,000 ล้านบาท  

(1,000,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 29 มกราคม 2562 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้
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 § ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2559 อาย ุ3 ปี อัตราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.24 ต่อปี มลูค่า 1,000 ล้านบาท  

(1,000,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่7 กนัยายน 2562 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้

 § ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วันที ่17 กมุภาพนัธ์ 2560 อายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.60 ต่อปี มลูค่า 2,700 ล้านบาท  

(2,700,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้

 § ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.59 ต่อปี มลูค่า 1,000 ล้านบาท  

(1,000,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้

 § ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2561 อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.09 ต่อปี มลูค่า 3,000 ล้านบาท  

(3,000,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที ่15 มนีาคม 2564 จ่ายดอกเบีย้ 

ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 

(Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสทิธใินผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์อ้างองิ (NVDR) จากข้อมูลผูถ้อืหุน้สามญั

ของบริษทัฯ ทีถ่อืหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ�ากัด ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2561 มจี�านวน 135,728,649 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 

6.48 ของหุน้สามญัทีช่�าระแล้ว และเนือ่งด้วยหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดย บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ�ากดั ไม่สามารถใช้สทิธิ

ออกเสียงในการประชมุผูถ้อืหุน้ (ยกเว้นกรณกีารใช้สทิธอิอกเสยีงเพือ่ลงมตเิกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์ 

จดทะเบยีน) จงึเป็นผลท�าให้สทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุ้นรายอืน่เพิม่ขึน้ด้วย ทัง้นีผู้ล้งทนุสามารถตรวจสอบจ�านวนหุน้ทีเ่ป็น 

NVDR ล่าสดุของบรษัิทฯ ได้จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณา

ใช้สิทธิออกเสยีงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม 1) 629,729,805 30.07

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 135,728,649 6.48

3 ส�านักงานประกันสังคม 109,118,625 5.21

4 THE BANK OF NEW YORK MELLON 85,373,292 4.08

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 60,232,448 2.88

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 56,236,975 2.68

7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 47,807,800 2.28

8 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 44,331,250 2.12
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รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 32,252,750 1.54

10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,975,721 1.14

รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,224,787,315 58.48

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 869,597,066 41.52

รวม 2,094,384,381 100.00

หมายเหตุ : 1) กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย  

  1). นายประทีป ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจ�านวน 516,994,555 หุ้น และ 112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.69 และ 5.38 ตามล�าดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล 

ให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ  

จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทัง้น้ีตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษทัฯ นอกจากนีภ้ายใต้ข้อก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้น

กูข้องบริษทัฯน้ัน บรษัิทฯ สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ไม่เกนิร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธใินปีนัน้ ๆ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทั 

อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลก�าไรสมควรพอทีจ่ะท�าเช่นนัน้ และรายงาน

ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯมเีง่ือนไขในการรักษาเง่ือนไขการจ่ายเงนิปันผลตามสญัญาเงนิกู้ กล่าวคอื บรษิทัฯ ต้องไม่จ่ายเงนิปันผล 

ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจ�าปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด 

และไม่ว่าจะโดยทางใดหรอืวธิกีารใดเว้นแต่จะมเีหตุการณ์ต่อไปนีเ้กดิขึน้ครบทกุข้อ

(1) บริษทัฯ ไม่ได้ตกเป็นผูผ้ดิตามสญัญาเงนิกูย้มื และ

(2) บริษทัฯ แสดงหลกัฐานให้แก่เจ้าหนีพ้จิารณาและเห็นว่าในปีทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และ/หรอืผลประโยชน์ และ/หรอืผล

ตอบแทนใดๆ ดังกล่าวน้ัน บริษัทฯ ได้ส�ารองเงนิไว้ในจ�านวนท่ีเพยีงพอท่ีจะช�าระดอกเบ้ียและต้นเงนิท้ังหมดท่ีถึงก�าหนด

ช�าระในปีทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และ/หรอื ผลประโยชน์ และ/หรอื ผลตอบแทนใดๆ ดงักล่าวให้ครบถ้วน

ส�าหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท 

ในแต่ละปี
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์

บรษิทั ศภุาลยั จ�ากัด (มหาชน)

1011 อาคารศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

โทรศพัท์  0-2725-8888 ต่อ 857

โทรสาร  0-2687-0688

เวบไซต์  www.supalai.com 

อเีมล์    ir_spali@supalai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  0-2009-9000

โทรสาร  0-2009-9991  

โทรศพัท์ส่วนกลาง 0-2009-9999

เวบไซต์  www.set.or.th/tsd

อเีมล์  SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 3-4/2558,1-2/2559,1-2/2560 และ1/2561

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที ่1060 ถนนเพชรบรุ ีแขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

โทรศพัท์  0-2544-4049

โทรสาร  0-2544-7475

เวบไซต์   www.scb.co.th
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ผู้สอบบัญช ี  

ศภุชยั ปัญญาวฒัโน

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3930

บรษัิท ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด 

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ คลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท์  0-2264-9090

โทรสาร   0-2264-0789-90

ค่าสอบบญัช ี 2,450,000 บาท



 § ปี พ.ศ. 2561 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS 2018” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน  

ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าว

มอบให้แก่บรษัิททีม่ผีลการด�าเนนิงานยอดเยีย่ม ด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ

มาตรฐาน การบริการที่ดีก่อนและหลังส่งมอบสินค้า  

จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร  

Business+ ในเครอื เออาร์ไอพี 

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั Thailand 

Sustainability Investment (THSI) หรอื  

หุน้ยัง่ยนื ประจ�ำปี 2561 จากตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทยในงานมอบรางวัลด้านความยัง่ยนื 

SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนือ่ง 

เป็นปีท่ี 4 เพือ่ประกาศเกียรตคิณุและเชิดชบูรษิทั

จดทะเบียนท่ีมกีารด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยนื

88

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

รำงวัลและเกียรติประวัติ (Annual Report 2018)

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศจากองค์กรช้ันน�าต่างๆ จ�านวนมาก เพือ่

สะท้อนถึงการด�าเนนิธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนืตลอดไป 

รางวัลแห่งความภาคภมูใิจของบรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่ มดีงันี้

1. รำงวัลที่แสดงถึงศักยภำพกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั Drive Award 2018 สาขา  

Marketing จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร ์

และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่รางวลัดงักล่าวมอบให้กบั 

องค์กรทีม่แีนวทางการบรหิารการตลาดโดดเด่น ทัง้ในด้านการสร้าง

การรบัรูต้ราสินค้า การเติบโตของยอดขาย การวางกลยทุธ์ ทางการตลาด  

การสร้างความต่อเนือ่งและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด 

การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้น�า 

ในอตุสาหกรรม ภายใต้การด�าเนินงานทางการเงินท่ีด ีมธีรรมาภิบาล 

และความรับผดิชอบต่อสงัคม



 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัการจัดอนัดับในกลุ่ม “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 

เป็นปีที่ 6 จากผลของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท 

จดทะเบียนในปี 2561 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั "บรษิทัจดทะเบยีน

ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น" (Outstanding Investor 

Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท  

จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 

2018" ซ่ึงบริษทัฯ ได้รบัรางวลันีติ้ดต่อกนัเป็นครัง้ที ่2

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “THAILAND 

TOP COMPANY AWARDS 2017” ในกลุม่ธรุกจิ 

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่

บริษัทที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีหลัก 

ธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม จดัโดย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร 

Business+ ในเครอืเออาร์ไอพี

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษัท 

จดทะเบียนด ้ำนนักลงทุนสัมพันธ ์ดี เด ่น"  

(Outstanding Investor Relations Awards) 

ในกลุ ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท 

จากตลาดหลักท รัพย  ์

แห่งประเทศไทย ในงาน 

"SET Awards 2017"

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ได้รบัรางวลั Thailand Sustainability Investment 

(THSI) หรอื หุน้ยัง่ยนื ประจ�ำปี 2560 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 เพือ่ประกาศ

เกยีรตคิณุและเชดิชบูรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษัิทฯ ได้รบัเลอืกเป็นหนึง่ใน “รำงวลั 

Top 10 บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2017” จากนติยสาร

การเงินธนาคาร ซึง่เป็นรางวลัทีไ่ด้วเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน 

ทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Market Capitalization) สงูสดุ 300 อนัดับแรก และ 

มผีลประกอบการทีแ่สดงก�าไร รวมทัง้บรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์ MAI จ�านวน 96 บริษัท ที่ม ี

ผลประกอบการแสดงก�าไร โดยใช้ข้อมลู ณ สิน้ปี 2559 

โดยใช้วธิกีารจดัอนัดับทีว่ดัจากเกณฑ์การพิจารณาทีเ่ป็น 

มาตรฐานสากล ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ถงึความมปีระสทิธภิาพ 

ในการบรหิารจดัการของบรษิทัในภาพรวม โดยวัดจาก 

ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหาก�าไร  

ผลตอบแทนต่อการลงทนุ

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัการจดัอนัดบัในกลุม่ 

“ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5 จากผลของการ

ส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการทีด่บีรษิทัจดทะเบยีน

ในปี 2560 ด�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้รบัการคัดเลอืกให้อยูใ่น

รำยชือ่หุน้ยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability  

Investment (THSI) ประจ�ำปี 2559 จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ  

ได้รบัรางวลันีต้ดิต่อกนัเป็นครัง้ที ่2

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors’ 

Choice Award” จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  

ร ่วมกับตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

โดย บริษัท ศุภำลัย จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 1 ใน  

47 บรษัิท ท่ีสำมำรถท�ำคะแนนกำรประเมนิคณุภำพ

กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 

ดเีลิศ ได้คะแนนเตม็ 4 ปีตดิต่อกนั (พ.ศ. 2556-

2559) 

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบั

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2559  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บรษิทั ศภุำลยั 

จ�ำกดั (มหำชน) เป็น 1 ใน 80 บรษิทั ทีไ่ด้รบัคะแนน

ในระดบัดเีลิศ (Excellent) จากบรษิทัทีส่�ารวจทัง้สิน้ 

601 บริษทั โดยได้รบัต่อเนือ่งติดต่อกนัเป็นปีที ่4

 § ปี พ.ศ. 2558 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “บรษิทัจดทะเบยีน

ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนดีเด่น ปี 2558” (Outstanding  

Company Performance Awards) จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015  



 § ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Thailand 

Sustainability Investment 2015” หรอื รำยชือ่ 

“หุ้นย่ังยืน ประจ�ำปี 2558” จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability 

Awards 2015 ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัท

จดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นด้านการด�าเนนิธุรกจิ

อย่างยัง่ยนืและสร้างผลกระทบเชงิบวกแก่สงัคม

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under  

A Billion Award” จาก Forbes Asia ณ Sunway  

Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซยี โดย บรษิทั  

ศุภำลัย จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัท 

ในประเทศไทยท่ีได้รบัรำงวลัดงักล่ำว จากการพจิารณา

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยวัดผล 

จากผลการท�าก�าไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และ 

โอกาสทางธุรกจิในอนาคต

 § ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 

การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจ�าปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) ซ่ึงได้รบัการสนับสนนุ

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภำลัย จ�ำกัด 

(มหำชน) เป็น 1 ใน 87 บรษิทั ทีไ่ด้รบัคะแนน

ในระดับดีเลศิ (Excellent) จากบรษัิททีส่�ารวจ

ทัง้สิน้ จ�านวน 526 บรษิทั

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 

การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจ�าปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได ้ รับการ

สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 

บริษัท ศุภำลัย จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 1 ใน  

55 บริษัท ที่ได ้รับคะแนนในระดับดีเลิศ  

(Excellent) จากบรษิทัทีส่�ารวจทัง้สิน้ จ�านวน 

588 บรษิทั 

 § ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ได ้จัดส�ารวจและติดตามพัฒนาการด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ารายงาน CGR เพื่อแสดงถึง 

การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยในภาพรวม 

พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลส�าหรับนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 

2557 บรษิทั ศุภำลยั จ�ำกัด (มหำชน) มีผลกำรประเมนิ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี  

เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ  

(Excellent) จากบรษิทัทีส่�ารวจท้ังสิน้ จ�านวน 550 บรษัิท 
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 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวลัและใบประกาศ

เกยีรตคิณุ “บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำน

ยอดเยีย่มประจ�ำปี 2010” (Best Performance Awards)  

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET 

Awards 2010 ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบยีนฯ เพียงบรษิทั

เดยีวทีไ่ด้รบัรางวัลในกลุม่ทีม่มีลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคา

ตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

 § ปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Best Under 

A Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia  

โดย บรษิทั ศภุำลยั จ�ำกดั (มหำชน) เป็น 1 ใน 

200 บรษัิท ท่ีได้รบัรำงวลัดังกล่ำว จากการพจิารณา

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 

13,000 บรษิทั และเป็น 1 

ใน 9 บรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ท่ีได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผล

จากผลการท�าก�าไร, อตัรา

การเติบโต, ภาระหนี้สิน  

และ โ อก าสทา ง ธุ ร กิ จ 

ในอนาคต

2. รำงวัลที่แสดงถึงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำน

แรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ประจ�ำปี 2561 ระดับประเทศ” 

(Thailand Labor Management Excellence Award 2018) ส�าหรับ 

สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน เพ่ือยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการ 

บริหารจดัการด้านแรงงานทีเ่ป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้รบัโล่ประกาศ 

เกียรติคุณ “สถำนประกอบกำรดีเด่น”  

จากส�านักงานประกนัสงัคม เพือ่เชดิชูเกยีรติ

ในโอกาสทีบ่รษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) 

เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการ

ด�าเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและ

ครบถ้วน

 § ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บริษทัจดทะเบยีนด้ำนกำรรำยงำน 

บรรษทัภิบำลดเียีย่ม ประจ�ำปี 2557” (Top Corporate Governance 

Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน 

SET Awards 2014 ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ ี

ความโดดเด่นด้านรายงานการปฏบิตัติาม 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
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3. รำงวัลที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Certificate of ESG100  

Company” ประจ�ำปี 2561 จาก ESG Rating ของสถาบนัไทยพฒัน์  

โดย บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวัลดงักล่าวต่อเนือ่ง

เป็นปีที ่3 ซ่ึงเป็นรางวลัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100 อนัดบั

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื  

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก  

683 บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ได้รบัรางวลั “รำยงำนควำมยัง่ยนื ประจ�ำปี 2561” 

(Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูล 

ด้าน ESG ของบรษิทัอนัเป็นประโยชน์ต่อ Stakeholders ในรปูแบบของ 

รายงานความยั่งยืน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ 

เป็นครัง้ที ่2

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษัิทฯ รบัมอบรำงวลัศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหำ

ให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น ประจ�ำปี 2560 (Consumer Protection 

Thailand Call Center Award 2017) จากส�านกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองผู้บริโภค ซึง่บรษัิทฯ ได้รบัรางวลันีติ้ดต่อกัน 3 ปี 

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

สภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงกำร 

Big Brother Season 2 ซึง่ช่วยเหลอื SME ให้มทีกัษะ 

ทีจ่�าเป็นในการประกอบธรุกจิ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการ

พัฒนาสินค้าและบรกิารให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ยนื

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Certificate 

of ESG100 Company” ประจ�ำปี 2560 จาก 

ESG Rating ของสถาบนัไทยพฒัน์ โดย บรษิทั 

ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวัลดงักล่าว 

ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ซึง่เป็นรางวลัทีไ่ด้รับการคดัเลอืก 

เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มี

ความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

โดยคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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 § ปี พ.ศ. 2559 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “Certificate of ESG100 Company” ประจ�ำปี 2559 จาก ESG Rating ของสถาบนั

ไทยพัฒน์ โดย บรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100 อนัดบั บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่น

ในการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “กำรจัดกิจกรรม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถำน

ประกอบกำรท่ีท�ำกิจกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2559” 

(EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รำยงำน

ควำมยัง่ยนื ประจ�ำปี 2559” (Sustainability 

Report Award 2016) ประเภท Recognition  

จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยพจิารณา

จากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ  

อนัเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ผูล้งทนุในรปูของรายงาน

ความยัง่ยนื

 § ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ผู้ประกอบธรุกจิ

ที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น 

ประจ�ำปี 2558” (Consumer Protection Thailand  

 § ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ผูป้ระกอบ

ธุรกิจท่ีมีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหำให้แก ่

ผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2557” (Consumer  

Protection Thailand Call Center Award 2014) 

จากส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

 § ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิ 

อสังหำรมิทรพัย์ท่ีดี ประจ�ำปี 2554-2555” ของ

ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 

ส�านกันายกรฐัมนตร ี ในโครงการอสงัหาริมทรพัย์

ตดิดาว สคบ. โดย บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน)  

ได้รบัรางวลั จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ ศภุาลยั สวุรรณภมู,ิ  

ศภุาลยั ปาร์ค ศรนีครนิทร์, ศภุาลยั ปาร์ค แยก ตวิานนท์  

และศภุาลยั รเิวอร์ เพลส ซึง่ศภุาลยัได้รบัรางวลันี้

ตดิต่อกนัเป็นครัง้ที ่3

Call Center Award 2015)  

จากส�านกังานคณะกรรมการ 

คุม้ครองผู้บรโิภค ซึง่บรษิทัฯ

ได้รับรางวัลน้ีตดิต่อกนั 2 ปี
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 § ปี พ.ศ. 2555 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “รษัฎำกรพพิฒัน์” หรอื “ผูเ้สยีภำษคีณุภำพประจ�ำปี พ.ศ.2554”  

ซ่ึงเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสงักดักระทรวงการคลงั ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภมูใิจ ให้ชาต”ิ ซ่ึงมอบให้แก่ 

ผูเ้สยีภาษีทีค่วรค่าแก่การยกย่อง เชดิช ูเนือ่งจากองค์กรหรอืบุคคลเหล่านีเ้ป็นคนดีของแผ่นดินท่ีได้ร่วมมือ

ร่วมใจกนัเสยีภาษอีย่างถกูต้อง เตม็ที ่เตม็ใจ และซือ่สตัย์ เป็นต้นแบบของการท�าความดแีละสร้างความเชือ่มัน่ 

ให้เกดิขึน้กับประชาชน ผูป้ระกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนกัถงึคณุประโยชน์ของการ 

เสยีภาษ ีเพ่ือน�าไปสร้างความเจรญิมัง่คงแก่ประเทศชาตบ้ิานเมอืงต่อไป

 § ปี พ.ศ. 2555 บรษิทัฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศภุาลยั  

แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

“อำคำรปลอดภยั อุน่ใจทัง้เมอืง” จากกรงุเทพมหานคร 

ให้เป็นอาคารทีม่กีารบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั

รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยส�านกัการโยธา 

กรุงเทพมหานคร

 § ปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ

โครงการ “รวมแรงไทย รักษำน�้ำใสทุกคูคลอง” 

จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี 

ซ่ึงเป็นประธานพธิมีอบโล่ดงักล่าว ในโอกาสทีบ่รษิทั 

ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีเข้าร ่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลอง 

อย่างยัง่ยนื

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบ

ประกาศเกยีรตคิณุ “ผู้ประกอบกำรธรุกจิ 

อสงัหำรมิทรพัย์ทีด่”ี ประจ�าปี พ.ศ.2552 - 2553  

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี  

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. 

ซ่ึงศุภาลัยได้รับรางวัลน้ีติดต่อกันเป็น 

ครัง้ที ่2 

 § ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบกำรธุรกิจ

อสังหำรมิทรพัย์ทีดี่” ประจ�ำปี 2550 -2551  

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง

ผู ้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี 

ในโครงการคัดเลือกผู ้ประกอบธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ทีด่ี

 § ปี พ.ศ. 2546 บรษัิทฯ ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุ “ผูป้ระกอบ

ธุรกิจที่รักษำสิทธิผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ : โฆษณำสินค้ำและ

บริกำรที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผูบ้ริโภค ส�านักนายกรฐัมนตรี



4. รำงวัลที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น�ำทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำที่ดีเยี่ยม ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บ้ำนจดัสรรอนุรกัษ์พลงังำนดเีด่น ปี 2561”  

จ�านวน 3 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน ได้แก่ 

 } รางวัลบ้านจัดสรรอนรุกัษ์พลงังานดีเด่น แบบบ้านศภุจติรา(ใหม่)  

โครงการศภุาลยั พรม่ีา วลิล่า พระราม 2-บางขนุเทยีน

 } รางวัลบ้านจัดสรรอนรุกัษ์พลงังานดีเด่น แบบบ้านศภุศริิ  

โครงการศภุาลยั เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว 

 } รางวัลบ้านจัดสรรอนรุกัษ์พลงังานดีเด่น แบบบ้านศภุราช  

โครงการศภุาลยั พรม่ีา วลิล่า พระราม 2-บางขนุเทยีน

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2561 ส�ำหรับ

โครงกำรศุภำลัย พำร์ควิลล์ ปิ่นเกล้ำ - กำญจนำ 

ประเภท “บ้ำนเดี่ยวรำคำปำนกลำง”และโครงกำร

ศภุำลยั ซิตี ้รสีอร์ท แจ้งวฒันะ ประเภท “อำคำรชดุ

รำคำปำนกลำง” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า

อสังหาริมทรัพย์ไทย บรษัิท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรยีลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส จ�ากดั ซึง่รางวลัดงักล่าวคดัเลอืกจากโครงการ 

“คุม้ค่ากบัการซือ้” โดยพจิารณาจากราคาทีเ่หมาะสม 

ท�าเลทีต่ัง้ วสัด ุรปูแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อม

ในโครงการ และของแถม

 § ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม ศุภำลัย 

เวอเรนด้ำ รชัวภิำ - ประชำชืน่ ได้รบัฉลำกแบบ

อำคำรอนรุกัษ์พลงังำน 2561 ระดับดีมำก ประเภท 

อำคำรชุด (BEC Awards 2018) โดยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

Building Energy Code  

(BEC) ทีอ่อกแบบมาเพือ่การ

อนรุกัษ์พลงังาน จากกรมพฒันา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน
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 § ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมเินยีม 2 โครงการ

ของบรษิทัฯ คอื ศภุำลยั เวลลิงตนั และศภุำลยั  

มอนเต้ @ เวยีง เชียงใหม่ ได้รบัใบประกาศนยีบตัร

ผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018 จากการ

ประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก 

Property Export Awards Thailand 2018  

(PEAT 2018) ของศนูย์วจิยัขดีความสามารถในการแข่งขนั ส�านกัวจิยั  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมพัฒนา

อสงัหารมิทรัพย์ไทย สมาคมสถาปนกิสยามฯ การเคหะเเห่งชาต ิส�านกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคและกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ



 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั BCI Asia Top 

10 Developers Awards 2018 จากบริษัท  

บซีีไอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิฟอร์เมชัน่ จ�ากดั และ  

Future Arc Journal โดยมอบรางวลัดังกล่าวให้กบั 

โครงการคอนโดมิเนียม คือ ศุภาลัย เวอเรนด้า 

พระราม 9 ซ่ึงบรษัิทฯ ได้รบัรางวลัดังกล่าวต่อเนือ่ง

เป็นปีที ่8

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัรางวัล “Thailand's Top  

Brand Trust Index in the Real Estate Industry  

2017” จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นรางวลัที่

การนัตว่ีา แบรนด์ใดได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้รโิภค 

มากที่สุด ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

ตามหลักวิชาการ ด้วยการน�าดัชนีความเชื่อม่ัน 

ผู ้บริโภค (Consumer Confidence Index)  

เครือ่งมอืวดัความไว้วางใจ (Trust Barometer) และ

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix)  

มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสถิติชั้นสูง 

เพ่ือกลัน่กรองให้เกดิเครือ่งมอืดชันคีวามไว้วางใจแบรนด์ 

ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเชื่อถือได้ 

และถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ โดย บริษัท ศุภาลัย 

จ�ากดั (มหาชน) เป็นแบรนด์ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจาก

ผูบ้รโิภคประเภทรางวลัคอนโดมเินยีมท่ีลกูค้าโหวตว่า

คุม้ค่าทีส่ดุ 

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั BCI Asia Top 10 Developers 

Awards 2017 จากบรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัช่ัน อนิฟอร์เมช่ัน จ�ากัด  

และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการ

คอนโดมเินียม จ�านวน 3 โครงการ คอื ศภุาลยั ไลท์ รชัดาฯ - นราธวิาส 

- สาทร ศภุาลยั ลอฟท์ สถานีแคราย และศุภาลยั ลอฟท์ สถานตีลาดพลู 

ซ่ึงบริษทัฯ ได้รบัรางวลัดังกล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่7

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัโล่ประกาศ

เกยีรตคุิณ “โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ดี

เด่น ปี 2560” ส�าหรบัโครงการศภุาลยั 

เวลลิงตนั 2 ประเภท “คอนโดมเินยีม” 

จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า

อสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ 

ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงกำร

อสงัหำรมิทรพัย์ดเีด่น ปี 2558” ในโครงการศภุาลยั พรมีา วลิล่า 

พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย เบลล่า 

วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศนูย์ข้อมลูวจิยั 

และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ 

ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากดั ซึง่รางวัลดงักล่าว 

คดัเลอืกจากโครงการ “คุม้ค่ากบัการซือ้” โดยพจิารณา 

จากราคาทีเ่หมาะสม ท�าเลทีต่ัง้ วสัดุ รปูแบบ การออกแบบ  

และสภาพแวดล้อมในโครงการ 
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 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016  

จากบริษทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิฟอร์เมชัน่ จ�ากดั และ Future Arc Journal บรษิทั 

ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัดังกล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บรษิทั

ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทย โดยการคดัเลอืกจากผลงานการออกแบบโครงการ 

ทีม่คีวามโดดเด่นและมคีณุภาพ อกีทัง้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั Think Of Living 

People’s Choice Awards 2016 ประเภทรางวลั  

Editor Choice 2016 จดัขึน้โดยเวบ็ไซต์ Think Of Living  

(สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์) จากการคัดเลือก 

7 โครงการอสงัหาริมทรพัย์ทีโ่ดดเด่นประจ�าปี 2016 

และยงัเข้ารอบ Final List อกี 2 สาขา คอื High-rise 

Condominium Development : Main Class จาก 

โครงการศภุาลยั รวิา แกรนด์ และสาขา Best High-rise  

Condominium Development : Affordable  

จากโครงการศภุาลยั ปาร์ค รัชวภิา

 § ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บ้านจดัสรร

อนรุกัษ์พลงังานดเีด่น ปี 2557” จ�านวน 4 รางวลั 

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้แก่ 

 } รางวลับ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น 

แบบบ้านศภุลกัขณา โครงการศภุาลยั วลิล์ 

วงแหวน-พระราม 2

 } รางวลับ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น  

ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศภุนชั  

โครงการศภุาลยั วลิล์ วงแหวน-พระราม 2

 } รางวลับ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น ด้าน

สถาปัตยกรรม แบบบ้านศภุด�ารง โครงการ

ศภุาลยั การ์เด้นวลิล์ ศรนีครนิทร์-บางนา 

 } รางวลับ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น  

ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศภุวฒันา  

โครงการศภุาลัย การ์เด้นวลิล์ ศรนีครินทร์-บางนา 

ซึง่บริษทั ศภุาลยั จ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษัิทพฒันา

อสังหารมิทรพัย์ท่ีได้รบัรางวลัมากท่ีสดุ โดยรางวัลนี้

มอบให้ผูป้ระกอบการบ้านจัดสรรท่ีให้ความส�าคัญ

ในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 

และเป็นตวัอย่างท่ีดใีห้แก่สงัคม 
 § ปี พ.ศ. 2558 บรษัิทฯ ได้รับรางวลั “BCI Asia Top 10  

Developers Awards 2015” จากบรษิทั บซีไีอ เอเชีย 

คอนสตรัคชัน่ อนิฟอร์เมชัน่ จ�ากดั และ Future Arc 

Journal ซึง่บรษิทัฯได้รบัรางวลันีต้ดิต่อกนัเป็นครัง้ที ่5 

เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการ

ก่อสร้างทีม่คีวามโดดเด่น ทัง้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
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 § ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได ้รับโล ่รางวัลและ 

ใบประกาศนียบตัร “BCI Asia Top 10 Developers  

Awards 2014” จากบรษิทั บซีไีอ เอเชีย คอนสตรคัชัน่ 

อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal  

ซึ่งศุภาลัยได ้รับรางวัลนี้ติดต ่อกันเป ็นครั้ง ท่ี 4  

โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพฒันา

โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค

 § ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “BV สญัลกัษณ์

แห่งควำมมั่นใจ ในมำตรฐำนระดับสำกล” จาก

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (BVC) โดยรางวลัดงักล่าวพจิารณาจากการน�า

เครือ่งหมายการรบัรองระบบ ISO 9001 ของ BVC 

ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ  

ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์

 § ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบ

ประกาศนียบตัร “BCI Asia Top 10 Developers  

Awards 2013” จากบรษิทั บซีีไอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่  

อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal  

ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้

ตดิต่อกันเป็นครัง้ที ่3 โดยเป็น 1 ใน 10 บรษัิทพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทยทีไ่ด้รบัรางวลัดงักล่าว  

โดยพจิารณาจากผลงานการออกแบบและการพฒันา

โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของ 

ผูบ้ริโภค 

 § ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ 

“โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555”  

ในโครงการศภุาลยั พาร์ควลิล ์ ร่มเกลา้-สุวรรณภมูิ 

ประเภท “บ้านเดีย่ว” และโครงการศภุาลยั ปาร์ค  

แยกตวิานนท์ ประเภท “อาคารชดุ” จากศนูย์ข้อมลูวจิยั 

และประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย บรษิทั เอเจนซี่  

ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด ซ่ึงรางวลัดังกล่าว 

หมายถงึโครงการ “คุม้ค่าน่าซือ้” โดยพจิารณาจาก

ราคาและคณุภาพท่ีเหมาะสม ท�าเลท่ีตัง้ วสัด ุรปูแบบ 

และการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ
 § ปี พ.ศ. 2555 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “BCI Asia Top 10 

Developers Awards 2012” จากบรษิทั บซีไีอ เอเชยี  

คอนสตรัคชัน่ อนิฟอร์เมชัน่ จ�ากดั และ Future Arc  

Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจาก

ผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 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 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand  

Property Awards 2011” ประเภท Best  

Affordable Condo Development (Bangkok)  

ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และ 

ศุภาลัย พรี เมียร ์  รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร  

จากนิตยสาร Property Report

 § ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554”  

ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม  

จากศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย  

บริษทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากดั 

ซึง่รางวลัดงักล่าวหมายถงึโครงการ “คุม้ค่ากบัการซ้ือ”  

โดยพจิารณาจากราคาทีเ่หมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร)  

ท�าเลทีต่ัง้ วสัดุ รปูแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อม 

ในโครงการและของแถม

 § ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บรษิทัพฒันำ

อสงัหำรมิทรพัย์ยอดเยีย่มของไทยประจ�ำปี 2554” 

(Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia  

โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ของประเทศไทยท่ีได้รบัรางวลัดงักล่าว โดยพจิารณา

จากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการ

ก่อสร้างของบรษิทัฯ จนเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค

 § ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ได้รบัมอบ “ฉลำกรับรอง

อำคำรอนรุกัษ์พลงังำน ปี 2554” จากกรมพฒันา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน จ�านวนท้ังสิ้น 27 ฉลาก จากจ�านวน  

13 แบบบ้าน

 § ปี พ.ศ. 2553 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั 

“งำนออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น 

ประจ�ำปี 2552” (Urban Design 

Awards 2009) ระดับวิชาชีพและ

องค์กร ประเภทโครงการวางผงัแม่บท

กลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของ 

โครงการศุภาลัย คาซา ริวา จาก

สมาคมสถาปนกิชมุชนเมอืงไทย

 § ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลำกรับรองอำคำรอนุรักษ์พลังงำน ปี 2552”  

จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน จ�านวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศภุพฒัน์ (ใหม่)  

ได้รบัฉลากระดบัดมีาก, บ้านศภุดรัล (ใหม่) บ้านศภุวรรณา บ้านศภุวิฒัน์ และบ้านศภุนชุ (พเิศษ)  

ได้รบัรางวลัฉลากระดับดี
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 § ปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บ้ำนจัดสรร

อนุรักษ์พลังงำนดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภนุช  

(พเิศษ) และแบบบ้านศภุดรลั (ใหม่) ประเภทบ้านเดีย่ว 

ขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

 § ปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวลัพเิศษ Readers’ 

Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนติยสาร Living in Thailand

 § ปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ ได้รับรางวลั “บ้ำนจัดสรรอนรุกัษ์

พลังงำนดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่)  

ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย  

การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และ 

แบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง 

จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนา

พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

5. รำงวัลที่แสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพของผู้บริหำรบริษัทฯ ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั ศภุำลัย จ�ำกดั (มหำชน) รบัรางวลั “บคุคลต้นแบบสมัมำชพี  

ประจ�ำปี 2561” จากมลูนธิสิมัมาชพี ซึง่เป็นรางวลัทีย่กย่องและ

เชิดชูเกียรติบุคคลผู ้ประกอบอาชีพและด�าเนินธุรกิจตามหลัก

สมัมาชพี โดยไม่เอาก�าไรสงูสดุเป็นตวัตัง้ ค�านงึถงึความเป็นธรรม

ทางสงัคม ค�านงึถงึความสขุของตนและคนท�างาน รวมถงึประโยชน์

ของผูบ้รโิภคและผูร้บับรกิารเป็นหลกั โดยไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อม 

เพ่ือเป็นต้นแบบทีดี่งามต่อสงัคมต่อไป

 § ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศุภำลยั จ�ำกดั (มหำชน) 

รบัโล่ประกำศเกียรตคิณุ “บคุคลตวัอย่ำง ในภำคธรุกจิพฒันำอสังหำรมิทรพัย์” ในโครงการ  

"บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จากมูลนิธ ิ

สภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) 

 § ปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “บ้ำนจดัสรรอนรุกัษ์

พลงังำนดีเด่น” ระดบัดเีด่น แบบบ้านศภุวิฒัน์ ประเภท

บ้านเดีย่วขนาดเลก็ จากโครงการศภุาลยั ออร์คดิ ปาร์ค 

วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเด่ียว 

ขนาดกลาง จากโครงการศุภาลยั ออร์คดิ ปาร์ค พระราม 2  

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 
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 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั Thailand Headlines 

Person of The Year Awards 2018 ในกลุม่สำขำ

เศรษฐกจิและสงัคม โดย บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน)  

ได้รับรางวัลดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้ 

บริษัทที่มีบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคม มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ 

และมข่ีาวบทสมัภาษณ์ทีป่รากฎในสือ่ต่างๆ และโซเชียลมเีดีย 

จ�านวนมาก รวมทั้งมีส ่วนร ่วมสร้างประโยชน์และ 

สานความสัมพันธ์อนัดีระหว่างไทย - จีน

 § ปี พ.ศ. 2560 ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม  

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลั 

Thailand Headlines Person of 

The Year Awards 2016-2017 

ในกลุ ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม  

ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคล

ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู ้จัก 

 § ปี พ.ศ. 2558 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุาลยั 

จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลั “ผูบ้รหิำร

สูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding 

CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

ในหลากหลายสาขาอาชีพ มข่ีาวบทสัมภาษณ์ทีป่รากฎในสือ่ต่างๆ 

และโซเชยีลมเีดยีจ�านวนมาก รวมทัง้มส่ีวนร่วมสร้างประโยชน์และ

สานความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างไทย - จนี จัดโดยบรษิทั เจยีระไน 

เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั

 § ปี พ.ศ. 2557 ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม  

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั  

(มหาชน) รับเกียรติบัตร “คนดีศรีสวน”  

อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น  

รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียน 

สวนกุหลาบวทิยาลยัครบรอบ 11 รอบ 132 ปี

102

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



 § ปี พ.ศ. 2556 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์ แก่ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจนัทร์ เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2556 ทีผ่่านมา

 § ปี พ.ศ. 2557 คณุอจัฉรา ตัง้มตธิรรม รองประธานกรรมการ

บริหาร บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) รบัพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์  

ช้ัน “จตตุถดเิรกคณุาภรณ์” (จ.ภ.) อนัเนือ่งจากเป็นผูอ้ทุศิตน 

กระท�าความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

เพือ่ประเทศชาติและประชาชน โดยบรจิาคทนุทรพัย์ส่วนตัว 

ให้กบัโรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพือ่ปรบัปรงุห้องผู้ป่วยพเิศษ 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดกูและข้อ ชัน้ 6 อาคารกติติวัฒนา 

ระยะที ่2

 § ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ 

“บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สำขำศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  

ประธานรัฐสภา มอบรางวลัในงานราตรีประดบัดาว ประจ�าปี 2556 

 § ปี พ.ศ. 2552 คุณวารณุ ี ลภิธนานวุฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการสายงานการเงนิและบญัช ี บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน)  

ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเครำะห์ประจ�ำปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้ำง” จากสมาคม 

นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์

6. รำงวัลที่แสดงถึงศักยภำพในกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทศุภำลัย ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด  

ได้รบัรางวลั "บรรษทัภบิำลดเีด่น" ด้านความโปร่งใส

และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ

 § ปี พ.ศ. 2552 บรษิทั หาดใหญ่นครนิทร์ จ�ากัด ได้รบัรางวลั 

“ประกำศเกยีรตคิณุจรรยำบรรณดเีด่นหอกำรค้ำไทย 

ประจ�ำปี 2552” โดยหอการค้าไทย

 § ปี พ.ศ. 2551 บรษิทั หาดใหญ่นครนิทร์ จ�ากดั ได้รบัรางวัล “จรรยำบรรณดเีด่น” จากหอการค้าจงัหวัดสงขลา ในฐานะเป็น

องค์กรทีบ่ริหารอย่างมจีรรยาบรรณตามหลกัจรรยาบรรณหอการค้า 
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ผลการด�าเนินงาน

จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

2557 2558 2559 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561

ยอดขายตามสัญญา 19,386 23,011 23,591 30,424 33,009

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 18,270 20,999 22,902 24,401 25,203

รายได้รวม 18,671 21,523 23,492 25,573 25,810

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,722 5,692 6,262 7,368 7,291

ก�าไรส�าหรับปี 4,478 4,349 4,887 5,814 5,770

สินทรัพย์รวม 38,031 47,287 51,680 55,746 57,704

หนี้สินรวม 20,053 26,837 28,068 27,335 22,982

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,977 20,450 23,612 28,411 34,722

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 2,143.08

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.61 2.53 2.85 3.39 2.92

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.47 11.91 13.76 16.55 16.20

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.05 - 1.00
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อัตราส่วนทางการเงิน

2557 2558 2559 2560
(ปรบัปรงุใหม่)

2561

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 42 38 38 37 38

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 24 20 21 23 22

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 25 21 21 20 17

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 12 9 9 10 10

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.66 0.95 0.87 0.68 0.39

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

วนัที ่23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชมุชัน้ 33 อาคารศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์  

เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุน้

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุน้

เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุน้

วันที่จ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2562
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อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน

ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง)  
ร้อยละ (%)

รายได้รวม 25,572.57 25,809.53 1%

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 24,400.65 25,203.08 3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,652.29 2,812.66 6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%เม่ือเทียบกับรายได้รวม 10.4% 10.9% -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,368.36 7,291.33 (1%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,488.92 1,448.72 (3%)

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำาไรก่อนภาษี (%) 20.2% 19.9% -

กำาไรสุทธิ 5,813.69 5,770.42 (1%)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม  (%) 22.7% 22.4% -

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.39 2.92 (14%)

กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 3.25 2.92 (10%)

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้ตัดสนิใจนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาท่ีทำากบัลูกค้า มาถอื

ปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคับใช้ บรษัิทฯและบริษัทย่อยได้ปรบัย้อนหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึง่ว่า

บรษัิทฯและบรษิทัย่อยใช้นโยบายการบญัชน้ีีมาต้ังแต่แรก ท้ังนีส้ามารถดรูายละเอยีดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 3 ข.

• รายได้จากการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์เท่ากับ 25,203.08 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 802.43 

ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 3%  แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสทิธิบ้์านและทาวน์เฮ้าส์  55% และทีเ่หลือ 45% เป็น

รายได้จากการโอนกรรมสทิธิอ์าคารชุด สาเหตหุลกัทีร่ายได้เพิม่ขึน้เนือ่งจากยอดขายทีท่ำาได้เพิม่มากขึน้

• รายได้รวมเพิม่ขึน้จากปีก่อน 236.96 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 1% เนือ่งจากรายได้จากการโอนกรรมสทิธิท์ีเ่พิม่ขึน้ตามท่ี

กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่อย่างไรกต็ามในไตรมาสที ่3 ปี 2560 บรษิทัย่อยในประเทศฟิลปิปินส์ได้ทำาสญัญาขายอาคารสำานกังาน

ให้เช่ามลูค่า 1,620 ล้านเปโซ ทำาให้บรษิทัย่อยมกีำาไรจากการขายอาคารสำานกังานให้เช่าดงักล่าวเป็นจำานวน 668 ล้านเปโซ  

(จำานวน 451 ล้านบาท) รายได้รวมจึงเพิม่ขึน้จากปีก่อนเพยีงเลก็น้อย

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยคดิเป็น 10.9% เมือ่เทยีบกบัรายได้รวม ซึง่เพิม่ขึน้จากงวด

เดยีวกันของปีก่อนทีอ่ยูท่ี ่10.4% โดยสาเหตหุลกัเนือ่งมาจากจำานวนโครงการทีเ่พิม่ขึน้

• กำาไรสทุธเิท่ากบั 5,770.42 ล้านบาท ลดลง  43.27 ล้านบาท จากปีก่อน คดิเป็นลดลง 1% เนือ่งจากในปี 2560 บรษิทัย่อย 

มกีำาไรจากการขายอาคารสำานกังานให้เช่าในประเทศฟิลปิปินส์ ตามทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้กำาไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

เท่ากบั 2.92 บาทต่อหุน้ลดลงจากปีก่อนทีอ่ยูท่ี ่3.39 บาทต่อหุน้ ทัง้นีใ้นเดอืนตลุาคม 2560 บรษิทัฯได้ออกใบสำาคญั

แสดงสทิธริุน่ที ่4 ให้กบัผูถ้อืหุน้รายเดิม และมกีารใช้สทิธใินระหว่างปี 2561 ไปเป็นจำานวนทัง้สิน้ 427 ล้านหุน้ ซึง่ใบ

สำาคญัแสดงสทิธริุน่ที ่4 ได้หมดอายลุงเมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีำาไรต่อหุน้ปรบัลด

สำาหรับปี 2561 เท่ากบั 2.92 บาทต่อหุน้ ปี 2560 เท่ากบั 3.25 บาทต่อหุน้
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2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

ปี 2560
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)  
ร้อยละ (%)

สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 513.52 1,055.75 106%

เงินลงทุนชั่วคราว 1,260.49 628.62 (50%)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 49,509.87 50,543.07 2%

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.67 401.31 23,931%

สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา 38.16 402.42 955%

สินทรัพย์อ่ืนๆ 4,422.54 4,672.60 6%

รวมสินทรัพย์ 55,746.25 57,703.77 4%

สนิทรัพย์รวมในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 4% สาเหตหุลกัของการเพิม่ข้ึนมาจาก

• เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 106% เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีายได้จากการโอนกรรมสทิธิเ์พิม่

มากขึน้ โดยมรีายละเอยีดตามข้อ 3 ตารางสรปุสภาพคล่องและกระแสเงนิสด

• เงนิลงทนุชัว่คราวลดลง 50% เน่ืองจากในปี 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ในต่างประเทศได้ขายเงนิลงทุนในพนัธบัตรรฐับาล

เพ่ือชำาระคนืเงนิกูย้มืให้บรษิทัฯ

• ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายเพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีง 2% เนือ่งมาจากมต้ีนทนุค่าก่อสร้างของโครงการที่

เปิดขายเพิม่ขึน้และมโีครงการทีร่อส่งมอบให้ลกูค้าเพิม่ขึน้

• เงนิลงทนุระยะยาวอืน่เพิม่ขึน้ 23,931% สาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บรษัิทฯได้ลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนใน

ประเทศเวยีดนามจำานวน 10 ล้านเหรยีญสหรฐั (321 ล้านบาท) โดยบริษทัฯได้แสดงมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นตราสาร

ทีจ่ะถอืจนครบกำาหนด และบรษัิทย่อยแห่งหนึง่ได้ลงทนุในตราสารทนุในประเทศเป็นจำานวน 79 ล้านบาท โดยได้แสดง

มลูค่าเป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

• สนิทรัพย์ท่ีรบัรูจ้ากต้นทนุในการได้มาซึง่สญัญาเพิม่ขึน้ 955% เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ตดัสนิใจนำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่ำากบัลกูค้า มาถือปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ บรษิทัฯ

และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ใช้นโยบายการบญัชนีีม้าต้ังแต่แรก 
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ปี 2560
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
ร้อยละ (%)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 2,976.86 1,996.49 (33%)

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 3,763.84 4,844.40 29%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 2,589.00 78.30 (97%)

หุ้นกู้ 14,391.64 12,693.04 (12%)

หนี้สินอื่นๆ 3,613.99 3,369.86 (7%)

รวมหน้ีสิน 27,335.33 22,982.09 (16%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 28,410.92 34,721.68 22%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 68% 39%

หน้ีสนิรวมในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 16% สาเหตหุลกัของการลดลงมาจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายได้ 

เพ่ิมขึน้จงึนำากระแสเงนิสดทีไ่ด้มาไปจ่ายชำาระหนี ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้

• เจ้าหน้ีตัว๋แลกเงนิลดลง 33% เนือ่งจากในปี 2561 บรษิทัฯจ่ายชำาระเจ้าหนีต้ัว๋แลกเงนิ

• เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 29% เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรับ 

เงินดาวน์จากลกูค้ามากขึน้

• ยอดเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารลดลง 97% เนือ่งจากบรษิทัฯมกีระแสเงนิสดจากการโอนกรรมสทิธิจ์งึนำามาชำาระคนื

เงินกู้ยมืระยะยาว

• ในระหว่างปี 2561 บรษัิทฯได้ชำาระคนืหุน้กูท้ีค่รบกำาหนดจำานวน 4,700 ล้านบาท และได้ออกจำาหน่ายหุน้กูจ้ำานวนเงนิ

ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึง่มต้ีนทนุทางการเงนิตำา่กว่าสนิเชือ่โครงการ

• อัตราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Gearing Ratio) อยูท่ี่ระดบั 39% ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

ลดลงจากระดับ 68% ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีระแสดเงนิสดรบัจาก

การโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น และนำาไปจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมถึงมีส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากการใช้สทิธใิบสำาคญัแสดงสทิธริุน่ที ่4
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3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,612.10 5,009.04

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (432.09) (13.72)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,270.90) (4,387.95)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 35.35 (65.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (55.54) 542.23

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้

จากการโอนกรรมสทิธิแ์ละรายได้อืน่ๆทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีก่ระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุลดลงเนือ่งจากในปี 2561 บรษิทัย่อย 

แห่งหน่ึงในต่างประเทศได้ขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมให้บริษัทฯ และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหา

เงินปี 2560 จำานวน 2,270.90 ล้านบาทเกิดจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่วนในปี 

2561 มีจำานวน 4,387.95 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯจ่ายชำาระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน การชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

และไถ่ถอนหุน้กู้ รวมทัง้บรษิทัฯได้รบัเงนิจากการใช้สทิธใิบสำาคญัแสดงสทิธริุน่ที ่4

อน่ึง ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มยีอดสญัญาทีล่กูค้าซือ้บ้านและ/หรอือาคารชดุพกัอาศยัแล้วแต่

ยงัไม่ถึงกำาหนดโอนให้ลกูค้า 42,529 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลกูค้าและสามารถรบัรูเ้ป็นรายได้ในปี 2562 

จำานวน 13,407 ล้านบาท และส่วนทีเ่หลอื 29,122 ล้านบาทในอกี 3 ปีถดัไป ทัง้นีย้อดสญัญาทีร่อส่งมอบหมายถงึยอดจำานวน

เงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐาน 

การบญัชคีอืรับรู้รายได้เมือ่โอนกรรมสทิธิ์
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด “ศุภาลัย 

ใส่ใจ...สร้างสรรค์สงัคมไทย” มาอย่างยาวนานถงึ 29 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คณุภาพชีวติของคนในสงัคมให้ดยีิง่ข้ึน ด้วยจติส�านกึ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึง่ถ่ายทอดสูก่จิกรรมหลากหลายรปูแบบ 

ทัง้กจิกรรมด้านการให้ความรู ้การศกึษา สิง่แวดล้อม ศลิปะวัฒนธรรม ครอบครวั สขุภาพ ชมุชน และศาสนา ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสังคมอย่างแท้จรงิ

 กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี 

บริษทัฯ จดัอบรมสมัมนาในหลากหลายประเภทความรูท้ีส่ร้างสรรค์คณุภาพชวีติ ซึง่เป็นอภนินัทนาการ ฟร ีมอบให้แก่

ลกูค้าโครงการศภุาลยั สมาชกิศภุาลยัแฟนคลบั ประชาชนทัว่ไป พนกังานศภุาลยั รวมทัง้สือ่มวลชนแขนงต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นน�าจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อาทิ เคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น “จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่ง

ยุค Thailand 4.0” โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น “7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดี

ด้วยตนเอง” โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ และ “เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์” โดย 

ผศ.พญ.สริินทร ฉนัศริกิาญจน และกจิกรรม DIY “ไอเดยีจดัสวนรมิระเบยีงคอนโดอย่างมอืโปร” โดย คณุอศิรา แพงสี 

 

“จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่งยุค Thailand 4.0”

 

“เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์”
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“7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง”

 

 “ไอเดียจัดสวนริมระเบียงคอนโดอย่างมือโปร”

และอกีหลากหลายหวัข้อทีม่ปีระโยชน์ โดยได้ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เช่น บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ�ากดั (มหาชน) 

จัดสัมมนา “เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวย น่าอยู่” และ สถาบันโยคะวิชาการ จัดสัมมนาด้านสุขภาพเป็น

กจิกรรม workshop หวัข้อ “มหศัจรรย์โยคะ...บ�าบัดโรค” โดยผูส้นใจสามารถเข้าไปรบัชมย้อนหลงังานสมัมนาทีบ่รษิทัจดัขึน้

มาได้ทาง Supalai Channel บน Youtube

“เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวยน่าอยู่”

“มหัศจรรย์โยคะ...บ�าบัดโรค”
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 กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษทัฯ มโีครงการช่วยพฒันาสถานศกึษาทัง้โรงเรยีน มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษาต่างๆ จ�านวนมากในด้านต่างๆ 

ต้ังแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย การบริจาค

ยานพาหนะ และร่วมมอืกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในด้านวิชาการและการวจิยั รวมทัง้การบรจิาค

เงนิให้โรงเรียนชนบททีข่าดแคลนต่างๆ 

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 

ประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อแบ่งปันน�้าใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

ชนบททีข่าดแคลนตามต่างจงัหวดั อาท ิ โรงเรยีนบ้าน ห้วยปนู จงัหวดัสรุนิทร์, โรงเรยีนบ้านหนิกอง จงัหวดัสระแก้ว, โรงเรยีน

บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ�ารุง จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียน

บ้านร่มเกล้า 3 จงัหวดัตาก 

และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน�้า เครื่องปั๊มน�้า และอุปกรณ์ 

กฬีา ณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จงัหวดัน่าน พฒันาปรบัปรงุอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมดุ สนามเดก็เล่น และบรจิาคคอมพวิเตอร์ 

อปุกรณ์กีฬา เพ่ือการศกึษา ณ โรงเรยีนวดัท้ายยอ จังหวดัสงขลา สนบัสนนุเงนิเพือ่จดัสร้างห้องเรยีน มอบถงัเกบ็น�า้ และบรูณะ

ปรบัปรงุห้องสมดุเพือ่การศึกษา ณ โรงเรยีนบ้านขนุกลาง จงัหวดัเชยีงใหม่ อกีทัง้ลงพืน้ทีฟ้ื่นฟ ู2 โรงเรียนทีป่ระสบอทุกภยั จงัหวัด

นครศรธีรรมราช บรจิาคเงินและวสัดุอปุกรณ์ หนังสอืพร้อมชัน้วาง ป๊ัมน�า้ และถงัเกบ็น�า้ ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารอเนกประสงค์ 

และสนามเดก็เล่น ณ โรงเรยีน วดัท่านคร และซ่อมแซมห้องสมดุ ณ โรงเรยีนบ้านบางกระบือ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทปี”
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โรงเรียนวัดท่านคร และ โรงเรียนบ้านบางกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

 

โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา
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โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน

อกีทัง้สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิม่ด ีพีอ่ิม่สขุ” เป็นโครงการทีท่�าให้เดก็ๆ มอีาหารกลางวนัทีม่คีณุภาพตลอดไป อกีทัง้

ยงัสามารถสร้างคณุประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลกัปรชัญาทฤษฎเีศรษฐกจิทีพ่อเพยีง อนัเป็นวถิคีวามสขุทีย่ัง่ยนื 

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขาดแคลนอาหาร

กลางวัน และระบบถังเก็บน�้า รวมไปถึงขาดแหล่งน�้าดื่มท่ีสะอาด โดยบริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีสร้างแหล่งอาหาร 

สร้างแปลงผกั บ่อซีเมนต์เลีย้งปลา โรงเพาะเหด็ ในรปูแบบเกษตรอนิทรย์ีทีส่ะอาดปลอดภยั เพือ่สรรค์สร้างแหล่งอาหารทีส่ะอาด

ปลอดภยัได้อย่างยัง่ยนื รวมทัง้ให้ความรูค้รบวงจรไปจนถงึการจ�าหน่ายเพือ่สร้างเงนิทนุหมนุเวยีนเป็นทนุอาหารกลางวนัได้ตลอดไป

โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงับรจิาคทีด่นิจ�านวน 15 ไร่ บรเิวณรงัสติ คลอง 4 อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี ให้แก่

กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่เป็นทีต้ั่งโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั รงัสติ และบรจิาคเงนิจ�านวน 2,000,000 บาท 

ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดท�าห้อง Center of 

Innovative Urban, Community and Real Estate Development

ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบรหิาร, คณุอจัฉรา ตัง้มตธิรรม รองประธานกรรมการบรหิาร ร่วมบรจิาค

ในนามบริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) มอบให้กบัมลูนธิทิสิโก้ เพือ่เป็นทนุการศกึษาแก่เดก็นักเรยีน และนกัศกึษาทัว่ประเทศ              

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ ในงานคอนเสร์ิตการกุศล “30 ปี แห่งการให้” และมอบหนงัสอื “เมือ่ไหร่จะ...ร�า่รวยมสีขุอย่างยัง่ยนื” 

เขียนโดย ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ให้โรงเรยีนชนบทต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบรุ ีภเูกต็ ชลบรุ ีสรุาษฎร์ธานี 

ระยอง อดุรธานี และนครราชสมีา เพือ่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ส�าหรบัคณาจารย์และนกัเรยีน

 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษทัฯ ยังให้ความส�าคญักบัเรือ่ง ความรบัผดิชอบใน

การร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพือ่ตอบรบันโยบายการสร้างสรรค์

บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับ

ค�าว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” 

ซึง่ถ่ายทอดสูก่จิกรรมเชงิอนุรักษ์สิง่แวดล้อม อาท ิผูบ้รหิารบรษิทั 

ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และคณะสือ่มวลชนร่วมกบัคณะผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้เพือ่คืนพืน้ทีส่เีขยีว ณ โรงเรยีนสรุาษฎร์พิทยา 2 

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน,ี น�าคณะสือ่มวลชนร่วมกันปลกูป่าชายเลน เพือ่สร้างความ

อดุมสมบรูณ์ให้แก่ระบบนเิวศ ณ สวนป่าชายเลนทลูกระหม่อม อทุยานสิง่แวดล้อม

นานาชาตสิริินธร จงัหวดัเพชรบรุ,ี ร่วมกจิกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศนูย์อนรุกัษ์

พนัธ์ุเต่าทะเล กองทพัเรอื จังหวดัชลบรุ ีและร่วมปลกูพรรณไม้ไทยในวรรณคดี 

ณ โรงเรียนบ้านผังสามคัค ีอ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีและทีผ่่านมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รกัษาน�า้ใสทกุคคูลอง” 

เพือ่ช่วยดแูลรักษาคคูลองอย่างยัง่ยนื ซึง่จดัขึน้โดยกระทรวงการคลงั 

 กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

บริษัทฯ จัดงานแนะน�าหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร ซึง่หนงัสอืเล่มนีบ้รรจงสร้างสรรค์เพือ่การกศุล เป็นหนงัสอืทีถ่่ายทอดด้วยภาพถ่ายและบทวรรณกรรมปรชัญา 

พร้อมการจดัแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จ�านวน 78 ภาพ โดยรายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมนิทรบพิตร 

๘๔ พรรษา รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 7,570,000 บาท โดยหนังสอืและภาพทีแ่สดงจะมอบให้กบัผูม้จีติศรทัธาทีร่่วมบรจิาคสมทบทนุ

สร้างอาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศริริาช
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เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯ จงึได้จดักจิกรรมพเิศษด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- การจดัประกวดประตมิากรรม ร่วมกบัภาควชิาประตมิากรรม คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัย

ศลิปากร โดยเชญิชวนศลิปินและผูท้ีส่นใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คอื “ความสขุ หรอื ความรกั หรอื ความเจรญิ

รุง่เรือง”

- การจัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย และพนักงานศุภาลัย 

ร่วมแบ่งปันความสขุผ่านผลงานภาพถ่าย

- การจัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและ

ความคดิเหน็ต่อการอยูอ่าศยัในโครงการของศภุาลยั

รวมทั้งบริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม” ณ Lifestyle 

Hall ชัน้ 2 ศนูย์การค้าสยามพารากอน ซึง่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมภาพวาดพูก่นัจนี และน�ารายได้จากการจ�าหน่าย

ผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

เม่ือปี 2553 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม “พลังแห่งการสร้างสรรค์” ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมดท่ีแสดง

ในงานน้ีรวม 56 ภาพ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,400,000 บาท และน�าเงนิท่ีรวบรวมจากการจ�าหน่ายภาพท้ังหมดจากงานแสดงศลิปกรรม

ดงักล่าวโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายทลูเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุง

สภากาชาดไทย พร้อมทัง้ทลูเกล้าถวายภาพจิตรกรรม
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 สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

บริษัทฯ ผลิตหนังสือให ้ความรู ้  แจกฟรี 

มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนท่ัวไป โดยจะ 

ด�าเนินการคัดสรรข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ 

อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการด�าเนิน

ชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

ของทุกปี ส�าหรับหนังสือท่ีเคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตท่ี

เจรญิ, ก�าไรชวีติ, ไม้มงคล, อายยุนื สขุภาพด ีชวีเีป็นสขุ, 

ชนะโรค ชนะวัย ชัยชนะแห่งชีวิต,พลังลมปราณ 

สร้างสรรค์พลังชีวิต, ดุจแสงส่องทาง, รู ้ทันฮวงจุ้ย 

รูท้างสูค่วามสขุ, หวัใจยิม้ได้, กญุแจสวรรค์ สร้างสรรค์

ชวีติเป็นสขุ, ความรูคู้เ่รอืน, ค�าคม, บ้านเรา แสนสขุใจ, 

ปรชัญาประทปี, สวนอิม่ใจ - บ้านอิม่สขุ, ประทีปทศัน์ 1 

และ ประทีปทัศน์ 2 หนงัสอืรวบรวมภาพถ่ายและปรชัญา

ทีม่คีณุค่าต่อการด�าเนนิชวีติ และล่าสุดคอื “หนงัสอืชวีติ

สขุสนัต์” หนงัสอืการดแูลสขุภาพและเคลด็ลบัการปรบั

วถิชีวีติ เพือ่ป้องกนัโรคภยัและมสีขุภาพแขง็แรง 

อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จ�าหน่ายเพื่อการกุศล 

จ�านวน 4 เล่ม คอื เคลด็ (ไม่) ลบั การบรหิาร + การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์, 

เคล็ด (ไม่) ลับ ศภุาลยั + อสงัหารมิทรพัย์, เมือ่ไหร่จะ...ร�า่รวยมสีขุอย่างยัง่ยนื 

และประทปีทศัน์ เขียนโดย ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบรหิาร

ของบริษทัฯ ซ่ึงหนงัสอืเล่ม 2 รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืทัง้หมด จะเป็น

ส่วนหนึ่งของเงินกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” จ�านวน 2,000,000 บาท 

ทีบ่ริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขณะเดยีวกนั

หนังสือเล่ม 3 รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืทัง้หมด มอบให้สภากาชาดไทย

โดยไม่หกัค่าใช้จ่ายและหนงัสอืเล่ม 4 รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืทัง้หมด 

มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยไม่หกัค่าใช้จ่าย

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้จดัท�าบทเพลงธรรมะชือ่ว่า “มองกว้าง 

คิดไกล ใฝ่สูง” ซ่ึงเป็นบทเพลงท่ีสร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่าทาง

จิตใจ เหมาะส�าหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาใจความเพื่อด�าเนิน

ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ส�าหรับชื่อบทเพลงดังกล่าวได้ขออนุญาตน�า

ค�าประพนัธ์ของพระพรหมคณุาภรณ์ มาเป็นช่ือเพลง ส่วนค�าร้องและท�านอง 

โดย ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม 
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 กิจกรรมด้านสังคม

โครงการ CSR Agents

บริษทัฯ สร้างทมี CSR Agents โดยการจัดอบรมให้แก่พนกังานในหวัข้อ CSR Engagement เพือ่รณรงค์ให้พนกังาน

มีความรู้ความเข้าใจในการท�างานอย่างมี CSR in Process และสามารถก�ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมี CSR-in-Process 

ทกุหน่วยงาน เพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ผูเ้กีย่วข้องทุกภาคส่วน น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นงาน CSR ทัง้ภายในและภายนอกได้อย่าง

เป็นผลส�าเร็จ 

บริษัทฯ ร ่วมกับชมรมศุภาลัยสัมพันธ ์ จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิ เนียม มอบให้มูลนิ ธิขาเทียมในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�าไปจัดท�าขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่าอาคาร

ศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนท่ัวไป ร่วมกนับรจิาคอะลมูเินยีมจากห่วงดงึฝากระป๋องหรอืวสัดท่ีุท�าด้วยอะลมูเินยีม โดย

ตัง้กล่องรับบริจาค ณ ช้ัน Lobby ของอาคาร ซึง่ได้รบัการแบ่งปันน�า้ใจส�าหรบักจิกรรมดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 3 เป็นจ�านวนมาก
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บริษทัฯ ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชนท่ีประสบอทุกภยั น�าทีมคณะผูบ้รหิารและพนกังานศภุาลยั ร่วมมอืร่วมใจ

มอบถงุยงัชพี อาหารแห้ง น�า้ดืม่ และของใช้จ�าเป็น เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ลกูค้าโครงการศภุาลยั และประชาชนท่ีประสบ

อทุกภยัในพืน้ทีต่่างๆ โดยได้รบัความร่วมมอืจากกองทพับก อกีท้ังมอบบรจิาคเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม โดยมผีูว่้าราชการ 

จงัหวัดนนทบรีุ เป็นผูร้บัมอบ และยงัมอบเงนิบรจิาคจ�านวน 2,000,000 บาท ให้สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพือ่เข้ากองทนุ 

“ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน�้าท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกท้ังบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดาว คอฟฟี่บีนส์ จ�ากัด, 

บรษิทั เอฟ แอนด์ บ ีบายดาว จ�ากัด และบรษัิทแชมป์ บมู เบลล์ จ�ากดั มอบห้องสขุาลอยน�า้ อาหารแห้ง ของใช้จ�าเป็น ให้แก่

ประชาชนในพ้ืนทีป่ระสบอทุกภยั ณ หมู ่2-3-4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยา

 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ “บ้านชนบทส�าหรบัเกษตรกร” โดยร่วมมอืกบัคณะท�างานโครงสร้างพืน้ฐาน คมนาคม

และพลังงาน สภาท่ีปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในการศกึษาเรือ่ง “การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านท่ีอยูอ่าศยั” บรษิทัฯ 

จงึออกแบบบ้านชนบทส�าหรบัเกษตรกร เพือ่มอบให้เกษตรกรทีส่นใจโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้

 กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุน

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

ชวิีตประจ�าวัน รวมทัง้เพือ่เพิม่สายสมัพนัธ์ในครอบครวั
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 กิจกรรมด้านสุขภาพ

บรษิทัฯ เชญิทมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล

ชั้นน�า มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมทั้งให้ความรู ้

เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนา

สขุภาพ และกจิกรรมสมัมนาแพทย์ทางเลอืก ซึง่เปิดโอกาสให้

ครอบครวัศภุาลัยและประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกจิกรรม อีกทัง้มี

การจดักจิกรรมการกศุล “บรจิาคโลหติ” ให้กบัศูนย์บรกิารโลหติ

แห่งชาต ิสภากาชาดไทย โดยรบับรจิาค ณ บรเิวณชัน้ L อาคาร

ศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชญิชวนพนักงานศุภาลยั และ

บริษทัผูเ้ช่าอาคาร ศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์

 คณุอจัฉรา ตัง้มติธรรม รองประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั ศุภาลยั จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิบรจิาคในนามส่วนตวั จ�านวน 

1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ 

อาคารกติตวิฒันา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ โดยจดั

ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ช่วยดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วย และเพิม่

โอกาสทางการรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพแก่ประชาชนท่ัวประเทศ

อกีทัง้บรษัิทฯ ร่วมสนบัสนนุหนงัสอื “วนัวาน ณ ปัจจบุนั” 

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือม

แห่งประเทศไทย

 กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้บรจิาคเงินจ�านวน 1,500,000 

บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ�ารุง) 

ในการบรูณะและปรบัปรงุ ภมูทิศัน์โบราณสถาน วดัสมรโกฏิ 

โดยได้รบัร่วมมอืจากกรมศิลปากรในการดแูลรกัษาเพือ่ให้คง

คุณค่าและเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน ซึง่เป็นโบราณสถานที่

อยูใ่นชมุชนใกล้เคยีงโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รตันาธเิบศร์ 

อกีทัง้บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการ

ให้ดีอยู ่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเก่ียวกับ

สภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ 

เพือ่ท�าการปรบัปรงุและพัฒนาได้ ซึง่ทีผ่่านมามหีลายโครงการ

ทีบ่ริษทัฯ เข้าไปดแูลความเรยีบร้อยให้ ได้แก่

- ด�าเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไป

มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีขอความร่วมมือจาก

ภาคเอกชนในการขดุลอกคลองในพืน้ทีโ่ครงการจัดสรรเพือ่บรรเทาปัญหาอทุกภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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- ปรบัปรงุถนน วางท่อระบายน�า้และบ่อพกั บรเิวณซอยพหลโยธนิ 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ และ

ท�าท่อลอดถนนและปรบัปรงุถนนซอยลาซาล บรเิวณโครงการศุภาลยั วลิล์ ศรนีครนิทร์

- มอบรถบรรทกุขยะมลูฝอย มลูค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมอืงล�าสามแก้ว จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่รกัษาความสะอาด

และจดัระเบยีบให้ชุมชนบรเิวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทกุเกบ็ขยะ ให้กบัองค์กรบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภอคลองหลวง จงัหวัด

ปทมุธานี เพ่ือรักษาความสะอาด และจัดระเบยีบให้หมูบ้่านโครงการศภุาลยั บรุ ีและบรเิวณใกล้เคยีง

- ปรับปรงุถนนเลยีบคลอง 4 เพือ่ความสะดวกสบายของผูใ้ช้รถใช้ถนนในบรเิวณดงักล่าว

- มอบอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ให้กับสถานีต�ารวจนครบาล บางโพงพาง เพ่ือใช้ตรวจ

ความเรียบร้อยของผูใ้ช้รถใช้ถนน

โครงการสวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ น�าร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย น�าเสนอสวนสวยกินได้ 

แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอด ทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอ่ิมสุข” 

เพ่ือจดุประกายให้สงัคมเกดิแรงบนัดาลใจปลกูผกัสวนครวัในบ้านและคอนโดมเินยีม ตามหลกัปรชัญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ควบคูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยนื เพือ่ประโยชน์ต่อลกูค้าและสงัคม ทัง้การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ค�านึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�าเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย เป็นต้นแบบ

ของชมุชนทีด่แีละสงัคมทีน่่าอยู ่โดยบรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าสงัคมทีม่เีสถยีรภาพและยัง่ยนืจดุเริม่ต้นมาจากครอบครวั จงึได้สร้างสรรค์

แนวคดิสวนสวยกินได้ “สวนอิม่ใจ - บ้านอิม่สขุ” สูส่งัคมไทย เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศภุาลยั 

ใส่ใจ...สร้างสรรค์สงัคมไทย” และเป็นการด�าเนนิตามแนวทางพระราชด�ารหิลกัปรชัญาแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง

“สวนอิม่ใจ - บ้านอิม่สขุ” เป็นแนวคดิทีศ่ภุาลยัต้องการสร้างแรงบนัดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกนิได้ และมากประโยชน์ 

ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีส�าหรับ ทุกครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้

จาก รศ.ศศยิา ศริิพานชิ และ ผศ.ดร.เสรมิศิร ิจันทร์เปรม กรูดู้านการออกแบบสวนและด้านพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน นครปฐม ต้ังแต่กระบวนการออกแบบสวนครวั ขัน้ตอนการปลกูพชื และการดแูลรกัษา โดย

ได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้าง

แรงบันดาลใจให้ทกุครอบครวัในการสร้างแหล่งอาหารท่ี ประโยชน์-ประหยดั-สะอาด-สขุใจ เริม่จากประหยดัค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน 

ได้บริโภคอาหารพืชผกัสวนครวัทีส่ด สะอาด และปลอดภยั สขุใจกบักจิกรรมร่วมกนัภายในครอบครวั และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจาก

พชืสวนครัวทีป่ลูกเอง จากแนวคดิดังกล่าว ศภุาลยัยงัถ่ายทอดออกมาเป็นหนงัสอืคูม่อื “สวนอิม่ใจ - บ้านอิม่สขุ อกีด้วย
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โครงการ Happiness Camp : สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัว
เกษตรอินทรีย์

บริษทัฯ เล็งเห็นความส�าคัญ และใส่ใจในทกุวงจรการผลติ ซึง่เป็นท่ีมาของหนึง่ในโครงการ น�าร่อง “Happiness Camp” :         

สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนสวย

กนิได้ โดยกจิกรรมนีส่้งต่อความปรารถนาดไีปสูเ่พือ่นร่วมงานในวงจรการผลติในการสร้างสรรค์สขุภาวะ ยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของคนงานก่อสร้างให้มคีวามสขุมากขึน้ และยงัสร้างเสริมให้เกดิทกัษะในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี

การปลูกสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นแหล่งอาหารท่ี

สด สะอาด ปลอดภยั เสรมิสขุภาพอนามยั ประหยดัค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีห่ย่อนใจ สร้างสขุภาวะทางอารมณ์ 

สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่าง

หลงัเลิกงานทีม่คีณุค่ากบัวถิชีวีติ 

ดงันัน้ โครงการ “Happiness Camp” ด�าเนินการเนรมติพืน้ที่

ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์

กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผัก

สวนครัวไร้สารเคม ีโดยได้รบัความร่วมมอืจาก อ.คมสนั หตุะแพทย์ 

ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการปลกูผกัสวนครวั ทีม่าถ่ายทอด
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ความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงาน

ก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จ�านวน 5 สวน ส�าหรบัแคมป์คนงาน ตลอดจนมกีารตดิตามผลอย่างใกล้ชดิ 

พร้อมทัง้จดัให้มกีารประกวด สวนผกัของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวนัสร้างสขุของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการ 

ศภุาลยั ไพร์ด บางนา-ลาดกระบงั โดยได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติรทางธรุกจิทีจ่ดักจิกรรมมอบความสขุให้กบัคนงานก่อสร้าง 

 กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง        

พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้ค�าแนะน�า และร่วมมือกับ

กรมศลิปากร ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทนุไทย โดยบรษิทัฯ 

เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ด�าเนิน

การปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร, 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน ท่ีอ่าวปอ 

จังหวดัภเูกต็ นอกจากนี ้ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร ได้สร้างสรรค์

พระพทุธรปู “พระศภุนมิติรมิง่มงคล” เพือ่ถวายเป็นพทุธบูชา และน�าไปประดษิฐ์สถาน 

ณ โครงการของศภุาลยั เพือ่เป็นสริมิงคลในการด�าเนนิชวีติท่ีครอบคลมุ ท้ังด้านการงาน 

และชวิีตครอบครัวของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรทัธาต่อไป
พระศภุนมิติรมิง่มงคล
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การพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

และเป็นส่วนส�าคญัในการผลกัดันนโยบายและบรรลเุป้าหมายขององค์กรทีก่�าหนดไว้ และขณะเดยีวกนับคุลากรถอืเป็นฟันเฟือง

ของบริษทัฯ ทีจ่ะมีส่วนช่วยสนบัสนนุให้บรษัิทฯ เติบโตได้อย่างยัง่ยนื

เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และตลอดเวลา บรษัิทฯ จึงให้ความส�าคญัในการลงทนุทางด้านทรพัยากรมนษุย์อย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่หวงัทีจ่ะเหน็พนกังานได้รับ

การพัฒนาทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึง่จะต้องท�าการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ เป้าหมายดงักล่าวได้ด�าเนนิการโดยปรบัเปลีย่น 

เข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ  

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ 

ต�าแหน่งงาน และรองรบัการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยก�าหนดสมรรถนะหลัก (Competency)  

ของทกุต�าแหน่งงานไว้ และในกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกผูส้มคัร จะมกีารทดสอบวดัระดบัความฉลาดทางปัญญา (IQ Test)  

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test) บุคลิกภาพ (Personality Test) ภาษาอังกฤษ (English Test) และการสัมภาษณ์แบบ 

มุง่เน้นสมรรถนะหลกั (Competency Based Interview) เพือ่ให้ได้ผูส้มคัรทีม่คีวามรู ้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability)  

ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะ (Attribute) ทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงานเข้ามาท�างาน โดยผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกมาปฏบิตังิาน 

กับบริษัทฯ น้ัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานจะให้มีจัดโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (On-boarding Program)  

รวมทัง้การฝึกอบรมภาคปฏบิติั (On the Job Training) เพ่ือให้พนกังานมคีวามพร้อมท่ีจะปฏบัิตงิานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

เพ่ือเป็นการรองรบัต�าแหน่งงานทีจ่ะต้องทดแทน บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถภายในบรษิทัฯ  

(Internal Job Posting) ส่วนต�าแหน่งทดแทนในระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน  

(Promote from Within) เพือ่เป็นการให้โอกาสพนกังานภายใน ได้ใช้ความรู ้ความสามารถเพือ่พฒันาตนเองไปในต�าแหน่งงาน

ทีส่งูขึน้หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพือ่ท�างานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การดแูลและรกัษาบุคลากรเป็นภารกจิหลกัทีส่�าคญัอย่างหนึง่ขององค์กร หลงัจากท่ีคดัเลอืกบุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ

ที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานเข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ จ�าเป็นจะต้องดูแลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม  

และสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ ซึง่ทกุปีบรษิทัฯ จะท�าการส�ารวจข้อมลูค่าจ้างและสวสัดกิารกบับรษิทัชัน้น�าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  

และบริษัทชั้นน�าในธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถ 

ในการจ่ายของธุรกจิ ทัง้นี ้เพือ่รกัษาพนกังานทีม่ศีกัยภาพให้เตบิโตเคยีงคูไ่ปกบัองค์กร

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของพนักงานตามผลส�าเร็จของงาน (Pay for  

Performance) และการให้รางวัลจะมีความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งนี้  

ระบบการบริหารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System) ทีด่จีะต้องมคีวามโปร่งใสและยตุธิรรม ซึง่จะท�าให้
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พนกังานมขีวญัและก�าลงัใจในการท�างานทีด่ ี สามารถสร้างความผกูพนักบัองค์กร (Employee Engagement) ได้อย่างยัง่ยนื  

อกีทัง้บริษทัฯ ได้จดัท�าระบบการยกย่องชมเชยพนกังาน (Recognition System)  ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 

เช่น การให้โล่ประกาศเกยีรติคณุแก่พนกังานดีเด่นประจ�าปีของบรษิทัฯ การให้รางวลัอายงุาน รางวลัพนกังานทีม่คีวามเป็นเลศิ

ในการบริการแก่ลกูค้า รางวัลผลงานนวตักรรม 

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท�าให้พนักงานมีทักษะในการท�างานร่วมกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้

วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน และบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่หลายระดับ เช่น ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน 

พนกังานกบัหวัหน้างาน พนกังานกบัผูบ้รหิาร เป็นต้น หากทกุกลุม่มคีวามสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั กจ็ะท�าให้สามารถบรรลเุป้าหมาย

ขององค์กรได้  

การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะด�าเนนิการผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ เพือ่ท�าให้ 

พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

อาทิเช่น กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall Meeting) กิจกรรมงานเลี้ยงประจ�าปีบริษัทฯ กิจกรรมกีฬาภายใน  

กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�าปี กจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัสขุภาพและการวางแผนการเงนิ กจิกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบย้อนกลับ (2- Way Communication) เพื่อท�าให้มีความเข้าใจระหว่างกันและกัน 

มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานผ่านชมรมศุภาลัยสัมพันธ์  

เช่น กจิกรรมการบรจิาคโลหติ การบรจิาคสิง่ของเหลอืใช้เพือ่สาธารณกศุล การเข้าร่วมเจรญิสตสิมาธ ิ เป็นต้น กจิกรรมเหล่านี้ 

ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระดับจติใจของพนกังานให้ดียิง่ขึน้

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักว่าความส�าเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับ 

การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถ

ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ แผนกฝึกอบรมและพฒันาจะประมวลผลจากการประเมนิสมรรถนะ 

ของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดท�าเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล  

(IDP - Individual Development Plan) เพื่อท�าการคัดเลือกพนักงานท่ีเป็นดาวเด่น (Talent) และท�าการพัฒนาพนักงาน 

กลุ่มเหล่าน้ี เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะต�าแหน่งที่ส�าคัญกับธุรกิจขององค์กร 

(Critical Positions) 

ทัง้นีก้ารก�าหนดแผนฝึกอบรมประจ�าปีให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงานและความจ�าเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปีจะแบ่งหมวดหมู ่

การฝึกอบรมและพฒันาเป็น 4 หมวดดังนี้

1. หมวดวชิาพืน้ฐานส�าหรบัพนกังานใหม่ (Onboarding Program) ส�าหรบัพนกังานใหม่ บรษิทัฯ ได้จดัปฐมนเิทศ 

ในวันแรกทีเ่ริม่งาน (Orientation) เพือ่ให้พนกังานใหม่ได้รบัทราบ นโยบาย ข้อบงัคบั กฎ ระเบยีบ โครงสร้างธรุกิจ

วฒันธรรมองค์กร สวสัดกิารและผลประโยชน์ต่าง ๆ  ของบรษัิท หลงัจากนัน้จะมกีารจดัสมัมนาระหว่างเพือ่นพนกังานใหม่  

(Supalai Way) เพ่ือให้พนักงานได้รู้จักเพ่ือนพนกังาน รุน่พีแ่ละผูบ้รหิาร อนัเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

พนักงาน ความผกูพนักบัองค์กร รวมถงึการเรยีนรูก้ารท�างานร่วมกนัเป็นทมี

2. หมวดวชิาตามกฎหมาย และนโยบายบรษิทั ได้แก่ หลักสตูรการบรหิารความเสีย่ง ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 

มาตรฐานความปลอดภยัในการก่อสร้าง การสอบรบัรองมาตรฐานวชิาชีพช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยเน้นให้ความรูแ้ละทกัษะ

ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบิติังานได้อย่างถกูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวชิาชพี
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3. หมวดหลกัสตูรพฒันาทกัษะวชิาชีพ (Functional Development) ได้แก่ หลกัสตูรเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ของพนักงานกลุม่งานขายและการตลาด กลุม่งานก่อสร้างและการบรหิารโครงการ กลุม่งานบรหิารก่อน - หลงัการขาย 

กลุม่งานสนบัสนนุ (Back Office) ผ่านรปูแบบการจดัฝึกอบรมทัง้ภายใน (In-House Training) และหลกัสตูรฝึกอบรม

ภายนอก (External Training) แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง

4. หมวดหลกัสตูรพฒันาภาวะผู้น�า (Leadership Development) จะเน้นการพฒันาทศันคต ิความรู ้ความสามารถ 

ของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการท�างานของตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมดุลในการท�างาน 

ให้ส�าเร็จ โดยเน้นทกัษะในด้านการเป็นผูน้�า การสือ่สาร การแก้ปัญหา การวางแผนการท�างานและการพฒันาทมีงาน 

เพ่ือพัฒนาให้พนกังานได้เติบโตในสายอาชพีและสอดคล้องกบัสมรรถนะทีอ่งค์กรก�าหนด

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น 

ทัง้หลักสตูรฝึกอบรมภายในและภายนอก ซึง่พนกังานมกีารฝึกอบรมเฉลีย่ 26.39 ชัว่โมง/คน/ปี

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

(Continuing Education) โดยให้การสนบัสนนุในรปูแบบของการให้ทุนการศกึษา (Scholarship) ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท  

ทัง้สถาบนัในประเทศและต่างประเทศ ปัจจบุนัให้ทนุการศกึษาไปแล้วทัง้หมด 88 ทนุ พนกังานทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้ว 69 คน 

พนกังานทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาในประเทศ 18 คน อยูร่ะหว่างศกึษาต่างประเทศ 1 คน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุด 

ของบรษิทัฯ (Self-Learning) และจาก Intranet ของฝ่ายทรพัยากรมนษุย์เพือ่เป็นแหล่งอ้างองิในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง 

ส�าหรับการพฒันาพนกังานในรปูแบบอืน่ ๆ ทีไ่ม่เป็นทางการ อาทเิช่น การจดัพนกังานพีเ่ลีย้ง (Mentor) ส�าหรบัพนกังาน

ใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาทดลองงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�าแนะน�าและปรึกษา 

ในการท�างาน (Coaching) ตลอดจนเพือ่ให้พนกังานตระหนกัถงึความส�าคญัในการเรยีนรูแ้ละการท�างานแบบเป็นทมีร่วมกนั 
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การดูแลชุมชน

ปี 2561 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 โครงการ ซึ่งการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ศภุาลยัยงัคงเจตนารมณ์ร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทย ด้วยการให้ความส�าคญัต่อการดูแลสมาชิกท่ีอยูอ่าศยัในโครงการ  

ให้มคีวามอบอุน่ หมูบ้่านน่าอยู ่ปลอดภยั บรกิารด้วยใจ โดยจดัให้มหีน่วยงานต่าง ๆ ขึน้ เพือ่บริการแก่สมาชกิ เช่น การรบัเรือ่ง 

ร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมบ�ารุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกจัดตั้งนิติบุคคล 

หมูบ้่านจดัสรรเพ่ือการดูแลโครงการต่อจากศภุาลยั ดงัจะเหน็ได้จากกจิกรรมต่าง ๆ ทีม่กีารจดัให้สมาชกิโครงการศภุาลยั เช่น  

การสร้างสรรค์สงัคมให้มคีณุภาพ

ศภุาลัย ยงัมุง่เน้นเสรมิสร้างสมัพนัธภาพภายในครอบครวัให้แขง็แกร่ง ซึง่พืน้ฐานครอบครวัทีม่คีวามอบอุน่เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ 

ทีจ่ะน�าไปสูส่งัคมทีดี่ต่อไปได้ จึงได้ช่วยน�าพาครอบครวัศภุาลยัให้เข้าร่วมกจิกรรมภาวนากบัศภุาลยัเป็นประจ�าทกุปี ปีละ 2 ครัง้  

(จดัมาแล้ว 29 ครัง้) โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพือ่เรยีนรูใ้ห้เกดิปัญญา เกดิความรกั มจีติส�านกึต่อส่วนรวม สามารถเชือ่มโยงไปประยกุต์

ใช้ในชวิีตได้ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิความรกั ความอบอุน่ ความเข้าใจในการอยูร่่วมกนัตามมา 

การจดักจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ 

การจดักิจกรรมทีช่่วยเชือ่มความสมัพนัธ์หรอืสร้างความคุน้เคยระหว่างสมาชกิ โดยศุภาลยัจัดกจิกรรมให้สมาชกิทีอ่ยูอ่าศยั 

ในโครงการ ได้ร่วมกนัท�าบญุตกับาตรเพือ่ความเป็นสริิมงคลเนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิได้มโีอกาสท�าความรูจ้กักนั  

เพ่ือสมัพันธภาพทีดี่ระหว่างกนั 

กจิกรรมปันกนั

ศุภาลัยจัดกิจกรรมโครงการ “ปันกัน” เพื่อส่งเสริมให้ศุภาลัยเป็นแหล่งรวมน�้าใจ สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยผู้อยู่อาศัย 

ในโครงการต่าง ๆ ได้มส่ีวนร่วมรวมพลงัส่งต่อความสขุ ความอบอุน่ ให้แก่ผูท้ีข่าดโอกาส ด้วยการน�าสิง่ของทีไ่ม่ได้ใช้หรอืเหลอืใช้  

ส่งต่อให้ผูอ้ืน่ทีข่าดโอกาส โดยไม่หวงัผลตอบแทนด้วยความเตม็ใจ ด้วยความมุ่งหวงัท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วยกันพฒันาสงัคมต่อไป

การเสรมิสร้างความปลอดภยั  

ศุภาลัยให้ความส�าคัญต่อการดูแลความปลอดภัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด 24 ชม.  

และได้ร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องในท้องท่ีต่าง ๆ จดัฉดีวคัซนีป้องกนัพษิสนุขับ้าให้กบัสตัว์เลีย้งในโครงการ และฉดีพ่น

ท�าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุ

การจดัตัง้นติบุิคคลหมูบ้่านจดัสรร

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรควรต้องมี 

นิติบุคคลฯ รับการดูแลต่อจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดแล้ว ศุภาลัยจึงส่งเสริม สนับสนุน  

ช่วยเหลอืให้โครงการต่าง ๆ  ของศุภาลยัสามารถจัดต้ังเป็นนติบุิคคลฯ เพือ่การดแูล บรหิารจัดการตามทีส่มาชกิส่วนใหญ่พงึประสงค์

และเพ่ิมมลูค่าบ้านต่อไปในอนาคต
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การดแูลบ้าน

ภายหลังจากทีไ่ด้โอนกรรมสทิธิไ์ปแล้ว ศภุาลยัยงัได้จัดให้มกีารรบัประกนับ้าน โดยมแีผนกซ่อมบ�ารงุ สงักดัฝ่ายก่อสร้าง 

เป็นผู้ให้บริการซ่อมบ�ารงุบ้านทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการศภุาลยัตามระยะเวลารบัประกนัทีก่�าหนด

ช่องทางการส่ือสาร

ศุภาลัยจัดให้มีการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สานสายใย, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศ ประชาสัมพันธ์  

เพ่ือแจ้งข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ และมุง่หวังให้เกดิความร่วมมอื ร่วมใจ ในการปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ต่อ

การอยูร่่วมกันอย่างสงบ อบอุน่ และเป็นสขุ

และเพ่ือให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทาง 

การสือ่สาร เพ่ือการบรกิารเกีย่วกบั การแจ้งซ่อม, สอบถามเส้นทางหรอืข้อมลูโครงการ, งานบรกิารชมุชน, การร้องเรยีน, แนะน�า

ตชิม ฯลฯ ได้ที่

           Supalai’s Contract Center โทร. 1720

การด�าเนินการต่าง ๆ ตามข้างต้นนัน้ เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทีศ่ภุาลยัมุง่หวงัให้ลกูค้าผูม้อีปุการคณุมคีณุภาพชวีติ 

เพ่ือความสุขในการอยูอ่าศยัในโครงการศภุาลยัต่อไป
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การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา “การทจุรติ” เป็นภยัสงัคมทีก่่อให้เกดิผลกระทบในแง่ความยัง่ยนืของบรษิทัฯ ตลอดจนเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง และความเชือ่มัน่ระหว่างประเทศ ด้วยเหตนุี ้บรษิทัฯ จงึได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ และมกีารก�าหนดนโยบายต่างๆ ซึง่เกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติอย่างชดัเจนที่

เน้นการปลกูจติส�านกึให้พนักงานและผูบ้รหิารทกุระดบั ตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุรติ รวมทัง้สร้างค่านยิมทีถ่กูต้อง เพือ่พัฒนา

องค์กรให้มีความโปร่งใส อกีทัง้เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัระหว่างองค์กร นกัลงทุน สถาบันการเงนิ และ

พนัธมติรทางธุรกิจ ซึง่จะเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัให้แก่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การทจุริต มกีารก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร การตดิตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร

เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ

แนวทางในการปฏบัิติอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพียงพอและมปีระสทิธผิลในการลดความเสีย่งทีอ่าจ

เกิดขึน้จากการทจุรติ 

นโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ

บริษทัอืน่ทีบ่ริษทัฯ มอี�านาจในการควบคมุยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั ซึง่ประกอบด้วยนโยบาย ดงัต่อไปนี ้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติ

2. นโยบายว่าด้วยการสนบัสนนุด้านการเมอืง

3. นโยบายว่าด้วยการรบั การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อืน่ใด

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงนิสนบัสนนุ

6. นโยบายว่าด้วยการบรจิาคเพือ่การกศุล
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ทั้งนี้ การก�าหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความ

โปร่งใสและการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ตรวจสอบได้ ซึง่บรษิทัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า แนวทางดงักล่าวจะ

เกิดประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในระยะยาว ดังนี้

	 1.	 ผูถ้อืหุน้ ได้รบัความมัน่ใจว่าเงนิลงทนุทกุบาททกุสตางค์ได้รบัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า

 2.	 พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยัง

คณะกรรมการอสิระ

	 3.	 คูค้่า ได้รบัการคดัเลอืก ปฏบิตัติามสญัญาข้อตกลง และประเมนิผลอย่างเป็นธรรม

	 4.	 ลกูค้า ได้รบัสนิค้าทีม่คีณุภาพ และบรกิารทีด่ี

	 5.	 ผูร้บัเหมา ได้รบัการอ�านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มกีารเรยีกรบัค่าตอบแทน เช่น การช่วย

จัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก�าหนด การตรวจรับงาน และการจัด

เส้นทางล�าเลยีงวสัดอุปุกรณ์เข้า – ออกในพืน้ทีก่่อสร้าง

	 6.	 สงัคมและประเทศชาต ิ รัฐได้รับช�าระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการน�าเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ 

ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือสัตย์แก่

พนกังานในองค์กร ซึง่จะแผ่ขยายไปยงัสงัคมในวงกว้าง

 

  

	 (ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม)	

 ประธานคณะกรรมการบรหิาร
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ค�ามั่นและนโยบาย

เมือ่วันที ่1 พฤศจิกายน 2561 บรษัิทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้านานาชาต ิ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็น

ลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ฉบับการ์ตูน 

(Code of Conduct) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ครั้งท่ี 1 / 2561 เมื่อวันที่ 

21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรับปรุงเป็นครั้งที่ 5 และคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การทจุริต ไว้จ�านวน 6 นโยบาย ซึง่ได้ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว และบรษิทัฯ ได้สือ่สารนโยบายในการด�าเนนิ

การต่อต้านการทจุรติไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และพนกังานทกุคน โดยก�าหนดให้การด�าเนนิการทกุกระบวนการอยู่

ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต และมีมาตรการ

คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหากพบเหน็การกระท�าทจุรติ ทัง้นี ้ รายละเอยีดของนโยบายและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติ ทัง้ 6 นโยบาย มรีายละเอยีดโดยย่อ ดังนี้

1.	นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

  บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติ ซึง่บรษัิทฯ ด�าเนนิกจิการโดยใช้กลยทุธ์ในการแข่งขนัทางธรุกจิ

อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยดึมัน่ในคณุภาพท่ีดขีองสนิค้าเป็นส�าคญั บรษัิทฯ จงึไม่ยอมรบัการทจุรติใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่า

จะโดยการน�าเสนอ การให้ค�ามัน่สญัญา การขอ การเรยีกร้อง การให้หรอืรบัสนิบน การชักจงูสูก่ารกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย 

หรือการท�าลายความไว้วางใจ และก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ ท้ังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ

พนกังาน ทีป่ฏบิติังานอยูใ่นบรษิทัฯ บรษัิทย่อย หรอืบรษิทัอืน่ท่ีบรษัิทฯ มอี�านาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเกีย่วข้อง

กบัการด�าเนินธรุกจิ ซึง่ครอบคลมุให้มกีารปฏบิตัติามในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทกุท้องถิน่ทีบ่รษิทัฯ มกีารท�ากจิการอยู่ 

ให้ด�าเนินการปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติดงักล่าว 

  พร้อมกันน้ี บรษิทัฯ ได้ก�าหนดขัน้ตอนเพือ่ต่อต้านการทุจรติอย่างละเอยีด เพือ่ให้การปฏบัิตเิป็นไปตามนโยบาย ทัง้นี้ 

บริษทัฯ จะสอบทานขัน้ตอนการปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธรุกจิ และ

รักษาชือ่เสยีงของบรษิทัฯ

2.	นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

  บรษิทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายสนับสนุนงานการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยสนบัสนนุให้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนักงานทกุคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัทีบ่ริษทัฯ มอี�านาจในการควบคมุ สามารถใช้สทิธทิางการเมืองของตน

ตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมอืงด ีสามารถแสดงออก เข้าร่วม สนบัสนนุ ใช้สทิธทิางการเมอืงนอกเวลาท�างาน

โดยใช้ทรพัยากรของตนเองเท่านัน้ และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายให้ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานในทกุระดบัขัน้ สัง่การ หรอื

โน้มน้าว ด้วยวธิกีารใดๆ ทีท่�าให้พนักงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชา เข้าร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงทกุประเภท ซึง่อาจท�าให้

เกดิความขดัแย้งภายในองค์กร
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3.	นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียง 

บริษทัฯ จงึก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีส่ามารถกระท�าได้ตาม

ประเพณแีละศลีธรรมจรรยา เพือ่แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวท ี หรอืเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธรุกจิโดยปกติ 

อย่างไรก็ตาม หากการรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรือผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสม ซึง่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจ

ในการปฏบิติัหน้าที ่และอาจท�าให้บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ บรษิทัฯ จะไม่สนบัสนนุการกระท�าดงักล่าว 

4.	นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  บริษัทฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน โดยเปิดให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส หรอื

ข้อร้องเรียน จากการกระท�าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ หรอืพฤตกิรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบของ

บคุคลในองค์กร ทัง้จากพนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ รวมท้ังมกีลไกในการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลู และให้ความส�าคญั

กบัการเกบ็ข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูร้้องเรยีน ซ่ึงได้ก�าหนดเป็นข้ันตอนการด�าเนนิการ 

การสอบสวนข้อเทจ็จรงิ การสรปุผล รวมถงึมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้้องเรยีนไว้อย่างชดัเจนโดยสามารถ

แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ผ่านอเีมล์ anti-corruption@supalai.com หรอืกล่องรบัความคิดเหน็ซึง่ตดิตัง้ไว้ทีบ่นัได

หนีไฟของแต่ละชัน้และส�านกังานโครงการ ซึง่มกีารรายงานตรงถงึกรรมการอสิระ

5.	นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

  บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการให้เงนิสนบัสนนุ โดยมุง่มัน่ด�าเนนิธุรกิจควบคูไ่ปกบัการตอบแทนสงัคมอย่าง

ต่อเน่ือง เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก�าหนดขัน้ตอนและควบคมุการให้เงนิสนบัสนนุ

โดยมกีารสอบทาน การอนมุติัรายการจากผูม้อี�านาจของบรษิทัฯ รวมถงึ การรายงานผล และการตดิตามผลการให้เงนิ

สนับสนุน เพือ่ให้แน่ใจว่า เงนิสนบัสนนุทีบ่รษิทัฯ จ่ายไปมกีารน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ในการขอเงนิสนบัสนนุ

6.	นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

  บรษิทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการบรจิาคเพือ่การกศุล โดยมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกับการตอบแทนสังคม

อย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้การด�าเนินธรุกจิเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษทัฯ ได้ก�าหนดข้ันตอนและควบคมุรายการบรจิาคเพือ่

การกุศล โดยมกีารสอบทาน การอนมุติัรายการจากผูม้อี�านาจของบรษิทัฯ รวมถงึ การรายงานผล และการตดิตามผล

การบรจิาคเพือ่การกศุล เพือ่ให้แน่ใจว่า เงินบรจิาคท่ีบรษิทัฯ จ่ายไป มีการน�าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ในการขอเงนิบรจิาค

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงแต่ละหน่วยงานระบุ

ความเสีย่งทีอ่าจเกิดการทจุรติขึน้ ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถงึแนวทางในการลดความเสีย่งและมาตรการ

ในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ 

กระบวนการด�าเนินงาน สภาพอตุสาหกรรม เงือ่นไขทางธรุกจิ ตลอดจนนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติ และ

คูม่อืประกอบนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติ ทีร่ะบวุธิปีฏบิตัติามนโยบายแต่ละเรือ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่า

จะเป็นการรับหรือการให้ของขวญั การจ่ายเงนิสนบัสนนุ หรอืการด�าเนนิการทางการเมอืง ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และ

พนกังานทกุคนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต้องถอืปฏิบติัอย่างเคร่งครดัตามทีบ่รษิทัฯ ได้มกีารสือ่สารและฝึกอบรมแก่พนกังาน
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บริษทัฯ มขีัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง ดังนี้

1.	 การระบุความเสีย่ง โดยหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ท�าการระบคุวามเสีย่งด้าน

การทจุริตทีอ่าจเกดิขึน้

2.	 การประเมินความเส่ียง	 เม่ือผู้ประเมินท�าการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบต่อ

การบรรลวุตัถุประสงค์อย่างไร โดยพจิารณาระดับของโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และระดับผลกระทบทีอ่าจจะเกดิข้ึน

จากความเสีย่ง

3.	 การจดัการความเสีย่ง	โดยก�าหนดกลยทุธ์หรอืกิจกรรม เพือ่จดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งท่ียอมรบั

ได้ของบรษัิทฯ ซ่ึงท�าการประเมนิว่าการจดัการความเสีย่งทีม่อียูเ่พยีงพอหรอืไม่ สามารถลดโอกาสเกดิความเสีย่งและ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งได้

4.	 กิจกรรมควบคมุ	คือการน�านโยบายหรอืวธิปีฏบัิตไิปใช้ด�าเนนิการควบคุม เช่น การอนมุตั ิการสอบทาน การกระทบยอด 

การแบ่งแยกหน้าที ่เพือ่ให้มัน่ใจว่า การจดัการความเสีย่งได้มกีารด�าเนนิการอย่างเหมาะสมและทนัเวลา

5.	 การติดตามและรายงานความเส่ียง	 เพือ่ติดตามและปรบัปรงุกจิกรรมการจดัการความเสีย่งต่างๆ ให้มกีารด�าเนนิการ

อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารรวบรวมและน�าเสนอข้อมลูความเสีย่งด้านทจุรติ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จัดล�าดับความเสี่ยง ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์

การบรหิารความเสีย่งเกีย่วกับการทจุรติเพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม รวมถงึ รายงาน

ผลการประเมนิความเสีย่งด้านทจุรติต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ

6.	 การสือ่สาร จดัให้มกีารสือ่สารจัดการความเสีย่งตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั

และแจ้งให้ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทราบ เพือ่ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อื หลกัปฏบิตั ิและสือ่สารทกุคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏบิตัิ

โดยทัว่กนั

7.	 การตดิตามผล	ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึตดิตามผลการปฏบิตัติามคูม่อื

หลักปฏบิติัเป็นประจ�าทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

8.	 การรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบิตัติามคูม่อืหลกัปฏบิตั ิ ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ

เป็นประจ�าทกุปี

การน�าไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผูน้�าองค์กรทีเ่ป็นแบบอย่างในการน�านโยบายการต่อต้านการทุจรติมาด�าเนนิการอย่างจรงิจงั 

ไม่ว่าจะเป็น

 การแสดงถงึความมุง่มัน่ในการด�าเนินการต่อต้านการทุจรติ โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบรหิารเกีย่วกบัมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติ เพือ่แจ้งไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่

 การประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

 การได้รับแต่งต้ังเป็นอนกุรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทจุรติ (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการด�าเนนิงานความร่วมมอืป้องกนัการทจุรติ และการเพิม่ความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างของ

กระทรวงการคลงั
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รายงานประจ�าปี 2561

 ประธานกรรมการบรหิาร ร่วมลงนามเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย (PACT Network)

 ผูบ้รหิารให้ความร่วมมอืในการตอบแบบส�ารวจความคดิเหน็บรษิทัภาคเอกชน เกีย่วกบัปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ ของ IOD

 ประธานกรรมการบรหิารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรการต่อต้านทจุรติผ่านระบบออนไลน์

ของบริษทัฯ และมอบรางวลัแก่พนกังานทีม่ผีลคะแนนสงูสดุ

การปฏบิตัใิห้เหน็เป็นแบบอย่างโดยผูน้�าองค์กรในลกัษณะน้ี เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่พนกังานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจใน

การต่อต้านการทจุรติ โดยพนกังานทกุคนมกีารถอืปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านทจุรติอย่างเคร่งครดั อกีท้ัง บรษิทัฯ ได้จดัท�าวธิกีาร

ปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านทจุริต เพ่ือควบคุมป้องกนัและตดิตามความเส่ียงจากการทุจรติ ซ่ึงบรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยวธิกีารปฏบัิติ

ดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็น

ประจ�าทกุไตรมาสผ่านโครงการ “เรือ่งเล่าของหนดีู” ทีไ่ด้มกีารสือ่สารความรูไ้ปยงัพนกังานทุกคน ท้ังของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย 

ผ่านช่องทางอีเมล์ ท�า Pop-up ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ ภายในส�านักงานใหญ่ 

ตลอดจนส�านักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและ

วิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึง

การประชาสมัพันธ์ไปยงับคุคลภายนอกและคูค้่าทกุรายของบริษทัฯ 

นอกจากนี ้ ยงัก�าหนดวิธปีฏบิตัใินการบนัทึกและรวบรวมข้อมลูเชงิสถติขิองจ�านวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส 

จ�านวนเบาะแสทีไ่ด้รบัการสอบสวนและด�าเนนิการ สรปุผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรยีน รวมถึงรายงานสถิตกิารแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท้ังนี ้เพือ่ประโยชน์ใน

การตดิตามความคบืหน้า และการปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ท่ีอาจก่อให้เกดิการกระท�าอนัทุจรติในทุกรปูแบบ
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จากขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งด้านทจุรติคอร์รปัช่ันของบรษิทัฯ ซึง่มกีารน�าผลการประเมนิมาใช้ในการก�าหนดนโยบาย

และวิธีปฏบิตั ิเพือ่เป็นการป้องกนัมใิห้เกดิการทจุรติข้ึน ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูของสินบน ผลตอบแทน ของขวญั หรอืประโยชน์ทบัซ้อน 

ฯลฯ โดยวธิปีฏบิตัทิีก่�าหนดขึน้มกีารก�าหนดผู้รบัผดิชอบในการควบคมุป้องกนัและตดิตามการด�าเนนิการท่ีอาจเกดิความเส่ียงจาก

การทจุริตภายใต้การก�ากบัดูแลของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายบรหิารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยงัหุ้นส่วนทางธรุกจิ และคู่ค้าทางธุรกิจ 

ยกตวัอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิให้ทัง้พนกังานของบรษิทัฯ และผูร้บัเหมา ปราศจากการกระท�าอนัทจุรติ 

ในงานเลีย้งขอบคณุผูร้บัเหมาประจ�าปีของบรษิทัฯ เพือ่เป็นการสือ่สารให้ผูร้บัเหมาทราบถงึความมุง่มัน่ในการป้องกันการทจุริต 

ซ่ึงผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล์ 

anti-corruption@supalai.com

ในปี 2561 มกีารน�านโยบาย แนวทางในการปฏบิตั ิมาตรการและบทลงโทษ การตดิตามและทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ซึง่มกีารสือ่สารไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 

ได้รับทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึจดัให้มกีารลงนามรบัทราบนโยบายของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น

ประจ�าทกุปี

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ีรบัผดิชอบดูแลให้มรีะบบการควบคมุภายใน และให้ความเห็นถงึ

ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยมกีารประเมนิหวัข้อตาม “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ 

ซึง่ได้ประเมนิตามกรอบการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ 5) ระบบการตดิตาม ซึง่ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจดุอ่อนหรอื

ข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั โดยในแต่ละกระบวนการมกีารอนมุตั ิการสอบทานอย่างเพยีงพอ อาทิ

เช่น กระบวนการรับจ่ายเงนิ มกีารก�าหนดอ�านาจด�าเนนิการในการอนมุตัริายการตามล�าดบัขัน้ ซึง่ผ่านการอนมุตัจิากฝ่ายบรหิาร 

จงึสามารถเชือ่มัน่ต่อประสิทธภิาพของการควบคุมภายในได้ หรอืการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบ เพ่ือให้เกดิการตรวจสอบและ

ถ่วงดลุอ�านาจในทกุรายการทีเ่กดิขึน้ เป็นต้น 

บริษทัฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีใ่นการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน

การทจุริต รวมทัง้ปรบัปรงุกระบวนการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบันโยบายทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารก�าหนดแนวทางการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิติัตามมาตรการต่อต้านการทจุรติ ดงันี้

1.	 ก�าหนดนโยบาย	บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจรติอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หวัหน้างาน และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานทัง้ในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

2.	 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริต โดยท�าการสอบทานกระบวนการท�างานในแต่ละข้ันตอนท่ีอาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ซึง่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ เพือ่หาแนวทางการป้องกนัและก�าหนดเป็นหลกัปฏบิตัิ

3.	 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ	 นอกจากการน�าผลการสอบทานกระบวนการท�างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ 

ยังมีการน�าความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วน

เพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่ก�าหนดไว้โดยน�าไปปรับปรุงกระบวนการ 

แนวปฏบิตั ิและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากการเกดิการทจุรติ
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4.	 การตดิตามผลการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตั	ิตดิตามผลการปรบัปรงุและสรปุผลการปรบัปรงุ เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจว่า 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้น�าเสนอเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการ แนวปฏบิตั ิและนโยบาย ได้มกีารน�าไปปฏิบตัจิรงิอย่างทันเวลา

5.	 การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติ รวมทัง้ข้อปรบัปรงุการปฏบิตัแิละผลการปรบัปรงุ น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้

คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพยีงพอของกระบวนการ แนวปฏบิตั ิรวมถงึนโยบายที่

เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทจุรติ และคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีร่ายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบรษิทั 

ทั้งน้ี หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะน�าไปปรับปรุงกระบวนการ 

แนวปฏบิตั ิและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

การด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษทัฯ ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ป้องกันการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุรติ ดงันี้

1. บริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

ทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยท่ัวกัน 

อกีทัง้ยงัก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ พงึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล โดยมกีารสอบทานการปฏบัิตติามมาตรการต่อต้านการทุจรติภายใต้

การควบคมุป้องกันและติดตามความเสีย่งจากการทจุรติของฝ่ายบรหิาร ซึง่ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัไิว้อย่างชดัเจน และ

รายงานผลการปฏบิติัต่อคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี รวมถึง การก�าหนดข้ันตอนการเกบ็รกัษา

เอกสารและบนัทกึต่างๆ ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด 

4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงได้มี

การแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการด�าเนินการป้องกนัการทจุรติไปยงัพนกังานทกุคน ทัง้ของบรษิทั บริษทัย่อย บรษิทัอืน่ท่ี

บริษทัฯ มอี�านาจในการควบคมุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระท�าทุจริตใดๆ และจัดให้มี

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดง

ความคดิเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุรติ ทางอเีมล์ anti-corruption@supalai.com 

และกล่องรับความคดิเหน็ ติดต้ังไว้ทีบ่นัไดหนไีฟของแต่ละชัน้

6. บริษทัฯ มีการประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติในทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

7. บริษัทฯ แต่งต้ังคณะท�างานการพฒันาระบบการต่อต้านการทุจรติ โดยก�าหนดให้พนกังานมส่ีวนร่วมกันผลกัดนั ส่งเสรมิ 

และพัฒนาการปฏบิติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตให้เกดิขึน้กบัองค์กร

8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายท่ีเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มี

ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยงัพนกังานทกุคน ผ่านทางอเีมล์ และ

อนิทราเน็ตของบริษทัฯ รวมถงึ การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านทจุริต 

ท�าข่าวประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติ แผ่นพับประชาสมัพนัธ์ในทุกโครงการ จดักจิกรรมตอบปัญหา

ชงิรางวัล และการทดสอบความรูเ้ก่ียวกับการต่อต้านทจุรติ
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจริต

คณะกรรมการบรษัิท ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรอืกระท�าผดิ

ด้านการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรรยาบรรณ หรอืพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจรติ หรอืการประพฤตมิชิอบของบุคคลในองค์กร หรอื

การถกูละเมดิสทิธ ิท้ังจากพนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง 

ดงันี้

อเีมล์ anti-corruption@supalai.com  

ซ่ึงมกีารรายงานตรงถงึกรรมการอสิระ

กล่องรบัความคดิเหน็ ตดิตัง้ไว้              

ทีบ่นัไดหนไีฟของแต่ละชัน้

ร้องเรยีนผ่านทางหมายเลข 1720

 

ขั้นตอนการด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระท�าทุจริต

บริษทัฯ ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการจดัการข้อร้องเรยีนการกระท�าทจุรติ ไว้ดงันี้

1.	 การรบัเรือ่ง	เมือ่มผีูแ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนการกระท�าทจุรติ ผู้ประสานงานลงทะเบยีนรบัเรือ่ง

2.	 การสอบสวน	ด�าเนนิการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพือ่ด�าเนนิการสอบสวนและสรปุผลการสอบสวน เพ่ือน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสรปุรายละเอยีดข้อร้องเรยีน การสอบสวน และผลการพจิารณา น�าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรปุผลการพจิารณา รวมถงึแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.	 การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน มกีารแจ้งผลการพจิารณาแก่ผูแ้จ้งเบาะแส หรอืร้องเรยีนรบัทราบภายหลงั

จากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบรษิทัแล้ว

5.	 การติดตามและรายงานผล กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็น

ในการด�าเนินการปรบัปรงุวธิปีฏบิติังานเพือ่ป้องกันการเกดิการทจุรติ หน่วยงานตรวจสอบภายในมหีน้าทีต่ดิตามและรายงานผล

การด�าเนินการปรับปรงุแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั รบัทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน

บริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้้องเรยีน เกีย่วกบัการกระท�าทจุรติ ดงันี้

1. บริษทัฯ จะเกบ็ข้อมลูและตัวตนของผูแ้จ้งเบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถ้กูร้องเรยีน เป็นความลบั

2. บริษทัฯ จะเปิดเผยข้อมลูเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่าของข้อมลู 

หรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 
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3. ผู้ทีไ่ด้รับความเสยีหาย จะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู ้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู ้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับ

ความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดร้อนเสยีหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน หรอืผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

สามารถร้องขอให้บรษิทัฯ ก�าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด้ หรอืบรษิทัฯ อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผูร้้องเรยีน 

หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเหน็ว่าเป็นเร่ืองท่ีมแีนวโน้มท่ีจะเกิดความเดอืดร้อน

เสยีหาย หรือไม่ปลอดภยั 

5. บริษทัฯ จะไม่กระท�าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้้องเรยีน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน สถานทีท่�างาน สัง่พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรอืกระท�าการอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่าง

ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้้องเรยีน หรอืผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

6. บริษทัฯ ไม่มกีารลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ ไปใช้ในทางปฏบัิติ

การให้ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตแก่กรรมการ	ผูบ้ริหาร	หวัหน้างาน	และพนกังาน
ทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศ

พนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้ึน Pop – Up 

หน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่พนกังานเปิดเครือ่ง และอเีมล์พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทกุคน เป็นประจ�าทกุไตรมาส รวมทัง้ 

จดัให้มีกจิกรรมเพือ่สร้างวัฒนธรรมทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรการต่อต้าน

การทจุริตประจ�าปี จดับอร์ดให้ความรูค้วบคู่กบักจิกรรมการตอบค�าถามชงิรางวลัในงานเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ประจ�าปีของบรษิทัฯ 

ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย�้าให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของ

การต่อต้านทจุริต ในงานเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ประจ�าปีของบริษทัฯ 

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการน�าเสนอข้อมูลด้าน

นโยบายต่อต้านทจุริต แนวทางการปฏบิติั ผลการปฏบิตัติามนโยบาย คูม่อืประกอบการใช้นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้าน

การทจุริต และประโยชน์ทีไ่ด้รบั ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท

 

“ประธานฯ	พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต	ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่”
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“ข่าวประชาสัมพันธ์	เรื่องเล่าของหนูดี”

 

 

“จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบค�าถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี”

 

	 “การทดสอบความรู้ประจ�าปี	2561”	 “การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ตบริษัทฯ”
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การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ให้กบัพนกังานทกุคนรบัทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์ อเีมล์ 

และอนิทราเน็ตของบรษิทัฯ รวมถงึมกีารเผยแพร่เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ อาทเิช่น ผูถ้อืหุน้ คูค้่า คูแ่ข่ง ลกูค้า ผูรั้บจ้าง และ

ร้านค้าต่างๆ ได้รบัทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) ซึง่ถอืเป็นการปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วย

การปฏบิตัต่ิอลกูค้าและคู่ค้า ถงึการปฏบิติัของบริษัทฯ ต่อลกูค้าและคูค้่า โดยไม่เรียก หรอืรับผลประโยชน์ทีไ่ม่สจุรติการไม่เรยีกรบั

ของขวัญในทกุเทศกาล รวมถงึ มกีารบรหิารความเสีย่งด้านทจุรติ โดยผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยงัผูร้บัเหมา Supplier 

เพือ่ให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสมายงัอเีมล์ anti-corruption@supalai.com ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการสือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รับ

ทราบนโยบาย แนวปฏบิตัใินการป้องกันการทจุรติของบรษิทัฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกดิการมส่ีวนร่วมจากผูม้ี

ส่วนได้เสีย เพ่ือให้ความมุง่มัน่ในการป้องกนัการทุจรติของบรษิทัฯ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้

มเิพยีงเฉพาะพนกังานของบรษิทัฯ เท่านัน้ทีไ่ด้รบัทราบแนวทางการปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติฯ บรษิทัฯ ยงัจดัให้มี

การสือ่สารถงึผู้สมคัรทีม่คีวามสนใจร่วมงานกบับรษิทัฯ ทัง้จากแบบฟอร์มการสมคัรงาน และจากการสมัภาษณ์ผูส้มคัรเกีย่วกบั

ทศันคตใินเร่ืองการต่อต้านการทจุรติ

“การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ”

 

“การเผยแพร่ทาง	Intranet	ของบริษัทฯ”
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การติดตามผล

คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าทีใ่นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจรติเป็นประจ�าทุกปี โดยค�านงึถงึ

ประสิทธิผลของนโยบาย การด�าเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาลของธุรกจิ รวมถงึข้อแนะน�าของคณะกรรมการบรษิทัในการพฒันา

ปรบัปรงุนโยบายทีผ่่านมา ซึง่ในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน

ทจุริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกระบวนการ 

ต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาตามล�าดับ 

บริษทัฯ มกีารติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุรติ โดยก�าหนดเป็นขัน้ตอน วธิกีารด�าเนนิการ 

กระบวนการ บทบาท อ�านาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและ

ผลการประเมนิ ขัน้ตอนการแก้ไข อย่างชดัเจน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้ดิตามการ

ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ ซึง่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 

มกีารรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการกระท�าทจุรติ ผ่านอเีมล์และกล่องรบัฟังความคดิเหน็ มาใช้ในการ

ปรับปรุงนโยบายและวธิปีฏบิติัในการป้องกนัความเสีย่งจากการทจุรติ 

ในปี 2561 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ไม่มข้ีอพพิาททางกฎหมาย หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่งเกีย่วกับการทจุรติ ทัง้ทีอ่ยู่

ระหว่างถกูตรวจสอบ ด�าเนนิคดี หรอืพพิากษาตัดสนิ
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การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เน่ืองจากมคีวามเชือ่มัน่ว่า ธรรมาภบิาลทีดี่ จะเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ และ

สร้างความเชือ่มัน่ถึงการมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูถ้อืหุน้ 

ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทุกฝ่าย ซึง่จะน�าไปสูก่ารเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื และสามารถสร้างมลูค่าเพิม่

แก่กิจการ โดยคณะกรรมการบรษัิท เข้าใจบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีต้่องมต่ีอผูถ้อืหุน้ รวมถงึผูเ้กีย่วข้องต่างๆ และมี

เจตนามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี ตามแนวปฏบิตัทิีด่หีรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษิทั ได้จัดให้ม ี “คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” โดยได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บรษิทั แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการบรหิารงาน และการควบคมุภายใน นอกจากนีย้งัจดัให้มกีารทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงาน (Code of Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจ�าทกุปี โดยในปีนีไ้ด้เพิม่นโยบายว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลโดยลงใน คูม่อืจรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) ส�าหรบัพนกังานโดย ยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีควรและไม่ควรปฏิบตัใิห้

สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองโครงการพฒันาบรษิทั

จดทะเบียนด้านการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีการส่ือสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ เกดิความเข้าใจ และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ได้อย่างครบถ้วน 

เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้ 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 2) การปฏบิตัิ

ต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 3) การค�านงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี 4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 5) ความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการบรษัิท แสดงภาพได้ดังนี้
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นอกจากน้ีได้มกีารเผยแพร่ “คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” และ “จรรยาบรรณ” ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ เพือ่ให้บคุคล

ภายนอกได้รบัทราบด้วย บรษัิทฯ มแีนวทางการส่งเสรมิ ก�ากบัดแูล และตดิตามให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 ทบทวนคูม่อืจรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานรบัทราบทัว่ถงึ ผ่านระบบ Intranet 

เว็บไซต์บรษิทัฯ

 มกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ ในการปฐมนเิทศพนกังานเข้าใหม่

 จดักจิกรรม CG Day เพือ่สอดแทรกให้ความรู ้และปลกูจติส�านกึให้ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ
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 จดัท�าวีดโีอ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใช้ตวัละครปูธ่รรม เป็นกลยทุธ์

การสือ่สารแนวใหม่ เพือ่ให้พนกังานรบัรู้และเข้าใจได้โดยง่าย รวดเรว็ 

 วดิโีอปูธ่รรม ฉบบัที ่1  วดิโีอปูธ่รรม ฉบบัที ่2

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณ

 คณะกรรมการบรษัิท มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ พร้อมก�าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่าง

ชดัเจน

 จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ต้องศกึษาท�าความเข้าใจคูม่อื

จรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) และลงนามเป็นพนัธสญัญาผ่าน Google Form

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

 จดัให้มช่ีองทางการรบัฟังความคดิเหน็ การตดิต่อสือ่สาร Two-way ผ่าน Email : Pu-Tham@supalai.com

 ข้อคดิเห็นทีไ่ด้รบั มกีารน�ามาวเิคราะห์เบือ้งต้น เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการ

บริษทัส่ังการ

การติดตามผลและประเมินผล

 จดัให้มกีารทดสอบวดัความรู ้ความเข้าใจของพนกังาน เก่ียวกับการปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณ ผ่านโปรแกรม E-Learning 

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและ

พิจารณา

 เรียกรายงานผลการทดสอบ ส�าหรบัหวัข้อทีม่พีนกังานตอบผิดมากทีส่ดุ น�ามาสือ่สารผ่านข่าว E-news และ CG Day

จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานถอืเป็นวนิยัอย่างหนึง่ ซึง่พนกังานทกุคนต้องด�ารงตน และถอืปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด พนกังานทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตามจะถูกพจิารณาโทษทางวนิยั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคน รวมถงึพนักงานในบริษทัย่อย มหีน้าท่ีต้องปฏบิตัติาม และส่งเสรมิให้ผูอ้ืน่ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ การกระท�าต่อไปนีเ้ป็นการท�าผดิจรรยาบรรณ

1) ไม่ปฏบิติัตามจรรยาบรรณ

2) แนะน�า ส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้ผูอ้ืน่ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
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3) ละเลย เพิกเฉย เมือ่พบเหน็การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณ ในกรณทีีต่นทราบหรอืควรทราบ เน่ืองจาก

เกีย่วข้องกบังานภายใต้ความรบัผดิชอบของตน

4) ไม่ให้ความร่วมมอื หรอื ขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาข้อเทจ็จรงิทีอ้่างว่าได้มกีารฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

5) การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ืน่ เนือ่งจากไม่มกีารรายงาน กรณไีม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ทัง้น้ี การกระท�าทีเ่ข้าข่ายผดิจรรยาบรรณ ดงักล่าวข้างต้น ให้ปฏบิตัติามกระบวนการพจิารณาและลงโทษ ตามระเบยีบ

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ท�าผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นเป็น

ความผดิตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะน�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด�ารงตน ประพฤติตนอย่าง

เคร่งครัด และอาจจัดให้ผูน้ัน้ได้รบัการพฒันาทีเ่หมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องด�ารงตน และปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด

จากการทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัและมุง่เน้นการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทัจงึส่งเสรมิให้มี

การปฏบิตัติามหลักการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่อย่างต่อเนือ่งและทบทวนการน�า CG Code 8 หวัข้อ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก   
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมนวัตกรรม และ
การประกอบธุรกิจอย่างมี        
ความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทาง 
การเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1

5
6 4

28

37

ทัง้น้ี ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้น�า CG Code มาปรบัใช้ โดยผนวก (integrate) เป็นส่วนหนึง่ของวตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์

ทางธุรกจิ โดยก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย นโยบาย คูม่อืจรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) 

การจดักจิกรรม Innovation Awards 2561 รวมทัง้ดแูลให้มกีลไกการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน การตดัสนิใจขององค์กรให้มี

ระบบการบริหารจดัการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั สร้างความเชือ่มัน่ต่อ

ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และเพื่อผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส่งผลให้ปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัและผลคะแนนประเมนิด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดจีากหน่วยงานภายก�ากบัภายนอก ดงันี้

 รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรอื “หุน้ยัง่ยนื” ประจ�าปี 2561 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บริษัทจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นด้านการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืและสร้างผลกระทบเชงิบวก

แก่สงัคม โดยติดต่อกนัเป็นปีที ่4
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รายงานประจ�าปี 2561

 บรษัิทฯ ได้รบัการจัดอนัดับในกลุม่ “ดีเลศิ” จากผลของการส�ารวจการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดบีรษัิทจดทะเบียนในปี 2561 

ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยตดิต่อกนัเป็นปีที ่6 ต่อเนือ่งกนัมาตัง้แต่ปี 2556 – 2561

 บริษัทฯ ได้รบัคะแนนจากการประเมนิ คุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้เตม็ 100 คะแนน โดยตดิต่อกันเป็นปีท่ี 6 ต่อเนือ่ง 

มาตัง้แต่ปี 2556-2561

บริษทัฯ จดัให้มหีน่วยงานก�ากบัดูแลการปฏบัิติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดหูวัข้อ : งานก�ากบัดแูลการ

ปฏบิตังิานของบริษทัฯ) เพ่ือท�าหน้าทีก่�ากบัดูแล และตดิตามให้บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มกีารปฏิบัตถูิกต้องตาม

ข้อบงัคบัของหน่วยงานก�ากบัภายนอก ซึง่ในปี 2561 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย บริษัทร่วม 

ได้ปฏบิตัติามคูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ จรรยาบรรณ รวมถงึนโยบายทีเ่กีย่วข้องโดยทัว่กัน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิข์อง

ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ให้สทิธขิัน้พ้ืนฐานต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั อนัได้แก่ การแสดงสทิธคิวามเป็นเจ้าของในหุ้นทีต่นเองถอือยู่ 

การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การรับซือ้หุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกิจการ การพจิารณาค่าตอบแทนทุกรปูแบบ 

การได้รับข่าวสารข้อมลูของกจิการอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าประชมุ เพือ่ใช้

สทิธิออกเสยีงในการแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบง�ากิจการท่ีจะท�าให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�านาจควบคุม

การบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสทิธภิาพ ซึง่โครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่มลีกัษณะการถอืหุน้ไขว้ และเป็นแบบ

ปิรามดิ ในระหว่างกลุ่มของบริษทัฯ ทัง้นี ้ บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย (Free Float) เกนิกว่าร้อยละ 40 

ของหุน้ทีอ่อกแล้วทัง้หมด (ดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่วบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้มกีารปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทั พงึเคารพสิทธิ

และปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุกลุม่ ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิและ

ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ซึง่มไิด้จ�ากดัเฉพาะสทิธติามกฎหมายเท่านัน้ บรษัิทฯ ได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์

สุจริต โปร่งใส มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ จดัการดแูลไม่ให้ทรพัย์สนิใดๆ ของบรษิทัฯ เสือ่มค่า สญูหาย หรอืสญูเสยีไปโดย

เปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กีย่วข้อง ตลอดจนมนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้

ผูถ้อืหุน้ทกุคน รวมทัง้ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมกีารก�ากบัดแูลปฏบิตัติามนโยบาย

เพ่ือด�าเนินการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2561 สทิธต่ิางๆ ทีผู่ถ้อืหุ้นได้รบั 

มดีงันี้ 

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น 

บริษทัฯ แต่งต้ังบรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ท�าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ ส�าหรบัด�าเนนิการเกีย่วกบังานทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ
การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ และการตัง้ค�าถาม

เกีย่วกบับรษิทัฯ เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมส่ีวนร่วมในการก�ากับดแูลบรษิทัฯ (หลกัเกณฑ์มกีารเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
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บริษทัฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ภายใต้หวัข้อ “การประชมุผูถ้อืหุน้”) และการคดัสรรกรรมการทีม่ี

คณุสมบตัเิหมาะสม สามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย ส�าหรบั

การประชมุปี 2561 บรษัิทฯ ได้น�าหลกัเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศ

ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึ 7 มกราคม 2562 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล

เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการต้ังค�าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

เร่ืองใดๆ หรือชือ่บคุคลใดๆ มาแต่ประการใด 

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มกีารเปิดเผยการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ให้ผูถื้อหุน้รบัทราบล่วงหน้า เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถวางแผน

ตารางเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ โดยแจ้งตัง้แต่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2561 ในแต่ละปีบรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ โดยตระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้

สามารถใช้สทิธิในการประชมุผูถ้อืหุน้ได้อย่างเต็มที ่จงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ รายชือ่

บคุคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้รอบบญัช ีโดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ แจ้งผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ให้ผูถ้อืหุน้ทราบแล้ว ต้ังแต่วนัที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 7 มกราคม 2562 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้

ทีจ่ะได้รับทราบถงึสทิธขิองตน รวมถงึได้น�าหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และข้อมลูประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้า เพือ่ผูถ้อืหุน้จะได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ และในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีงเพือ่ตอบข้อซักถาม

ในปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ ได้จัดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชมุ Auditorium 

ชัน้ 33 อาคารศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร ผูถ้อืหุน้

สามารถเดนิทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ 

 ข้ึนทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงทีด่่านพระราม 3 (ช่องนนทร ี- นางลิน้จี)่ เข้าสูถ่นนพระราม 3 ขึน้สะพาน

ข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบีย่งออกซ้าย เมือ่ผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิง่ตรงไป 500 เมตร และกลบัรถ อาคาร

จะอยูซ้่ายมอื

 มาจากถนนสขุสวสัดิ ์ หรอืสมทุรปราการ หรอืสมุทรสาคร สามารถใช้สะพานภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 

ลงถนนพระราม 3 ถงึแยกไฟแดงให้เลีย้วขวา วิง่ตรงไป 500 เมตร และกลบัรถ อาคารจะอยูซ้่ายมอื

 มาจากสีแ่ยกท่าพระ สามารถวิง่ตรงขึน้สะพานกรงุเทพ มุง่สูถ่นนพระราม 3 ขึน้สะพานข้ามแยกตลอดสาย สังเกต

ธนาคารกรงุศรอียธุยา ส�านกังานใหญ่ (ฝ่ังขวามอื) ไม่ต้องขึน้สะพานต่อ ให้วิง่ถนนปกต ิ อาคารจะอยูซ้่ายมอื 

(รถเมล์สาย 205)

 มาจากแยกอโศก - สขุมุวทิ ผ่านหน้าศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์ ข้ามสะพานคลองเตย เข้าสูถ่นนพระราม 3 

ข้ึนสะพานข้ามแยก 2 จุด เมือ่ลงสะพานจะผ่านสามแยกทีจ่ะขึน้สะพานภมูพิล 1 ให้วิง่ตรงไป 500 เมตร และ

กลบัรถ อาคารจะอยูซ้่ายมอื (รถเมล์สาย 205)

 มาจากถนนสลีม - สาทร ให้วิง่เข้าสูถ่นนนราธวิาสราชนครนิทร์ มาบรรจบกบัถนนพระราม 3 เลีย้วขวา ผ่าน

สามแยกทีจ่ะขึน้สะพานภมูพิล 1 ให้วิง่ตรงไป 500 เมตร และกลบัรถ อาคารจะอยูซ้่ายมอื
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 รถไฟฟ้า BTS 

 มาลงสถานอีโศก ขึน้รถเมล์สาย 136 (หมอชติใหม่ – คลองเตย) โดยมาลงสดุสายทีค่ลองเตย และต่อรถเมล์

สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูข่วามอื

 มาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ – คลองเตย) มาลงอาคารศุภาลัย 

แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูซ้่ายมอื

 รถไฟฟ้า MRT 

 มาลงสถานีศูนย์สิริกิต์ิ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย 

แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูข่วามอื

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุอย่างเพียงพอให้ผูถ้อืหุน้ศกึษาล่วงหน้า

ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาใน

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้และใช้ประกอบการตัดสนิใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรอืไม่ รวมทัง้ได้ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุลประกอบ พร้อม

แสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณา

ในแต่ละวาระอย่างชดัเจน 

บริษทัฯ จะระบวุาระเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัอย่างชดัเจน จะไม่มวีาระอืน่ๆ ทีย่งัไม่มหีวัข้อวาระ 

น�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส�าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ 

จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์

ความสามารถ ความเป็นอสิระ และระยะเวลาทีเ่คยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีไว้อย่างชัดเจน 

รวมท้ังในการเสนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผล (ถ้าม)ี บริษทัฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั อตัราเงนิปันผลท่ีเสนอจ่าย 

พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบการพจิารณาให้แก่ผูถื้อหุน้ (รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ “นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อย”) ในการประชุมผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะแจ้งรายชือ่กรรมการอสิระในหนงัสอืนดัประชมุจ�านวน 3 คน เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น

ทีต่ดิภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถพจิารณาเลอืกบุคคลท่ีจะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะว่าจะมอบฉนัทะให้กับกรรมการอสิระ

หรอืมอบฉนัทะให้กบับคุคลอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็สมควรกไ็ด้ ท้ังนี ้ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นจะออกเสียง

ลงคะแนนล่วงหน้าระบมุาในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืจะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุได้ทัง้สิน้

 การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการจดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงาน

ประจ�าปี และหนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ประมาณ 21 วนั ทัง้นี้ 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุสถาบนั มเีวลาในการเตรยีมตวัศกึษารายละเอยีด

ของแต่ละวาระ และเตรยีมการมอบฉนัทะ ในกรณีทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง พร้อมทัง้ จัดเตรยีมอากรแสตมป์ส�าหรบั

ปิดหนังสอืมอบฉนัทะไว้บรกิาร โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้เพือ่ต้องการลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถ้อืหุน้

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้
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ผูถื้อหุน้ทราบซ่ึงเป็นข้อมลูเดียวกบัข้อมลูทีบ่รษัิทฯ ได้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวเชญิประชมุ

ผูถื้อหุน้ในหนังสือพมิพ์ต่อเนือ่งกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 14 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ หลักเกณฑ์และ

ขัน้ตอนในการออกเสยีงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มกีารเพิม่เรือ่งประชมุใดไว้ในวาระอืน่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่กรณจี�าเป็นเร่งด่วนทีป่รากฏภายหลงัส่งหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว หรือหากมีกรณเีร่งด่วนทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วข้องหรอืกระทบกบั

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษ บรษิทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ทันที ซ่ึงเลขานกุารบรษิทั

จะรับผดิชอบด�าเนินการบนัทกึการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วนทกุวาระการประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ใช้ตรวจสอบ

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกันได้ 

2. สดัส่วนการถอืหุน้ขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 

3. ต้องถอืหุน้ตามสดัส่วนทีก่�าหนดในข้อ 2 ในวนัทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชมุ

4. ต้องถอืหุ้นตามสดัส่วนทีก่�าหนดในข้อ 2 ในวนัทีปิ่ดสมุดทะเบียนเพือ่ก�าหนดสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ในปีนัน้ 

อนึง่ หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชือ่ผูถ้อืหุน้แล้ว และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไม่พจิารณา

วาระการประชมุทีเ่สนอให้ทีป่ระชมุพจิารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายช่ือบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมหรือไม่ ตามหลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ได้ประกาศ

ผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ต้ังแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและ

ผู้รบัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชัว่โมงก่อนการประชมุและต่อเนือ่งจนการประชมุแล้วเสรจ็ อกีทัง้ยงัมี

การน�าเทคโนโลยอีเิลคทรอนกิส์และบาร์โค้ดมากบัใช้กบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ (AGM) การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (e-Registration) 

และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซ่ึงเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมข้อมลูผูเ้ข้าร่วมประชมุ การลงทะเบยีน

เข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเรว็ในการประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัให้มกีารเลีย้งรบัรองส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุ

บริษทัฯ ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้บตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุระเบยีบวาระ โดยจดัท�าบตัรลงคะแนนแยก

แต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร ซึง่จะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชมุ

โดยก่อนเร่ิมการประชมุประธานทีป่ระชมุได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษทัชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และ

การนับคะแนนเสยีงอย่างชดัเจนของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะต้องลงมตใินแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึการก�าหนดให้มกีารใช้

บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร และการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน

แต่ละวาระอย่างชดัเจน 

ค�าชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง มดีงันี้

 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ท่ีเข้าร่วมประชมุ
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 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ 

โดยให้นบัหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง 

 ผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงเพยีงอย่างใด

อย่างหนึง่เท่านัน้ จะแบ่งแยกจ�านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไม่ได้ 

 การนบัผลการลงคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมและของผูถื้อหุน้ ท่ีมอบฉนัทะซ่ึงบรษิทัฯ

บันทกึไว้ล่วงหน้าเมือ่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ

จะค�านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและ

ไม่เหน็ด้วยเท่านัน้ ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

 ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

2) วาระทีต้่องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสิีทธอิอกเสยีง บริษทัฯ จะค�านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถื้อหุน้ท้ังหมดท่ีมาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง ทีอ่อกเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 

3) วาระทีต้่องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะค�านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทีอ่อกเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อม

ทัง้ลงลายมอืชือ่ในบตัร เจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงทีบ่ตัรยนืยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้เกบ็บตัร

ดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บ

พร้อมกนัทัง้หมดภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

 การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงท้ังหมดที่

เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่หน็ด้วย โดยในการพจิารณาคะแนน

เสยีงดังกล่าวจะค�านงึถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย

 เน่ืองจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมสีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจาก

อาจมผีูถ้อืหุน้บางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิม่เตมิ 

 ส�าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมด�าเนินการพิจารณาให้

ครบทกุวาระเพือ่ให้การประชมุเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และเมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบร้อยแล้วก็

จะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนภายหลงัจากจบวาระการประชมุ

 หากผูถ้อืหุน้มข้ีอซักถาม หรอื แสดงความคดิเห็นในวาระนัน้ๆ สามารถยกมอืเพือ่สอบถามได้ก่อนการลงคะแนน

ช่วงท้ายของแต่ละวาระ 

ส�าหรบัวาระการเลอืกต้ังกรรมการจะลงมตเิป็นรายบุคคล เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิลอืกกรรมการท่ีต้องการ

ได้อย่างแท้จริง โดยบรษัิทฯ เสนอชือ่กรรมการให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล และเพือ่ให้การลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกต้ัง

กรรมการมคีวามโปร่งใสในการนับคะแนน จึงก�าหนดให้ผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท้ังท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนเสยีง และเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง เมือ่ลงคะแนนเสยีงให้กรรมการครบทกุคนแล้ว โดยกรรมการ
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ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมสีทิธิออกเสยีง 

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ 

หรือเสนอความคดิเหน็ได้อย่างเต็มที ่และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพยีงพอเหมาะสม โดยจะบนัทกึประเดน็ค�าถามค�าตอบไว้ใน

รายงานการประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าประชมุได้รบัทราบ ซึง่ประธานทีป่ระชมุจะด�าเนนิการประชมุตามวาระการประชุม 

รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า 

ในปี 2561 บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชมุ 

Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลยัแกรนด์ทาวน์เวอร์ เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 

ในวันประชมุ ประธานกรรมการได้ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ เพือ่พบปะ และตอบค�าถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทัฯ 

ต่อผู้ถอืหุ้นในทีป่ระชมุ โดยมปีระธานคณะอนกุรรมการทกุคณะ คณะกรรมการบรษิทั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั และเลขานกุาร

บริษทั เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 13 ท่าน โดยเข้าประชมุพร้อมเพรียงกนั ดงันี้ 

1. ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานคณะกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางอจัฉรา ต้ังมติธรรม กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร

3. นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ

4.  นายประกติ ประทปีะเสน กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายอนนัต์ เกตุพทิยา กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

6. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

7. รศ.ดร.วริชั อภเิมธธี�ารง กรรมการอสิระ 

8. ผศ.อศัวนิ พชิญโยธนิ กรรมการอสิระ

9. นายอธปิ  พชีานนท์   กรรมการ

10. นายประศาสน์ ต้ังมติธรรม กรรมการ

11. นายกรชิ  จนัทร์เจรญิสขุ กรรมการ

12. ดร.สหสั  บณัฑติกลุ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั

13. นางวารณีุ ลภธินานวุฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุารบรษิทั

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้เชญิผูส้อบบญัช ี2 ท่านจากบรษิทั ส�านกังาน อ ีวาย จ�ากดั นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กติตกิลุ 

และนางสาวยวุด ีตันตนะรตัน์ เข้าร่วมประชุม ต้ังแต่เริม่การประชมุ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ เตรยีมตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ใน

วนัประชมุ 

ในการประชมุ ประธานทีป่ระชมุได้ชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง รวมถงึการก�าหนด

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมท้ังขอความเห็นท่ีประชุมในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุม

ภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระท่ีได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ในการด�าเนนิการประชุมประธานทีป่ระชุมได้น�าเสนอเรือ่งต่อผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณา ตามล�าดับวาระการประชุม พร้อมท้ังเปิดโอกาส

ให้ซกัถามในแต่ละวาระ ส่วนเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซกัถามในช่วงท้าย ซึง่ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัและ

มเีวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม
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รายงานประจ�าปี 2561

 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยากหรือ

จ�ากัดโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่ด�าเนนิการใดอนัมลีกัษณะเป็นการกดีกนัหรอืสร้างอปุสรรคในการตดิต่อ

สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วนัหยดุท�าการของธนาคารพาณิชย์ บรษิทัฯ ก�าหนดช่วงเวลาจดัประชมุทีเ่หมาะสม คอื ระหว่าง 8.30 ถงึ 17.00 นาฬิกา และ

สถานทีจ่ะจดัประชมุทีส่�านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ซ่ึงอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร โดยจะอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ 

จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้น

ทีเ่ข้ามาร่วมประชมุ ซึง่สถานทีใ่ช้จดัประชมุสามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีใ่ช้รถเขน็ รวมถงึมกีารเตรยีม

ระบบรักษาความปลอดภยัและแผนรบัมอืกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ จัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่24 เมษายน 2561 โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน 

(กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,050 ราย รวมนับจ�านวนหุ้น ได้ท้ังสิ้น 1,157,489,319 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ 62.3115 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ (หุน้สามญัทีเ่รยีกช�าระแล้วของบรษัิทฯ มจี�านวนทัง้สิน้ 

1,857,585,833 หุน้) ประกอบไปด้วย ผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองรวม 84 ราย นบัจ�านวนหุน้ได้ทัง้สิน้ 512,592,509 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ 27.5946 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และโดยการมอบฉนัทะรวม 1,966 ราย นบัจ�านวนหุ้นได้

ทัง้ส้ิน 644,896,810 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 34.7169 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชมุตาม

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ และตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชน คือ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุด้วยตนเอง หรอืมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาร่วม

ประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด และเพือ่ให้การประชมุ

เป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซ่ึงมี 

จ�านวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สกุลุรตัน์ คุม้ไพศาล ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ทีจ่ดุนบัคะแนน และ

จัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงช่ือไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระ

ของการประชมุ บรษัิทฯ จดัให้มกีารลงคะแนนเสยีง และบนัทึกมตขิองทีป่ระชมุไว้อย่างชดัเจนว่า เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอื

งดออกเสยีงเป็นจ�านวนเท่าใด

 การเปิดเผยผลมติที่ประชุม 

บรษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้สามญั พร้อมผลการลงคะแนนเสยีง โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและ

ผูจั้ดการ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

คือในวันที่ 24 เมษายน 2561 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระ

พร้อมค�าถามหรือข้อคิดเหน็ทีส่�าคญัไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ภายใน 14 วัน นับแต่วนัประชมุผูถ้อืหุน้ คอืในวนัที ่ 7 พฤษภาคม 2561 ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยเผยแพร่ข้อมลู

ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้บรษัิทฯ ได้บนัทกึภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) 

เพ่ือให้บริการเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูล

ระหว่างผูถ้อืหุน้ไทย กับผูถ้อืหุน้ต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ มนีโยบายเผยแพร่รายงานการประชมุผูถื้อหุน้อย่าง

ถกูต้องและครบถ้วนทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึง่แต่ละวาระการประชมุ ประกอบด้วยข้อมลูทีส่�าคญั ได้แก่ การชีแ้จง

วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน เน้ือหาสาระส�าคัญของวาระการประชุม มติท่ีประชุม พร้อมผลคะแนนเสยีง ท้ังเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสยีง ค�าถาม ค�าชีแ้จง การแสดงความคิดเหน็ในท่ีประชุม รวมท้ังรายช่ือกรรมการท่ีเข้าประชุมพร้อมต�าแหน่งซึง่ในปี 2561 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เข้าร่วมครบทกุคน บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพือ่เป็นช่องทางให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบข้อมลู

ความถกูต้องได้ พร้อมทัง้น�าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด ในปี 2561 บรษิทัฯ เผยแพร่รายงานการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2561 

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ 

บริษัทฯ มีการจัดสรรก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 โดยก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

11 กันยายน 2561 (รายละเอยีดโปรดดูหวัข้อ : นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย) 

1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการน�าเสนอ

และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือ

ท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ซ่ึงบริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยพจิารณาจากขนาดของธรุกิจ สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวม ผลการด�าเนนิการ

ทีส่ะท้อนและเชือ่มโยงกบัผลประกอบการ รวมทัง้ พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ในกลุม่อตุสาหกรรม

เดยีวกนั ซ่ึงอยูใ่นระดับทีแ่ข่งขนัได้ และมคีวามสมเหตสุมผล รวมถงึบริษัทฯ ได้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบ ได้แก่ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ�าเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นประจ�าทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวสัิย ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบริษทัฯ (รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร”) ให้ผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุติัเป็นประจ�าทกุปี ซึง่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 

มาตรา 90 ก�าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.supalai.com) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้น�าข้อมูลที่ส�าคัญ 

รวมทัง้ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนั แสดงไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) เป็นการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้มากกว่า

สทิธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ มีการก�าหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งต้ัง รวมท้ังรายละเอียด

เก่ียวกบับริษทัทีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถ ประเดน็เกีย่วกบัความเป็นอสิระและค่าบรกิารของผูส้อบบัญชี เพือ่แสดงข้อมลู

ทีเ่พียงพอให้ ผูถ้อืหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
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หมวดที ่2: การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และ

รายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

ใช้สทิธิตามพืน้ฐานกฎหมายทีก่�าหนด มกีารให้ข้อมลูอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นวางใจและมคีวามมัน่ใจในการลงทนุ 

และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึถึงเพศ อาย ุเช้ือชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเช่ือ ฐานะทาง

สงัคม ความทพุพลภาพ หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง และแม้ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด 

ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ 

(www.supalai.com) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 

ทีต่ัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความซือ่สตัย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพือ่ให้บรษิทัฯ ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธผิล บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่

ก�าหนดไว้ บรษิทัฯ จงึก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานข้ึน เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบัิตใิห้ถกูต้อง 

พร้อมทัง้มนีโยบายให้ถอืปฏบิติัอย่างเคร่งครดัในการปฏบิตังิาน เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ 

ได้แก่ การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรกัษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั ความรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของบรษัิทฯ 

และความรับผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

รวมท้ังพนักงานในบรษัิทย่อย บริษทัร่วม ถอืปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั เพือ่ป้องกนัความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตวัของพนักงาน หรอืผูใ้กล้ชดิกบัผลประโยชน์โดยรวมของบรษิทัฯ โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน 

ต้องหลกีเลีย่งการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ทีจ่ะมผีลเสียต่อการปฏบัิติหน้าท่ี เพือ่ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือท�าให้ยากต่อการ

ปฏบิตังิานอย่างถกูต้อง เช่น การลงทนุ หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องในโอกาสทางธรุกจิใดๆ ทีบ่รษิทัฯ มคีวามสนใจ และการรูถ้งึข้อมลูนัน้ 

สบืเน่ืองจากการท�างานทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของพนกังาน หรอืการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรท่ีท�าธรุกจิ หรอืเป็นคูแ่ข่งกับ

บริษทัฯ หรือการท�าธรุกจิในนามของบรษัิทฯ กับผูท้ีเ่ป็นสมาชกิครอบครวัของตน หรอืกบัองค์กรธรุกจิทีต่นหรอืสมาชกิครอบครวั

ของตนมส่ีวนเก่ียวข้องอยูอ่ย่างส�าคัญ หรอืท�างานเป็นพนกังาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นทีป่รกึษาขององค์กรทีท่�าธุรกิจ 

หรอืแสวงหาการท�าธรุกจิกบับรษัิทฯ หรอืท�าธรุกจิแข่งขันกบับรษิทัฯ หรอืท�าธุรกจิท่ีให้บรกิารกบัคูแ่ข่งขันส�าคัญของบรษิทัฯ หรอื

มส่ีวนเกีย่วข้องกับงานทีท่�าเอง หรอืโดยผูอ้ืน่ว่าจ้าง จนท�าให้มผีลเสยีไม่ว่ากรณใีดๆ กบัการท�างานให้บรษิทัฯ รวมถงึมนีโยบายให้

กรรมการและผูบ้รหิารทีมี่ส่วนได้เสยีในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ฝ่ายเลขานกุาร

บริษทั จะไม่จดัส่งวาระการประชมุนัน้ และกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะต้องออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราว และงดออกเสยีง

ในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระท�ามาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษทัในวาระน้ันๆ 

ทัง้น้ี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนต้องเปิดเผย เมือ่เกิดสถานการณ์ ทีท่�าให้เชือ่ว่าจะท�าให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ถ้าพนกังานสงสยัว่าจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างทีอ่าจท�าให้ผูอ้ืน่คดิว่าเป็นความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือ

ข้อมลูของบริษทัฯ ก่อนทีจ่ะใช้โอกาสนัน้เพือ่การใด อนัเป็นประโยชน์ต่อตวัเอง โดยต้องไม่ใช้ทรพัย์สนิ หรอืข้อมลู หรอืต�าแหน่ง

หน้าทีใ่นบรษิทัฯ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั โดยจดัท�าแบบสอบถามเก่ียวกบั การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ผ่านระบบ Google Form
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โดยบรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ แก่บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย หรอืไม่เคยเกดิกรณทีี่

กรรมการ หรือผู้บรหิารของบรษัิทฯ มกีารซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรอื ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

การท�ารายการระหว่างกนั และหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสนิทรพัย์ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

คูม่อืกรรมการ คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ และเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) 

เพ่ือให้ผู้ถอืหุน้ และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบ

ทัง้น้ี ในปี 2561 ได้ด�าเนนิการให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน จดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่

สรุปผลไม่พบรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีม่สีาระส�าคญั

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษทัฯ ได้ปฏบัิติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน รวมท้ังพนกังาน

ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ถอืปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดัโดยท่ัวกนั โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ต้องไม่

น�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ หรอืคูค้่าทางธรุกจิ ไปซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ หรอื

ขาย หรือเสนอซ้ือ หรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ หรอืคูค้่าทางธรุกจิ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืบคุคลอืน่ หรอืท�าธรุกจิ

ทีแ่ข่งขนักับบริษทัฯ หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง แม้ว่าบรษิทัฯ อาจไม่เสยีประโยชน์ใดกต็าม และต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

อย่างเคร่งครัด ซ่ึงกรรมการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที่

 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่ง

นับรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน ต่อส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืน

ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชน
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 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

จดัส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัวนัทีร่ายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์

 เมือ่ได้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซือ้ขาย

หลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม

เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญันัน้ต่อบคุคลอืน่

 รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท รบัทราบเก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการ

ซ้ือขาย 

อน่ึง ในช่วง 1 สปัดาห์ก่อนวนัปิดงบการเงนิ เลขานกุารบรษัิท จะท�าหนงัสอืแจ้งกรรมการ ผูบ้รหิาร และหน่วยงานที่

รบัทราบข้อมลูภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลท่ีไม่มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง และห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ทัง้น้ี ในปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ได้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครัด จงึไม่มกีรณฝ่ีาฝืน หรอื 

ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายสนิทรพัย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้ริหาร 

มกีารรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของบรษัิทฯ เมือ่รับต�าแหน่งครัง้แรก และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ ซึง่นบัรวมถงึ

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบทกุไตรมาส

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจท้ังหมด เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ บริหารกิจการ อันเป็น

ข้อมลูลบัของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบุคลากร

ของบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดงันัน้ บคุลากรของบรษิทัฯ จงึต้อง

รักษาข้อมลูภายในไว้เป็นความลบั เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตให้เปิดเผย หรอืเมือ่กฎหมายบังคบัให้เปิดเผย ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยใน

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) คูม่อืกรรมการ คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.supalai.com) เพือ่ให้ผูถื้อหุ้น และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบ (รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ : การดแูล

ด้านการใช้ข้อมลูภายใน) 
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2.3 รายการเกี่ยวโยง

บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยรายการเก่ียวโยง โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังาน

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการท�ารายการเก่ียวโยงกันท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ต้องขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติท�ารายการ โดยก�าหนดข้ันตอนเกี่ยวกับ

การท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการเกีย่วโยงกนั ดงันี้

1. การพจิารณาการท�ารายการเก่ียวโยง บรษิทัฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดยีวกบัลกูค้าทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการให้

สนิเชือ่ปกติของบริษัทฯ เพือ่สนับสนุนการด�าเนนิกจิการ ซึง่ต้องเป็นธรรมและสมเหตสุมผลและก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเช่ือให้คิดอัตราดอกเบ้ียเช่นเดียวกับท่ีคิดกับบุคคล

ภายนอก

2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีช�าระให้หรือได้รับช�าระ 

หรือมลูค่าตามบญัช ีหรอืมลูค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบรกิารนัน้ แล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชี

ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบรษิทั หรือผูถ้อืหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ๆ ทีเ่ข้าข่ายตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั

5. บรษัิทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรือ

รายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด โดย

เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี และรายงานประจ�าปี หรอืแบบรายงานอืน่ใด ตามแต่กรณ ี และ

มกีารเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกันต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการระหว่างกนัไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ต้องหลกีเลีย่งการมผีลประโยชน์ส่วนตวัใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีต่อการปฏบิตัหิน้าที่

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อาจเกิดขึน้ได้ในหลายสถานการณ์ ทัง้นีใ้นการปฏบิติัหน้าทีจ่ะต้องยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัฯ ภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย

และจริยธรรม ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ท�าการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รายงานข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้รษิทัฯ ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานประกอบธรุกจิหรอืมส่ีวนร่วม

ในธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักบัธรุกจิของกลุม่บริษทัฯ ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานดงักล่าวจะได้รบัผลประโยชน์ทางตรง

หรือทางอ้อม โดยได้ระบไุว้ในคูม่อืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน แต่หากจะมกีารท�ารายการทีเ่กีย่วข้องกนัหรอืรายการที่

มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดนโยบายในการพจิารณาและอนมุตัริายการจะต้องได้รบัความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัชือ่ ความสมัพนัธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั มลูค่า

รายการ เหตผุลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงานประจ�าปี ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
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ประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม 

โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษัิทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยไว้ในคูมื่อนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.supalai.com) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบ

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังบรษัิทฯ ไม่มโีครงสร้าง

แบบกลุม่ธุรกจิทีม่กีารท�ารายการเกีย่วโยงกนัในลกัษณะทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับ
บริษัทฯ

บริษทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ และการตัง้ค�าถาม

เกี่ยวกับบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) 

ในส่วนของนักลงทนุสมัพนัธ์ ภายใต้หวัข้อ “การประชมุผูถ้อืหุน้”) มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลบรษิทัฯ และการคดัสรรกรรมการ

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

ส�าหรับการประชมุปี 2561 บรษิทัฯ ได้น�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) 

และแจ้งข่าวประกาศในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่12 ตลุาคม 2560 ถงึ 5 มกราคม 2561 เพือ่

ให้ผู้ถอืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งต้ังเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชมุ และการตัง้ค�าถามเก่ียวกับบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ไม่มี

ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ ไม่มกีารเสนอชือ่บคุคลสมัครเป็นกรรมการ และไม่มคี�าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ ในระยะเวลาดงักล่าว

2.5 การใช้สิทธิออกเสียง

บริษทัฯ ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีงประเภทหุน้สามญั 

ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น

มติของทีป่ระชมุผู้ถือหุน้

2.6 การมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้น

สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ หรอืกรรมการอสิระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบรษัิทฯ ได้เสนอช่ือไว้ โดยบรษิทัฯ จะให้สทิธิและปฏิบตัต่ิอ

ผูร้บัมอบฉนัทะเสมอืนเป็นผูถ้อืหุน้ท่านหนึง่ ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเองได้ โดยจดัส่งแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้ก�าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบทีก่�าหนด

รายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า

ก่อนวนัประชมุ ไม่น้อยกว่า 21 วนั และเพือ่ความถกูต้องและไม่เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิทัฯ 

ได้แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ ก�าหนดการประชมุ วาระการประชมุ รวมถึงข้ันตอน เอกสาร และหลกัฐาน ทีต้่องใช้

ในการมอบฉนัทะ แสดงไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ภายใต้หวัข้อ “การประชมุผูถ้อืหุน้” ก่อนวนัประชมุมากกว่า 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ ท้ังทางโทรศพัท์ 

และทางอเีมล์ มายงัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”) 

2.7 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�าเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทเิช่น หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ หนงัสอืมอบฉนัทะ                            
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รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานประจ�าปี เป็นต้น และจดัท�าเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพือ่ให้

บริการเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ

บรษิทัฯ จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในวาระต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

ไม่น้อยกว่า 21 วัน และน�ารายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ ก�าหนดการประชมุ วาระการประชมุ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 

(www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนัประชมุ

ทัง้นี ้บรษิทัฯ มไิด้ก�าหนดเง่ือนไขหรอืกฎเกณฑ์ทีต้่องให้มกีารรบัรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรอืกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีก่อให้

เกิดความยุง่ยากแก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะ ตลอดจนบรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกจดับรกิารปิดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบ

ฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการถ่ายเอกสารท่ีต้องใช้แนบ และตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสาร โดยไม่คดิค่าบรกิาร ณ จดุลงทะเบยีน เพือ่ลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ และการถ่ายส�าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ 

มกีารเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเวลาประชมุ 3 ช่ัวโมง และมกีารน�าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode 

ในการลงคะแนนเสยีง เพือ่ความรวดเรว็ รวมทัง้การจดัให้มกีารเลีย้งรบัรองส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า ผูถื้อหุน้ ชุมชนและสงัคม สิง่แวดล้อม คูค้่า 

ผูร้บัเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลกัทรพัย์ ธนาคาร และคูแ่ข่ง โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน (Code of Conduct) เพือ่เป็นกรอบความประพฤตด้ิานจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ โดยค�านงึถงึหลกัความเป็นธรรม 

หลกัสิทธมินุษยชน หลกัการเคารพกฎหมาย การเคารพทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นส�าคัญ 

และในปี 2561 บริษทัฯ ได้ก�าหนด นโยบายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล และทบทวนนโยบายต่างๆ อาทเิช่น นโยบายว่า

ด้วยการปฏบิตัต่ิอพนักงาน นโยบายว่าด้วยการพฒันาพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวสัดกิาร นโยบายว่าด้วยหลกั

สิทธมินุษยชน โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีม่กีบับรษิทัฯ ซึง่ก�าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยท่ัวกัน และเผยแพร่

นโยบายต่างๆ ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ (www.supalai.com) เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้รบัทราบ นอกจากนี้ 

ยงัจดัให้มช่ีองทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ หรอืร้องเรยีนในกรณทีีไ่ม่ได้รบั

ความเป็นธรรมจากการกระท�าของบรษิทัฯ โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) เช่นกนั

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่

ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น 

แต่รวมถงึ บริษทัย่อย หุน้ส่วน ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกนั โดยปราศจากอทิธพิลหรอืความโน้มเอยีงในการน�าเสนอข้อมูลเฉพาะกลุม่

ผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่ป็นมติรหรอืเหน็ด้วยกบับรษัิทฯ เท่านัน้ 

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยหลกัสทิธมินษุยชน โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป

ลงทุน โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล ไม่กระท�าการใดๆ และไม่ส่งเสรมิให้มกีารละเมดิสทิธมินษุยชน รวมถงึ

บรษิทัฯ ได้ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลกัสิทธมินุษยชนแก่พนกังาน เพ่ือน�าไปปฏบัิตเิป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนนิงาน และไม่สนบัสนนุ
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กจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชน และพนักงานทกุคนจะไม่กระท�าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงาน

ของบรษิทัฯ หรือบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อธุรกจิ ทัง้นี ้รวมถึงการล่วงละเมดิทางเพศ การเก้ียวพาราส ีการลวนลาม การอนาจาร 

และการมไีว้ซ่ึงภาพลามก อนาจาร ทัง้วาจา และการสมัผสั 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้ให้ความส�าคัญในเรือ่งสิทธมินษุยชนครอบคลมุไปยงัผูร้บัจ้าง ผูผ้ลติ ผูจ้ดัหาสนิค้า และวตัถดิุบ และ

บริการของบริษทัฯ ตามนโยบายในการด�าเนนิธรุกจิของผู้ผลติ / จดัหาสนิค้า วตัถดุบิ และบรกิาร เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการด�าเนนิ

กจิการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลกัสทิธมินษุยชน 

ทัง้น้ีสามารถดรูายละเอยีด การเคารพสทิธมินษุยชนเพ่ิมเตมิได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนืปี 2561 (Sustainability 

Development Report 2018)

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย และการน�ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และ

ความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย

คณุภาพ ทีเ่น้นพัฒนาคณุภาพให้ดีขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในระบบของการวางผงั ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบรหิารชมุชน ให้ตรง

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงท่ีเป็นเอกสารกับลูกค้า และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย

คุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ 

มนีโยบายในการก�ากบัดูแลการปฏบิติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ให้ฝ่ายนติกิรรมมหีน้าท่ีรวบรวม

และควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยก

ร่างกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ รวมถงึการปรับปรงุ แก้ไข เปลีย่นแปลง ยนืยนัความเป็นปัจจุบัน

ของบญัชรีายชือ่กฎหมาย พร้อมทัง้ยนืยนัการปฏบิติัตามกฎหมายกบัทกุหน่วยงาน ปีละ 1 ครัง้ (ภายในเดอืนมถินุายนของทกุปี) 

โดยทัว่ไป ฝ่ายนิตกิรรมจะมกีารรายงานผลต่อประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัแล้วแต่กรณ ีจากนัน้แจ้ง

ไปยงัคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้งัคบับญัชาทกุหน่วยงาน พร้อมกนันีป้ระธานกรรมการบริหารยงั

ก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีติ่ดตามผลด้วย

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมกีารอบรมให้ความรูก้บัพนกังานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุครัง้ เมือ่มกีารประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรอืมี

การปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิกฎหมาย หรอืข้อบงัคบัต่างๆ รวมถงึการให้ความรูกั้บพนกังานใหม่ เช่น การอบรมสมัมนา

ต่างๆ ของฝ่ายนิตกิรรม การเสนอความเหน็การปรบัปรงุกฏระเบยีบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมในแต่และ

ช่วงเวลาผ่านองค์กรรฐัฯ และองค์กรอสิระ เช่น สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา ในการด�าเนินธรุกจิของบริษัทฯ จงึเป็นทีป่ระจกัษ์ได้ว่า บรษิทัฯ มไิด้มุง่เน้นแต่ผลประโยชน์สงูสดุขององค์กร

เพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่บรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารจัดการทีย่ดึหลกันติธิรรม ซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถงึ

ให้ความส�าคญัและแสดงความรับผดิชอบต่อผูเ้กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั สงัคม สิง่แวดล้อม

และวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยยดึหลกัการประนปีระนอม และหลกัรฐัศาสตร์ควบคูไ่ปกบักฎหมาย 

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษทัฯ ยดึถือการเคารพทรพัย์สนิทางปัญญา โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย 

บริษทัร่วม ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั ผลติภัณฑ์ หรอืกระบวนการขัน้ตอนปฏบิตัิ 

การค้นพบและพัฒนา การปรบัปรงุ หรอืการประดิษฐ์คดิค้นทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑ์กระบวนการ ขัน้ตอนปฏบิตั ิหรอืสิง่ของทีท่�าขึน้ 

ใช้ ขาย หรอืพฒันาโดยพนักงานซึง่เก่ียวข้องกบังานของบรษิทัฯ หรอืแตกแขนงออกไปจากงานของบรษิทัฯ ให้ถือว่าผลติภณัฑ์ หรือ

กระบวนการขัน้ตอนปฏบิติัน้ัน ตกเป็นทรพัย์สนิของบริษทัฯ และพนกังานทุกคน มหีน้าท่ีรกัษาความลบัทางการค้า อนัได้แก่ ข้อมูล
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ทางธุรกจิ และข้อมลูทางเทคนคิทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่พนกังานต้องปกป้องรกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ หรอืคูค้่าทาง

ธรุกิจของบริษทัฯ โดยภาระหน้าทีใ่นการป้องกนัรกัษาข้อมลูนีจ้ะต่อเนือ่งไปแม้ว่าพนกังานผูน้ัน้ได้ออกจากบรษิทัฯ ไปแล้วกต็าม 

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท�าให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงาน

ทกุคนต้องใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิต์ามทีบ่รษิทัฯ จดัหาให้โดยห้ามตดิตัง้และใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิ์

ไม่ถกูต้องในบริษทัฯ ไม่เรยีกร้อง รบัเอา หรอืใช้ข้อมลูทางธรุกิจ ซึง่ได้มาโดยวธิกีารทีม่ชิอบด้วยกฎหมายหรอืผดิศลีธรรม รวมถงึ

การไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และเครือ่งหมายการค้าของผูอ้ืน่

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การด�าเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยแบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี ออกเป็น 11 กลุม่ ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า ผูถ้อืหุน้ ชมุชนและ

สงัคม สิง่แวดล้อม คูค้่า ผูร้บัเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลกัทรพัย์ ธนาคาร และคูแ่ข่ง ซึง่บรษิทัฯ ใช้เกณฑ์ความเกีย่วข้อง

กบัองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ ได้จ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยี ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ดงันี้

 ผู้มส่ีวนได้เสยีหลกั (Primary Stakeholders) เป็นกลุม่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัธรุกจิโดยตรง เป็นผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์หรอื

ผลกระทบทางตรงจากการประกอบธรุกจิ ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ผูถ้อืหุน้ ชมุชนและสงัคม สิง่แวดล้อม ผูร้บัเหมา 

ธนาคาร คูแ่ข่ง

 ผู้มีส่วนได้เสยีรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุม่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัธรุกจิโดยอ้อม เป็นผูท่ี้ได้รบัประโยชน์หรอื

ผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธรุกจิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยี บรษิทัฯ จงึจดัให้มเีครือ่งมอื และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการ 

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ น�าไป

พฒันา อาทเิช่น

 การส�ารวจความคดิเหน็ของลกูค้าภายหลงัการโอนกรรมสทิธิ์

 การแสดงความเหน็ผ่านกล่องความคิดเห็น ทัง้จากลกูค้า คูค้่า และพนกังาน

 การแสดงความเหน็ในการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามข้อมลู ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเร่ืองผลิตภณัฑ์ 

การบริการ และการด�าเนนิงานในแง่มมุด้านต่างๆ ของบรษิทัฯ 

 การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในส�านักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูใ่นการใช้ชวีติประจ�าวนั และการปฏิบติังาน

จากเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เหล่านี้ ได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงาน และตอบสนองต่อ

ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง ซึง่จะส่งผลให้ธรุกจิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานของการ

มส่ีวนร่วมและหลกัธรรมาภบิาล ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอยีด การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี และ

ช่องทางการสือ่สารไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยี ได้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)
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รายงานประจ�าปี 2561

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการน�าข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม น�ามาใช้ในการ

พจิารณาเร่ืองส�าคญัต่อการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ซึง่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี อกีทัง้ การน�าข้อมลูการวเิคราะห์

ความเสีย่งทีส่่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคัญทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท้ังท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ระดบั

ความรนุแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพจิารณาเรือ่งส�าคญัต่อการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2561 

ภายใต้หวัข้อสภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การพฒันาบคุลากร และการดแูลชมุชน

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์

ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ระดบัของการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษัิทฯ เริม่ตัง้แต่การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การดูแลผลกระทบจากการด�าเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นท่ีข้างเคียง หรือสังคมในส่วนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด�าเนินธรุกิจ การเปิดโอกาสให้ชมุชนและสงัคมได้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน การสร้างให้เกดิคณุค่าร่วมระหว่าง

กจิการและสงัคม ตลอดจนการวางแนวทางและการด�าเนนิงานเพือ่มุง่สูค่วามยัง่ยนื จงึเป็นไปตามแผนพฒันาความยัง่ยนืในระดบั

การพัฒนาธุรกิจไปสู ่Creating Shared Value

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบรหิารจดัการ มดีงันี้

1. วสิยัทศัน์ โดยบริษัทฯ ก�าหนดวสิยัทศัน์ คือ ผูน้�าด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์อย่างยัง่ยนื โดยมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม 

และสิง่แวดล้อม ซ่ึงเกดิจากการตระหนกัถงึความใส่ใจของการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กร

2. วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ โดยบรษัิทฯ ก�าหนดเป็นปรชัญาการบรหิารว่า เพือ่พฒันาสงัคมคณุภาพของ “ชาวศภุาลยั” 

บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น 

พฒันาการบริการทีดี่ ด้วยความเป็นมอือาชพี เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า โดยยดึมัน่ในปรชัญาการบรหิารงาน

3. ตวัชีวั้ดผลการด�าเนนิงานหลกั โดยจัดให้มเีกณฑ์ทีบ่่งบอกถงึสิง่ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน ซึง่บรษิทัฯ มกีาร

ก�าหนดตวัชีวั้ดทีส่มเหตุสมผล สามารถให้ข้อมลูทีช่ดัเจน ไม่ซบัซ้อน วดัผลได้จรงิและเหมาะสมกบัองค์กร

4. การพิจารณากจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับผูม้ส่ีวนได้เสีย โดยบรษิทัฯ มกีารทบทวนกจิกรรมทีด่�าเนนิการว่ามคีวามสอดคล้อง

กบัวัตถปุระสงค์ และตัวชีว้ดัผลการด�าเนนิงานตามลกัษณะของธุรกจิ ขนาดของธรุกจิและความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างกจิกรรมและวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ โดยการก�าหนดกจิกรรมทีด่�าเนนิการให้สามารถ

ตอบสนองต่อวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ เพือ่ให้ได้มาซึง่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิกจิกรรมด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม

6. การลงมอืปฏบิติั โดยเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นงานในกระบวนการธุรกจิ (CSR-in-process) และกจิกรรมท่ีอยูน่อกกระบวนการ

ธุรกจิ (CSR-after-process) ซึง่บรษิทัฯ มกีารจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิการ การขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ รวมถึงการมี

ส่วนร่วมของพนักงานและผูม้ส่ีวนได้เสยี 

โดยบริษทัฯ มกีารก�าหนดขอบเขตและรปูแบบของการด�าเนนิการในแต่ละประเดน็ของแต่ละกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี ซึง่บรษิทัฯ 

ได้มกีารปฏบิตัดิงัต่อไปนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ก) พนักงาน

พนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าสงูสดุ ทางคณะกรรมการบรษัิท จงึได้ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอพนกังานไว้

อย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม เกีย่วกบัการดูแลเรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน ซึง่บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่า

ด้วยการปฏบิตัต่ิอพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวสัดิการ และนโยบายว่าด้วยการพฒันาพนกังาน ซึง่บรษัิทฯ ตระหนกั

เสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย

ของบริษทัฯ จงึให้การดูแลและปฏบิติัทีเ่ป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจน

ส่งเสริมให้พนกังานได้แสดงศักยภาพของตน เพือ่เป็นส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัพนักงาน

ทกุคนไม่ว่าจะท�างานอยูใ่นส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลอืกปฏบิติั และมุง่เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่ี 

ปลอดภยั การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการท�างาน ซ่ึงบรษิทัฯ พจิารณาค่าตอบแทนให้ทดัเทยีมกลุม่ธรุกจิประเภทเดยีวกนั 

และผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ โดยระยะสัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สทิธิ

พนกังานซ้ือหุน้ในราคาทีก่�าหนด (Employee Stock Options) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน และการพจิารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ จดัให้มสีวสัดกิารทีด่หีลากหลายรปูแบบให้

กบัพนักงาน จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่มาสนบัสนุนการท�างานเพือ่ตอบแทนพนกังานทกุคน ทีด่�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์

สงูสุดของบริษทัฯ ด้านการพฒันาบคุลากร บรษิทัฯ ตระหนกัเสมอว่า พนกังานเป็นสนิทรพัย์ทีม่ค่ีาขององค์กร จงึมุง่ทีจ่ะพฒันา

ความรู้ ความสามารถให้กบัพนกังานทกุคน เพือ่ให้สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมกบัองค์กรได้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ เผยแพร่นโยบาย

ต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรบัทราบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) รวมถงึการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ทกุครัง้

บริษทัฯ เหน็ความส�าคญัของพนกังาน มคีวามเอาใจใส่และปฏบิติัต่อพนกังานทกุคน ทกุระดบัอย่างเป็นธรรม ทัง้ใน

ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิารตามทีก่ฎหมายแรงงานก�าหนด และยดึหลกัเมตตาธรรมในการทีจ่ะดแูลพนกังานและครอบครวั

ในยามฉกุเฉนิและจ�าเป็น อกีทัง้ยงัให้โอกาสพนกังานทีจ่ะเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานไปพร้อมกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ 

โดยให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากร เนือ่งจาก เลง็เหน็ว่า “บคุลากร” เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัซึง่เป็นทรพัย์สนิ

ที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยสโลแกน “ทกุความเห็นอนัมีค่าของท่าน คอื ทุกการเตบิโตและก้าวไปพร้อมกบับรษิทั” ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดข้อมลู

พนกังานเพ่ิมเตมิได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเพิ่มขีดความ

สามารถทางการแข่งขนั โดยมแีผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ท่ีด�าเนินไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง

และเชือ่มโยงกบักลยทุธ์ทางธรุกจิ ซ่ึงบริษัทฯ ถอืเป็นนโยบายส�าคญัและได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นทีจ่ะสนบัสนนุให้

บคุลากรได้มโีอกาสเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ รวมทัง้ฝึกฝนทกัษะท่ีจ�าเป็นเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน และสนบัสนนุบคุลากร

ทกุระดบั ให้ได้รบัความรู้ เพือ่เสริมสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และได้น�าระบบ Competency มาใช้ในการพฒันาบคุลากร

ให้มคีวามรู้ ความสามารถในการปฏบิติังาน รวมถงึเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ บคุลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนกังานให้มี

ความเหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าที ่ซึง่บรษิทัฯ ท�าการสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัทกุคนในองค์กรได้มวีธิกีารคดิและทศันคตทิีถ่กูต้อง

เหมาะสม และมคีวามเข้าใจในหลกัการและปรชัญาต่อความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) โดยได้จดัท�าโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการท�างานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน 

(Team Learning & Development) เพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพือ่เสรมิสร้างวฒันธรรมใหม่ๆ ในการท�างาน 

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 

(Sustainability Development Report 2018)
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รายงานประจ�าปี 2561

ข) ลูกค้า

บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบติัต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังาน

ในบรษิทัย่อย บริษัทร่วม ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กัน เพือ่มุง่เน้นในการสร้างความพงึพอใจ ความมัน่ใจให้กบัลูกค้า 

และยดึมัน่ในการปฏบิติัต่อลกูค้าด้วยความยติุธรรม ซือ่สตัย์ และมคีณุธรรม โดยบรษิทัฯ พงึปฏบิตัต่ิอลกูค้าอย่างเสมอภาคและ

เป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมของท้ังสองฝ่าย และส่งมอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม 

อกีทัง้มุง่มัน่ในการจัดหา พฒันา และผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า มกีารศกึษา ประเมนิ และ

ปรับปรุงผลกระทบของสนิค้าทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนควบคมุดูแลสนิค้าให้มคีณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน 

ข้อก�าหนด กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง พร้อมจดัให้มีบรกิารหลงัการขาย เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบั

ลกูค้าอย่างมปีระสิทธภิาพ ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ (www.supalai.com)

จากการทีบ่รษัิทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพงึพอใจ และความมัน่ใจให้กับลกูค้า จงึมกีารน�าระบบการบรหิารงานคณุภาพ 

ISO 9001 : 2015 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีมุ่ง่เน้นในการให้บรหิารให้ได้คณุภาพ และค�านงึถงึความต้องการของลกูค้าเป็นส�าคัญ 

บรษัิทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทกุๆ ขัน้ตอนทีต้่องมกีระบวนการตรวจสอบคณุภาพจนถงึการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้า รวมไปถงึการ

ดแูลการให้บรกิารแก่ลูกค้า และยังเป็นการบรหิารงานทีเ่น้นการป้องกันปัญหา เน้นความพงึพอใจของลกูค้าเป็นเกณฑ์ ซึง่นบัว่าเป็น

เร่ืองทีด่ ีและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บรโิภคทีซ่ือ้ทีอ่ยูอ่าศยั และยงัเป็นการเสนอทางเลอืกเพิม่ข้ึนให้กบัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้

บ้านทีผ่่านกระบวนการบรหิารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายคณุภาพ ดงันี ้“บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) 

เน้นพัฒนาคณุภาพให้ดีขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในระบบของการวางผงั ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบรหิารชมุชน ให้ตรงตามข้อก�าหนด

ของกฎหมาย มาตรฐานทางวชิาชพี และข้อตกลงทีเ่ป็นเอกสารกบัลกูค้า และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability 

Development Report 2018)

ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และธนาคารอย่างเป็นธรรมและ

เสมอภาค ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

โดยทั่วกัน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัติามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูท่ีเป็นจรงิ รายงานท่ีถกูต้อง 

การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้าง

บ้านจดัสรรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นก�าลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีมี่คณุภาพ 

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อ

สร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติ

ตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช�าระคืน การดูแล

คณุภาพหลกัทรัพย์ค�า้ประกนั และเรือ่งอืน่ใดทีไ่ด้ท�าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้ เพือ่บรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั ส่วนกรณทีีไ่ม่สามารถ

ปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเรว็ เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกั

ความสมเหตสุมผล และไม่ด�าเนนิการทีท่จุรติในการค้ากบัเจ้าหนี ้โดยบรษิทัฯ ได้มกีารปฏบิตัต่ิอคูค้่า / เจ้าหนี ้ดงัต่อไปนี้

 บริษทัฯ ปฏบิติัตามสญัญา และเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั ซึง่ในกรณทีีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ บรษิทัฯ รบีแจ้งให้เจ้าหนีร้บัทราบโดยเร็ว เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

โดยใช้หลกัความสมเหตุสมผล
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

 บรษัิทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ การช�าระคนื 

การดูแลคณุภาพหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั เงือ่นไขทางการค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุ การช�าระหนีค่้าสนิค้า และ

เร่ืองอืน่ใดทีไ่ด้ท�าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพือ่บรรลปุระโยชน์ร่วมกัน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม 

ในบางกรณทีีร้่านค้ามคีวามจ�าเป็นต้องการรบัเงนิค่าสนิค้าเรว็กว่าทีก่�าหนดไว้และยนิยอมให้ส่วนลด หากบรษิทัฯ 

มสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอและสามารถช่วยเหลอืได้ บรษัิทฯ กย็นิดใีห้การช่วยเหลอืทนัที

 ก�าหนดนโยบายให้พนกังานทีท่�างานติดต่อกับคูค้่า ต้องมีความเท่ียงตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่พนกังานต้องไม่รบัหรอื

เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคูค้่า หรอืผูท้ีก่�าลงัจะเป็นคูค้่า ซึง่อาจมผีลกบัการประเมนิหรอืพจิารณาการซือ้สนิค้า

และราคาของคูค้่าอย่างตรงไปตรงมา ซึง่ได้ระบไุว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีท่กุคน

ต้องถอืปฏบิติั โดยก่อนการสัง่ซือ้สนิค้า เช่น วสัดกุ่อสร้างทีใ่ช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึง่เป็นคูค้่าของบรษิทัฯ ต้อง

ท�าการเสนอราคาสนิค้ามาก่อน เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะเปรยีบเทยีบข้อเสนอและเงือ่นไขทีด่ทีีสุ่ด

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่น

ต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายท่ีก�าหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจสอดคล้อง

ร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และคูค้่า บรษิทัฯ ด�าเนนินโยบายคดัเลอืกผูร้บัเหมา (คูค้่า) อย่างยตุธิรรม และโปร่งใส 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างสม�า่เสมอ อาทเิช่น โดยปกต ิบรษิทัฯ ว่าจ้างผูร้บัเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวสัดกุ่อสร้าง 

อย่างไรกต็าม หากเกดิการขาดแคลนวสัดุ และบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการต่อรองช่วยผูร้บัเหมาในการจดัหาวสัด ุ

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้

ความส�าคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการใน

ต่างจงัหวดั เพือ่ให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างมีงานท�าอย่างต่อเน่ือง

 จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั และเป็นก�าลงัใจให้กบัผูร้บัเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง

 ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถใน

การขยายงาน

 การสนับสนุนผูร้บัเหมางานก่อสร้างให้มโีอกาสท่ีจะขยบัขยายหรอืปรบัเปลีย่นท่ีอยูอ่าศัย บรษิทัฯ ได้มอบสทิธพิเิศษ

เป็นส่วนลด ส�าหรบัผูร้บัเหมางานก่อสร้างบ้านจดัสรรของบรษิทัฯ ทีซ้ื่อทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทัฯ และบรษัิทในเครอื 

 เปิดโอกาสให้ผูร้บัเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพือ่นร่วมธรุกจิ เพือ่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทีม่คีณุภาพด้วยกนั

 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมี

คณุสมบติัตรงตามทีร่ะบไุว้

 ค�านงึถงึความเป็นธรรมกบัเจ้าหนีส้ถาบนัทางการเงนิ

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมท้ังเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษทัฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ มุง่เน้นให้ธรุกจิเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื จงึด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส มุง่ให้เกดิ

การบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้น

ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายเลก็
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ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้เกิดความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่

และรายเลก็ โดยบรษัิทฯ พงึเคารพสทิธแิละปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มกีารด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 

โปร่งใส และบริหารกิจการของบรษิทัฯ ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า มัน่คง เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืจากการท�างานที่

มปีระสทิธิภาพและผลประกอบการทีดี่ของบรษิทัฯ รวมถงึมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน มมีาตรฐานโดย

อยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏบัิติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทกุคน รวมทัง้พนักงานในบรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั บรษัิทฯ ได้ยดึมัน่และให้ความส�าคญัใน

การด�าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม ด้วยการค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในพืน้ทีต่ัง้โครงการและสงัคมโดยรวม เพือ่เป็นการคนืประโยชน์ให้แก่

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้ สามารถดรูายละเอยีดการปฏบิติัเพิม่เตมิได้ในรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนืปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านทรพัยากร บรษิทัฯ ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กัน เหตจุากทรพัยากรธรรมชาติ

ในปัจจบุนันับวนัยิง่ลดน้อยลง บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นการปลกูฝังจติส�านกึแก่พนกังานในการใช้ทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

ในอนัทีจ่ะส่งผลต่อเนือ่งในการสร้างนสิยั และน�าไปปรบัใช้ท่ีบ้าน รวมท้ังยงัคาดหวงัผลพลอยได้ซ่ึงจะท�าให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่าง

มปีระสทิธภิาพในระดับประเทศ ด้วยความดีน้ี จะส่งผ่านไปสูเ่ยาวชนรุน่หลงัให้เป็นแบบอย่างสบืไป น�าไปสูก่ารคดิก่อนใช้ และการ

สร้างนิสยัแห่งความประหยดั รวมถงึการให้ความรูแ้ก่พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยั 

เพ่ือน�ามาปรับใช้ในสถานทีท่�างาน และเผยแพร่ไปยงับุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรือ่ง “การประหยดัพลงังานของบรษิทัฯ” 

การอบรมเร่ือง “การจดัท�าผลติภณัฑ์ในครวัเรอืน” ซึง่สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาต ิ และไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม เป็นต้น ทัง้นี้

สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability 

Development Report 2018)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ ในเรื่องการ

ด�าเนินงานของบริษทัฯ หรอืบรษัิทย่อย ว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึ มเิคยมส่ีวนร่วมหรอืถกูกล่าว

หาว่า มกีารด�าเนินธรุกจิทีส่่งผลกระทบด้านลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้กรณทีีป่รากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรอืเป็นกรณทีี่

อาจกระทบต่อการประกอบธรุกจิ ชือ่เสยีง หรอืความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมนียัส�าคญั

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมท้ังพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการ

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ทีจ่ะส่งผลต่อพนกังานทกุคน รวมทัง้

ชมุชน และสงัคม โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปรับปรุงการด�าเนนิการด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัอย่างต่อเนือ่ง มีการสนับสนนุ

และส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน รวมถงึมกีารตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิตามนโยบาย เพือ่ให้เกิดการ

ปฏบิตัอิย่างจริงจงั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

บริษทัฯ จดัให้มคีณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทัฯ เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เรือ่งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
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ท้ังน้ี สามารถดรูายละเอยีดกจิกรรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพิม่เตมิได้ทีใ่นรายงาน

การพัฒนาความยัง่ยนื ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน

การท�างานระดบัวชิาชพี ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่งความปลอดภยัการท�างานของลกูจ้างเป็นประจ�า

ทุกไตรมาส ทัง้น้ีสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในรายงานการพฒันาความยัง่ยนื ปี 2561 (Sustainability Development 

Report 2018)

ช) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า

จะเป็นการจ่ายภาษ ีและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีท่างภาครฐัก�าหนด และให้ความร่วมมอื สนบัสนนุนโยบาย

ภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมั่นด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ี

ได้รับมอบหมายจากภาครฐัหรอืเป็นโครงการทีบ่รษัิทฯ รเิริม่ขึน้เอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก ผู้บริโภค การแข่งขัน

ทางการค้า และสิง่แวดล้อม รวมถงึ มไิด้ถกูด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเนือ่งจากไม่ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุารณ์ทีส่�าคญั

ภายในระยะเวลาทีท่างการก�าหนด

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการด�าเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง ซึ่งก�าหนด

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

โดยจ�ากัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็น

ผูพ้จิารณาสัง่การและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท ซึง่มช่ีองทางต่างๆ ดงันี ้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 

02-725-8899 “You call, We care” หรอืเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com) หรอืกล่องรบัความคดิเหน็ประจ�าโครงการ

ซ) คู่แข่ง 

บริษทัฯ ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่ง โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังาน

ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ถอืปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั โดย

 ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบของการแข่งขันเสร ี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า

ด้วยวธิฉ้ีอฉล ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรยิธรรม และข้อกฎหมายใดๆ

 ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ท�าลายชื่อเสียง

ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมดิความลบัหรอืแสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัทางการค้า

ของคูแ่ข่งด้วยวธิไีม่สจุรติ หรอืขดัต่อจรยิธรรม ไม่ผกูขาดโดยก�าหนดให้คูค้่าขายสนิค้าให้เฉพาะบรษิทัฯ เท่านัน้ 

โดยตลอดเวลาบรษิทัฯ ไม่เคยมข้ีอพพิาทใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ข่งทางการค้า 

ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.supalai.com)

ฌ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครดั ทัง้นีส้ามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในรายงานการพฒันาความยัง่ยนื ปี 2561 (Sustainability 

Development Report 2018)
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หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการ

เปิดเผยข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน ทศิทางการด�าเนนิธรุกิจในอนาคต 

และข้อมลูอืน่ๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคน สามารถเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัฯ ได้สะดวก รวดเรว็ และทนัการ 

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ท�าให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึง

ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไม่มนีโยบายการถอืหุน้ทีก่�าหนดให้บรษิทักบัสองบรษิทั หรอืมากกว่านัน้ ถอืหุน้ซึง่กันและกนั เพือ่ประโยชน์

การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ บริษทัย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถอืหุน้กลุม่บรษิทัฯ”) 

4.2 การเปิดเผยจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจ�านวนคร้ัง

การจดัประชมุ และจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชมุกรรมการ มดีงันี้ 

รายนาม

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการในปี 2561

คณะกรรมการ
บริษัท

(รวม 13 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
(รวม 2 ครั้ง) (A)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
(รวม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ 

(รวม 1 ครั้ง)

1. ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม 13/13 - - - -

2. นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม 13/13 - - 2/2 -

3. นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม 13/13 2/2 - - 1/1

4. นายประกิต  ประทีปะเสนB)   10/10B) - 9/9 1/1B) -

5. นายอนันต์   เกตุพิทยาB) 12/13 2/2 11/12B) - -

6. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารงB) 13/13 -   - 2/2B) -

7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์B) 12/13 - 1/1B) 1/1B)  1/1

8. ผศ. อัศวิน   พิชญโยธิน 13/13 - 12/12 - -

9. นายอธิป  พีชานนท์ 13/13 2/2 - -  1/1

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 13/13 - - -  1/1

11. นายกริช   จันทร์เจริญสุข 13/13 2/2 - - -

หมายเหต ุ A) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ�านวน 2 คน ได้แก่ 1) นายอธิป พีชานนท์ 2) นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหาร จ�านวน 
2 คน ได้แก่ 1) นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 2) นายกริช จันทร์เจริญสุข และผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1) นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ 2) นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 
3) นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 4) นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร 5) นางสุชาวดี สรรพอาสา 6) นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ 

 B) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งดังนี้

 1. นายอนันต์  เกตุพิทยา  ด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง  ด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 4. นายอธิป  พีชานนท์  ด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษทัฯ มกีารก�ากบัดูแลด้านการใช้ข้อมลูภายใน โดยก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่ายงานการถอืครอง

หลกัทรัพย์ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ ซึง่นบัรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนบคุคลที่

เก่ียวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย 

โอน หรอืรับโอน ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และน�าส่งรายงานการซือ้ – ขายหุน้ / ถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

การเปล่ียนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 4 รายแรกต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัรับทราบ 

จ�านวน 4 คร้ัง คอื เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม รายละเอยีดมดีงันี้

รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 60 ได้มา จ�าหน่ายไป ณ 31 ธ.ค. 61

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 406,865,644 110,128,911 110,218,911 - - 110,128,911 517,084,555 -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 22,547,050 22,547,050 - - 22,547,050 112,735,250

2. นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม 90,188,200 22,547,050 22,547,050 - - 22,547,050 112,735,250

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 406,865,644 110,128,911 110,218,911 - - 110,128,911 517,084,555 -

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 1,332,000 333,000 508,000 - - 333,000 1,840,000 -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

4. นายอนันต์  เกตุพิทยา - - - - - - - -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

5. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง 2,231,466 577,866 557,866 - - 577,866 2,789,332

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - - - - - - - -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

7. ผศ.อัศวิน  พิชญโยธิน - - - - - - - -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

8. นายอธิป  พีชานนท์ 5,334,140 1,333,535 - - - 1,333,535 6,667,675 -

 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

9. นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม - - - - - - - -

  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -
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ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 60 ได้มา จ�าหน่ายไป ณ 31 ธ.ค. 61

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

10. นายกริช   จันทร์เจริญสุข - - - - - - - -

  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

11. นางวารุณี   ลภิธนานุวัฒน์ - - - - - - - -

  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

12. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 759,733 189,933 189,933 - - 189,933 949,666 -

  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

13. นางศิริพร   วังศพ่าห์ - - - - - - - -

  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมส่ีวนได้เสยี  โดยก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงาน

ให้บริษทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนได้เสยีของตน หรอืของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

กจิการของบริษทัฯ หรือบรษิทัย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไข

เพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้บรษิทัฯ มข้ีอมลูประกอบการด�าเนนิการ

ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่

การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยได้ รวมถงึการทีก่รรมการและผูบ้รหิารต้องปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงั

และซ่ือสตัย์สุจริต ซึง่ต้องตัดสนิใจโดยไม่มส่ีวนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในเรือ่งทีต่ดัสนิใจข้อมลูในรายงานดงักล่าวจงึเป็น

ประโยชน์ต่อการตดิตามดูแลให้การท�าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว

ด้านการรายงาน

1. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความ

เกีย่วข้อง กรณเีป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยกรอกแบบ

แจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี้

	รายงานในครัง้แรก : ให้รายงานภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป นบัจากวนัทีเ่กดิรายการการมส่ีวนได้เสยี

	รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี : ให้รายงานโดยมชิกัช้าภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงข้อมลู โดยระบแุจ้งการเปลีย่นแปลงครัง้ทีเ่ท่าใดไว้ด้วย

2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท

รับทราบทนัท ีซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด

3. เลขานกุารบรษิทั ด�าเนนิการดังนี้

	จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 
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	เปิดเผยข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

อน่ึง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

4.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

ส�าหรับการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ ทีส่�าคญั บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสือ่มวลชน

อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้

1. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

1) รายงานประจ�าปี

2) งบการเงนิของบรษัิทฯ

3) รายงานผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส

4) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบรษิทั และอืน่ๆ

2. ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์

3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนงัสอืพมิพ์

5. นติยสารและวารสาร

6. โทรทศัน์

7. ข่าวประชาสมัพนัธ์บรษัิทฯ

8. ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) ตดิต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรอื 

 e-mail : ir_spali@supalai.com

9. เวบ็ไซต์บรษัิทฯ (www.supalai.com) ซึง่มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

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

11. การเดินทางไปให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)

12. การพบปะนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting)

13. การจัดประชมุให้ข้อมลูแก่สือ่มวลชน การแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน  และการจดัท�าจดหมายข่าวทีน่�าเสนอถงึฐานะ

ทางการเงนิของบรษัิทฯ

14. การจดัส่งหนงัสอืแจ้งผูถ้อืหุน้ทางไปรษณย์ี

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 

(Management Discussion and Analysis)  รวมถงึการรายงานข้อมลูและการตดัสนิใจทีส่�าคญัต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอทกุไตรมาสและ

ประจ�าปี  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่ง

รายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปีล่าช้า และไม่มปีระวตักิารถูกสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิ ตามท่ีหน่วยงานภายนอกก�ากบัดูแล 

นอกจากนีไ้ด้จดัให้มกีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจ�าปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ 

จดัให้มกีารเผยแพร่รายงานประจ�าปี ภายใน 120 วัน นับตัง้แต่สิน้สดุรอบปีบญัชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบรษัิท ได้ตระหนกัถงึภาระหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏิบัตต่ิอผูถื้อหุน้โดยเท่าเทยีมกนั โดยดแูลให้มกีารเปิดเผย

สารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา เพือ่ให้

ผูถื้อหุน้ ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนัตามทีก่�าหนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง โดยมฝ่ีาย

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) สงักดัฝ่ายพฒันาธรุกจิและนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการ

ติดต่อสือ่สาร และให้การดแูลต่อผูล้งทนุทัว่ไป นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และผูถ้อืหุน้ โดยการเผยแพร่ข้อมลูในเวลาทีเ่หมาะสม

ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้สือ่มวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์

ส�าหรบัการเปิดเผยข้อมลู ทัง้กรณปีกตแิละกรณเีร่งด่วน ก่อนทีจ่ะเผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการ

พิจารณาในความถกูต้อง ครบถ้วน ความเพยีงพอของข้อมลู จากคณะกรรมการบรษิทัก่อนน�าส่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และเมือ่บริษทัฯ น�าส่งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้วจงึเผยแพร่ข้อมลู งบการเงนิผ่าน IR Website ที ่www.supalai.com 

และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ด�าเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการและ

ผูบ้รหิารซึง่รบัผิดชอบดแูลด้านบญัชแีละการเงนิ ร่วมประชมุชีแ้จงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ตลอดจนผูส้นใจได้

ซกัถามข้อมลูต่างๆ นอกจากนกัลงทนุในประเทศแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีารเดนิทางเพือ่น�าเสนอข้อมลูและความคบืหน้าของบรษิทัฯ 

แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 ข้อมูลที่

น�าเสนอในวันพบปะนกัลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า ได้ปฏบิติัตามระเบยีบข้อบงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างท่ัวถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและ

ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุไตรมาส มกีารแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน และเปิดเผยข้อมลูแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

บริษทัฯ จัดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อสือ่สาร ดแูลต่อผูล้งทนุทัว่ไป 

นกัวิเคราะห์หลักทรพัย์ ผูถ้อืหุน้ และเป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่อนกัลงทนุ ดแูลกระบวนการรายงานทางการเงนิ 

เพ่ือแสดงถงึผลการด�าเนนิงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพฒันาโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั สม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ  โดยเผยแพร่ข้อมลูในเวลาทีเ่หมาะสม

ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้สือ่มวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี ้ได้จัดให้มกีารจดัท�าปฏทินิกจิกรรมนักลงทนุสัมพนัธ์ล่วงหน้า เพือ่ให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลง

ผลประกอบการและผลการด�าเนนิงานให้แก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทนุสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิ และสือ่มวลชนในทกุไตรมาส 

แถลงข่าวต่อสือ่มวลชน และเปิดเผยข้อมลูแก่ตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้ปฏบิตัติามระเบยีบ ข้อบงัคบัของกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้องอย่างครบถ้วน และเพือ่ให้ผูล้งทนุสามารถตดิต่อได้โดยสะดวก กรณท่ีีนกัลงทนุและผูเ้กีย่วข้องมข้ีอสงสยัและต้องการ

สอบถามเพ่ิมเตมิ สามารถติดต่อมายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

อเีมล์ : ir_spali@supalai.com หรอืผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.supalai.com ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณ

ของนักลงทนุสมัพันธ์ไว้เพือ่ถอืปฏบิติัดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

	 เปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญและจ�าเป็นต่อการตัดสนิใจลงทนุ อย่างถกูต้อง เพยีงพอ และทนัเวลาตามข้อก�าหนดของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วจิารณญาณในการ

ให้ข้อมลูต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์สามารถปฏเิสธทีจ่ะให้ข้อมลูได้ หากพจิารณาแล้ว

เหน็ว่า ข้อมลูดังกล่าวเป็นความลบัทางการค้าหรอืเป็นข้อมลูทีอ่าจท�าให้บรษิทัฯ เสยีความสามารถในการแข่งขนั

	ละเว้นการเผยแพร่น�าเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน 

หรอืกระทบสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ แต่น�าเสนอข้อมลูหลงัจากเผยแพร่ข้อมลูอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยแล้ว

	กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่ว ควรรีบด�าเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องและหากมเีงือ่นไขอืน่ใดทีส่�าคญัประกอบให้ระบอุย่างชดัเจน

	ละเว้นการเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง ยงัไม่มผีลสรปุ หรอือยูร่ะหว่างการเจรจา ซึง่มคีวามไม่แน่นอน หรอืการคาดคะเน

เกนิจริง ด้วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้มกีารซือ้ขายหุน้บรษิทัฯ เช่น พดูล่วงหน้าในสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ เป็นต้น

	ละเว้นการใช้ถ้อยค�า หรอืรปูแบบทีไ่ม่เหมาะสม หรอือาจท�าให้เกดิความเข้าใจผดิจากหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน

	ก�าหนดและจ�ากดับคุคลทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูภายในของบริษทัฯ และต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้บุคคลอืน่ทราบ

จนกว่าจะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ 

	ดแูลข้อมลูภายในให้มกีารปฏบิติัตามกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องอย่างถกูต้อง

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

	มกีารน�าเสนอผลงานให้แก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทนุเป็นระยะๆ อย่างสม�า่เสมอ

	 ต้องน�าเสนอข้อมลูบรษิทัฯ ข่าวสาร และรายการเปลีย่นแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชดัเจน ทนัเวลา โดยตัง้อยูบ่น

พ้ืนฐานของการค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรอื

รายเล็ก และโดยสจุรติ

	 เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและ

เหมาะสม

	ก�าหนดลกัษณะของเน้ือหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพือ่ให้นกัลงทุนสมัพนัธ์ถือปฏบัิตใิห้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั

	กรณพีบประเด็นทีก่่อให้เกดิความเข้าใจคลาดเคลือ่น และจ�าเป็นต้องช้ีแจง ให้นกัลงทุนสมัพนัธ์แจ้งข้อมลูผ่านทางระบบ

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ทกุฝ่ายรบัทราบโดยทัว่กัน เพือ่ป้องกนัปัญหาการให้ข้อมลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่

	สร้างความเชือ่มัน่ เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคตทิีด่ขีองบรษิทัฯ  พร้อมรกัษาความสมัพันธ์ทีด่กีบัผูล้งทุน นกัวเิคราะห์ 

และผู้มส่ีวนได้เสยี
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	การปฏบิติังาน และเปิดเผยข้อมลู ให้ถกูต้องตามกฎระเบยีบข้อก�าหนด ข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึหน่วยงานก�ากบั

ดแูลทีเ่ก่ียวข้อง ก่อนมกีารเปิดเผยให้กบัผูล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง

	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค�าถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่

นักวิเคราะห์และนกัลงทนุ 

	กรณมีกีารจดัประชมุนกัวเิคราะห์ก่อนประกาศงบการเงนิ (Earnings Preview) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรด�าเนนิการให้แล้ว

เสร็จ และควรระมดัระวงัในการให้ข้อมลูโดยต้องไม่ให้ข้อมลูใดๆ ทีม่ข้ีอก�าหนดห้ามเอาไว้ 

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

	ปฏบิตัติามข้อบงัคบัการท�างานของบรษัิทฯ นโยบาย และจรรยาบรรณพนกังานอย่างเคร่งครดั หลกีเลีย่งการกระท�า

ใดๆ อนัเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบรษัิท เช่น การใช้ทรพัย์สนิหรอืข้อมลู ของบรษิทัฯ และความสมัพนัธ์จากการ

ท�าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษัิทเพือ่ประโยชน์ส่วนตน

	ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเช่ียวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม�่าเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซ่ือสตัย์ เทีย่งธรรม ขยนัขนัแขง็ และด้วยความรบัผดิชอบ

	มมีนุษย์สมัพนัธ์ทีดี่ต่อเพือ่นร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ www.supalai.com ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารเสนอผลงานให้แก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทนุสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิ และสือ่มวลชน 

เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอยีดโปรดดูหวัข้อ : นักลงทนุสมัพนัธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ

บรษัิทฯ จัดท�าเวบ็ไซต์บรษัิทฯ เป็นภาษาไทย และองักฤษ ท้ังนี ้เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื ในการสือ่สาร เผยแพร่ ข้อมลูต่างๆ 

ของบริษทัฯ ให้กบัผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทนุ ได้รบัทราบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทนัต่อเหตกุารณ์ อาทเิช่น ลกัษณะการด�าเนนิ

ธรุกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถอืหุน้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษทัในเครือ ข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั

ผูบ้รหิาร บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมลู

ด้านนักลงทนุสมัพันธ์ ข้อบงัคบับรษิทั หนงัสอืรบัรอง  หนงัสอืนดัเชิญประชมุ รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รายงานประจ�าปี 

จรรยาบรรณ คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ นโยบายต่างๆ ซึง่ทัง้หมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบรษิทั ได้จัดให้มกีารจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว้ในรายงาน

ประจ�าปี 2561  โดยคณะกรรมการบรษัิท เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัิ

วชิาชพี โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสม และถือปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอและใช้ดลุยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการ

ทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้ จัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถอืหุน้และนักลงทนุทัว่ไป ซึง่เป็นไปตามข้อเทจ็จรงิ มคีวามสมเหตสุมผล และโปร่งใส 
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บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม

ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-  เฉพาะโครงการแนวราบ

สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม

ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เฉพาะโครงการอาคารสูง

สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- รวมโครงการแนวราบและอาคารสูง

88%

12%

91%

9%

92%

8%
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้หมด ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล สอบทานนโยบายการบญัช ี คณุภาพของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมส�าหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้  

- ส�าหรับกลุม่โครงการแนวราบ บรษัิทฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ 12%

- ส�าหรับกลุม่โครงการแนวสงู บรษัิทฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 8% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

ทีม่า : ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท(Board Responsibilities)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 10 คน และทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 1 คน โดยการเลอืกตัง้กรรมการเป็นไปตาม

มติทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีต่ามกฎหมายก�าหนด ปัจจบุนัประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 คน = 40%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  2 คน = 20%

กรรมการอิสระ   4 คน = 40%

หญิง :

ชาย :

1

9

20%

40%40%

โดยมกีรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ คอื ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม หรอื นางอจัฉรา ตัง้มตธิรรม หรือ 

นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม หรอื นายกริช จันทร์เจรญิสขุ สองคนในสีค่นนี ้ลงลายมอืช่ือร่วมกนัและประทับตราส�าคญัของบริษทัฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง 

ประกอบด้วย บคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรูค้วามเชีย่วชาญหลากหลาย ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถงึมคุีณธรรม และจรรยาบรรณ มทัีศนคตท่ีิดีต่อองค์กร มภีาวะผูน้�า วสิยัทัศน์กว้างไกล และสามารถ

อทิุศเวลาให้ได้อย่างเพยีงพอ โดยไม่จ�ากดั เพศ เชือ้ชาต ิ ศาสนา ทกัษะทางวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านอืน่ ซึง่มกีารก�าหนด

หลกัเกณฑ์ และกระบวนการแต่งตัง้คณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดรูายละเอยีดในหวัข้อ “การสรรหากรรมการบรษัิท”) 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทั จ�านวน 10 คน ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 1 คน  และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไม่เคย

เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ชดุปัจจบุนั มกีรรมการอสิระ 4 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 2  คน รวมทัง้หมด 6 คน มปีระสบการณ์การท�างาน

ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิของบรษัิทฯ  

 เลขานกุารบรษิทั

คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งต้ังนางวารณุ ี ลภธินานวุฒัน์ ซึง่เป็นพนกังานประจ�า ต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ 

(E-mail : varunee.lap@supalai.com) ได้รบัแต่งต้ังเป็นเลขานกุารบรษิทัตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2551 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทั โดยมคีณุสมบตัแิละหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั ดงันี้
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	คณุสมบตัเิลขานกุารบรษิทั

1. จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าท่ีเลขานกุารบริษทั โดยเป็นผู้มคีวามรอบรู ้ ประสบการณ์และเข้าใจในรปูแบบธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึ

บทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบังานเลขานกุารบรษิทั ได้แก่ หน้าทีข่องกรรมการ หน้าทีข่องบรษิทัฯ และมคีวามรู้ 

ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนศกึษาหาความรู ้และตดิตาม ข้อมลู ข่าวสาร เพือ่พฒันาการ

ปฏบิติังานอย่างสม�า่เสมอ 

2. ปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมาย กฎระเบยีบ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทัตลอดจน

มติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สตัย์สจุรติ มุง่มัน่ ทุม่เท และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยอยูภ่ายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

3. ยดึมัน่ในจรยิธรรม คณุธรรม อนัดีงาม และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ซึง่จะไม่กระท�าการใดๆ อนัจะก่อให้

เกดิผลเสยีต่อชือ่เสยีง และภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ

4. เกบ็รกัษาความลบัของบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างด ีและไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัฯ

5. มมีนษุยสมัพันธ์ทีด่ ี มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกบรษิทัฯ 

	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการบรษิทั ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ 

ทีค่ณะกรรมการบรษัิทต้องทราบ และตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามอย่างถูกต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงาน

การเปลีย่นแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายทีม่นียัส�าคญัแก่กรรมการ

2. จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั และ

ข้อพงึปฏบิติัต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน รวมทัง้ประสานงานและตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทั 

4. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบรษัิทรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

5. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร และน�าเสนอรายงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด

6. ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ ในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล ตามระเบยีบ

และข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

7. ดูแลการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั เอกสารส�าคญัต่างๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั

8. ติดต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ และข่าวสารของบรษิทัฯ

9. ดูแลเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบรหิาร และผูถ้อืหุน้

10. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบรษัิท
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 กรรมการอสิระ

คณะกรรมการบรษัิท ได้ก�าหนดนยิาม กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีส่ามารถแสดงความเหน็ สนับสนนุ

ต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้มอบหมาย โดยต้องไม่ค�านึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง หรอื ไม่มส่ีวนได้เสยี และไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด รวมถงึไม่มี

สถานการณ์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัให้ ไม่สามารถแสดงความเหน็ได้ตามทีพ่งึจะเป็น  

	การก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ

เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่แก่นกัลงทนุ และรกัษาสมดลุของการบรหิารจดัการทีด่ ีบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนยิามความเป็น

อสิระของ “กรรมการอสิระ” ทีเ่ข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ดงันี้

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็น

กรรมการอสิระ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นติิบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย

3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา ทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอื

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

4. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื

บคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบญัชี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจ

มคีวามขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังข้ึน เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ
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9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน

การด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยมกีารตดัสินใจ

ในรปูแบบองค์คณะได้

	ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการอสิระ

1. พจิารณาให้ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ในประเดน็ เรือ่ง กลยทุธ์ และความยัง่ยนืท่ีพงึปฏบัิตแิละเป็นประโยชน์

ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

2. กรรมการอิสระ อาจขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรฯ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิติัตามข้อก�าหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัดแูลบรษัิทจดทะเบียนท่ีเกีย่วข้องกบั

กรรมการอสิระ 

4. ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรกรรมการอสิระ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและเป็นปัจจบุนัเสมอ

5. กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย

ส�าหรบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งต้ังอกีได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทออกจากทมีบริหาร 

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกัน

อย่างชดัเจน มรีายละเอยีดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท : ประธานคณะกรรมการบริหาร :

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ ติดตาม 
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุด
ย่อยอ่ืนๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ   
บริษัทฯ และดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

1. จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทาง
กลยุทธ์ นโยบาย ท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท       
ภายใต้ขอบเขตและอ�านาจท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

2. ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
ในแผนธุรกิจประจ�าปี รวมท้ังงบประมาณค่าใช้จ่าย
และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ในทุกๆ 3 เดือน
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ประธานคณะกรรมการบริษัท : ประธานคณะกรรมการบริหาร :

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาส�าคัญๆ ก�าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการ
ท่ีดูแลให้เร่ืองส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมท้ัง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถาม และแสดงความคิดเห็น

5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ ท้ังระหว่างกรรมการ และ
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยมุ่ง
สร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถการ
แข่งขัน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรท่ีมีศักยภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

5. บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน
หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก�าหนด

6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ

7. ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัดผล
การด�าเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจัดการได้
กระท�าไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและ
ทันสถานการณ์

8. พิจารณากล่ันกรองและน�า เสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายและ
ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เร่ืองท่ีหากท�าไปแล้ว จะเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบริษัทฯ 
และเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัทฯ เพ่ือ
กระจายอ�านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสีย
การควบคุมเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10.ท�ารายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

ทัง้นี ้ การมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ

ที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ และได้รบัมตทิี่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิททีม่กีรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุ และได้ก�าหนดกรอบการพจิารณาชดัเจนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีก่�าหนด

คณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักการความซ่ือตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

(Transparency) ความเป็นธรรมกับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง (Fairness) และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดงันี้ 

1. การก�าหนดทศิทาง นโยบาย และกลยทุธ์ทางธรุกจิ

	 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และนโยบายการด�าเนนิงาน ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และ

รักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ บนพืน้ฐานของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

	ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิมองค์กร ทศิทางกลยทุธ์ วัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และนโยบายการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลกั และนโยบายการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นประจ�า และอนมุตัทิกุปี เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ

	การควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มีความ

รับผดิชอบและรกัษาผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้างคณุค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพยีงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

	ดแูลจดัให้มนีโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ กลไกการรับเรือ่งร้องเรยีน ทีช่ดัเจน 

และสือ่สารในทกุระดับองค์กรและต่อบคุคลภายนอก เพ่ือให้เกดิการน�าไปปฏบิตัจิรงิ

	 ให้ความเหน็ชอบกลยทุธ์ นโยบายการด�าเนนิงานทีส่�าคญั  รวมถงึวตัถปุระสงค์  เป้าหมายทางการเงนิ และแผน

งานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�าเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน 

วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายทีก่�าหนด

	พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ�าปี รวมท้ังดูแลการใช้

ทรพัยากรของบรษัิทฯ

	พจิารณาแต่งต้ังและก�าหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและกรรมการจดัการ ไว้อย่างชดัเจน

	พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วยปฏิบัตงิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัพร้อม

ทัง้ก�าหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจน  และจดัให้มกีารรายงานผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการชดุย่อย

	สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการด�าเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิม่โอกาสทางธรุกจิ การพฒันาผลการด�าเนนิงาน และความยัง่ยนืของกจิการ 

	 ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์

ต่อลกูค้า หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง  สงัคม  และสิง่แวดล้อม 

	จดัให้มกีลไกในการดูแลให้ผูถ้อืหุ้นมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทัฯ และจดัให้มกีารประชมุ

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ภายในไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัปิดบญัชสีิน้ปีของบรษิทัฯ และจดั

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่มีความจ�าเป็นให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

และเอือ้ให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธขิองตน 

	ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลนโยบาย และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทฯ ไปลงทุน

อย่างนยัส�าคญั
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	จดัประชุมคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส โดยมกีารก�าหนดการประชมุและวาระการประชมุไว้ล่วงหน้า และ

ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียง

ข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานของท่ีประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

	สนบัสนนุให้คณะกรรมการจัดการ ผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุเพือ่ให้รายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะ

ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาโดยตรง 

	 ให้ค�าปรึกษา ร่วมอภปิรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทัว่กนั และวินจิฉยัด้วยดลุยพนิจิทีร่อบคอบ เรือ่งทีเ่สนอตาม

วาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และมอิีสระท่ีจะเสนอเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเข้าสูว่าระการประชมุ 

	จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมในเรื่องท่ีส�าคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับ

กรรมการบรษัิทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึจดัท�ารายงานความยัง่ยนื 

	รายงานการมส่ีวนได้เสยี โดยบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

	พจิารณาก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ได้

	มอบอ�านาจด�าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอ�านาจแต่งตั้ง 

และถอดถอนพนกังานของบรษิทัฯ รวมทัง้ก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างาน ตามนโยบายของคณะกรรมการ

บรษัิท รวมทัง้มอบอ�านาจด�าเนนิการแก่พนกังานท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ของธุรกจิ 

	ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น

เพิม่เติมได้ ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการบรษิทัสามารถจดัให้มคีวามเหน็จากท่ีปรกึษาอิสระหรอืผูป้ระกอบวิชาชพี

ภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

	มส่ีวนร่วมในการสร้างและขับเคลือ่นวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม โดยคณะกรรมการบรษิทั ควรประพฤตติน

เป็นแบบอย่างในฐานะผูน้�าในการก�ากบัดแูลกจิการ

2. การตดิตามการด�าเนินงานของฝ่ายจดัการเพือ่ตรวจสอบถ่วงดลุ และสอดคล้องกับทศิทางของบรษัิทฯ

โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษทั ยงัควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ดงันี้

2.1 การก�ากับดแูลกิจการ

	ตดิตามดแูลให้คณะกรรมการจดัการ ประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สะท้อน

อยูใ่นแผนด�าเนินการ (Operational Plan) และน�าแผนกลยทุธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด�าเนนิการให้สอดคล้อง

กบัแผนกลยทุธ์ เป้าหมายหลกั และวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ รวมถงึก�าหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณ 

และจัดการทรัพยากร ส�าหรบัการพฒันาให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ค�านงึถึงผลกระทบ

และการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain

	 ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการด�าเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถก�ากับ 

ควบคมุ และดูแลการปฏบิติังานของคณะกรรมการจดัการได้อย่างต่อเนือ่งและทนัการณ์ 

	 ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จดัประชุมระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบั

การจัดการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร

รบัทราบ 
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	 ให้มกีารติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ีของกจิการ 

พร้อมมแีผนในการแก้ไขปัญหา เพือ่ใช้กอบกูฐ้านะการด�าเนนิงานในภาวะทีเ่กดิการประสบปัญหาทางการ

เงนิหรอืมแีนวโน้มว่าจะประสบปัญหา 

	สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ให้มีการท�ารายการเป็นไปตามข้ันตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และ

การท�าธรุกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

	ก�ากบัให้มหีน่วยงานและผูรั้บผดิชอบงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ด�าเนนิการก�าหนดทศิทาง สนบัสนนุงานด้าน

นกัลงทนุสมัพนัธ์ และดแูลให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถื้อหุน้แต่ละกลุม่และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทัฯ 

เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ และสือ่มวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั

	จดัให้มรีะบบบญัช ี การรายงานทางการเงนิและการสอบบัญช ี รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

	 จัดให้มกีารท�างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก�าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบรษิทัฯ เสนอ

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัประจ�าปี เพือ่พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ และ

คณะกรรมการบรษัิท ต้องจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสรจ็สิน้ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

	จดัให้มกีารรายงานข้อมลูทางการเงนิข้อมลูและข้อมลูทัว่ไปทีส่�าคญัต่อผูถื้อหุน้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และ

เพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองข้อมลูทีร่ายงาน

	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมี

มาตรฐานสงู

2.2 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

	ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครอบคลมุ และดแูลให้ผูบ้รหิารมรีะบบการควบคมุภายใน 

หรอืกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

	 จัดให้มกีารควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัท�าระบบการควบคมุทางการเงนิ การด�าเนนิงาน และ

การก�ากบัดูแลการปฏบิติังาน รวมท้ังควบคุมและบรหิารความเสีย่ง

2.3 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

	คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าทีน่�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตั ิโดยพจิารณา

ให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจให้

คณะกรรมการบรษัิท น�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว

2.4 การก�าหนดค่าตอบแทน และผู้บรหิารระดบัสงู

	แต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบรหิาร

	ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน

ระยะสัน้และระยะยาว ในการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ

	คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าทีป่ระเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู และก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบั

ผลการด�าเนนิงาน 

2.5 การเสนอขายหลกัทรพัย์แก่พนกังานและกรรมการ
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3. การประเมนิผลงานตนเอง

คณะกรรมการบรษิทั จัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าปีของคณะกรรมการบรษัิทคณะกรรมการชดุย่อย 

และกรรมการรายบคุคล อย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และน�าผลประเมนิไปใช้

ส�าหรับการพัฒนาการปฏบิติัหน้าทีข่องกรรมการ 

4. การแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุวฒิุเหมาะสมมาท�าหน้าท่ีเลขานกุารบรษิทั

 การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าท่ีเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดอยูใ่นข้อบงัคบับรษิทั โดยมสีาระส�าคญัดงันี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระ

ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และ

กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้คีวามรูด้้านบญัชแีละการเงนิ โดยกรรมการต้องมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมาย

และข้อบงัคบัก�าหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมอียูท้ั่งหมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่ง

ในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ

ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ในการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ 

โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

 การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษทัฯ โดยกรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ในนามบรษิทัฯ สองในสีค่น ลงลายมอืชือ่ร่วมกันมอบอ�านาจให้กรรมการ

ท่านอืน่ หรือบคุคลอืน่ ด�าเนนิการแทน ในกจิการของบรษิทัฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ๆ

ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ 

หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรษัิท หรือผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอื
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามนยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�าหรบัทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อ�านาจการอนมุตัิ

ของคณะกรรมการบรษัิท มีดังนี้ 

	 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง

กบัส�านกังาน ก.ล.ต.

	พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 

ในการพจิารณาอนมุติัดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัส�านกังาน ก.ล.ต.

	พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ได้ว่าบรษัิทฯ มกี�าไรพอสมควรทีจ่ะท�าเช่นนัน้ 

และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป

	มอี�านาจพจิารณาอนมุติัการกูห้รอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ หรอืการตัง้วงเงนิทนุหมนุเวยีนใหม่ (O/D) 

รวมตลอดถงึการใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ เพือ่การจดัซือ้ทีด่นิ ภายในวงเงนิแต่ละรายการทีเ่กนิกว่า 200 ล้านบาท 

ต่อครัง้

 การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่

ได้รบัการเสนอชือ่ เพือ่การคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยค�านงึถงึสดัส่วน จ�านวน และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่หมาะสม คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิและ

ไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอชือ่ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

เลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนการสรรหากรรมการ ไว้อย่างเป็น

ระบบ มดีงัน้ี 

1. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมคุีณสมบัตเิหมาะสม กรรมการ หรอืพจิารณาบคุคล

จากท�าเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ หรือให้

กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมได้

2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีส่อดคล้องกับกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ ซ่ึงเป็นไปตามคณุสมบตัิ

ด้านทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

3. ตรวจสอบรายชือ่บคุคลทีถ่กูเสนอชือ่ ว่ามคีณุสมบัตเิป็นไปตามตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล

4. การอทุศิเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสยีหรอืความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมกีบับริษทัฯ กรณเีป็นกรรมการ

เดมิทีจ่ะกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระ โดยพจิารณาจากผลการปฏิบติังานในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง การให้ข้อเสนอ

แนะความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกจิการต่างๆ ของกรรมการ  รวมถงึจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคน

จะไปด�ารงต�าแหน่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าประสิทธภิาพการท�างานจะไม่ลดลง

5. กรณแีต่งตัง้กรรมการอสิระ มกีารพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ ให้มคีวามเป็น

อสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด ซ่ึงมคีวามเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทนุ
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รายงานประจ�าปี 2561

6. จดัท�ารายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาคดักรองแล้ว พร้อมคณุสมบติัและเหตผุลใน

การคดัเลอืกเรยีงตามล�าดับเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอชือ่ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นรายบคุคล

ในกรณแีต่งต้ังกรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ก�าหนดให้

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เลอืกต้ังกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

 อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และความระมัดระวัง 

(duty of care) รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังในปัจจุบันและในระยะยาว ท้ังนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551

2. คณะกรรมการบรษัิท มอี�านาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตัง้รองประธานกรรมการ

กไ็ด้ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

3. คณะกรรมการบรษัิท มอี�านาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิารและมอี�านาจแต่งตัง้บคุคลใดๆ 

เป็นเลขานกุารบรษัิทตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร

4. คณะกรรมการบรษัิท ดูแลให้กรรมการได้รบัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการเพิม่พนู

ความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้องโดยใช้ทรพัยากรของบริษัทฯ 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

 การประชุมและองค์ประชุม 

บรษัิทฯ จัดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และมกีารประชมุพิเศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น 

โดยก�าหนดให้กรรมการมหีน้าทีต้่องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น โดยในการประชมุจะมกีารก�าหนดวนั เวลา และ

วาระการประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชดัเจนก�าหนดเป็นทกุวนัองัคารที ่ 2 ของเดอืน และมกีารส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีแ่สดง

ระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวนัประชมุเพือ่ให้

กรรมการมเีวลาเพียงพอในการศกึษาก่อนการประชมุ เว้นแต่จะมกีรณจี�าเป็นเร่งด่วนทีม่ผีลกระทบต่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และ

บริษทัฯ ได้บนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ให้แล้วเสรจ็ภายในไม่เกนิ 14 วนันบัแต่วนัประชมุ โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย

ข้อคดิเหน็ / ข้อสังเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยกรรมการทกุท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชมุจากเลขานกุารบรษิทั

ได้โดยตลอด และจัดเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรับรองจากคณะกรรมการบรษิทัแล้วพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้องไว้ครบถ้วน

1. บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัจะไม่จัดส่งวาระการประชุมน้ัน  และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสยีจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการ

ชัว่คราว และงดออกเสยีงในวาระการลงมตนิัน้ซ่ึงเป็นธรรมเนยีมปฏิบตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัได้กระท�ามาโดยตลอด

2. ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจงึจะเป็น

องค์ประชมุ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ซ่ึงมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ

3. การวินจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก

4. กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

5. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ประธานกรรมการหรอืผูซ่ึ้งได้รบัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชุมไม่น้อยกว่า 

7 วนัก่อนประวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจ้งการนดัประชมุ

โดยวิธอีืน่และก�าหนดวนัประชมุให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้

6. เพ่ือการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ บรษิทัฯ มีนโยบายโดยก�าหนดองค์ประชมุข้ันต�า่ในขณะลงมติว่าจะต้องมกีรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 



           พิจารณาอนุมัติซ้ือท่ีดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
          พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับงวดไตรมาส 1 
          ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561
        รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเช่ือ วงเงินคงเหลือ และภาระหน้ี 
        ส�าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
  รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนายน 2561
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

พิจารณาอนุมัติซ้ือท่ีดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
พิจารณาอนุมัติแผนงานประจ�าปี 2562
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส�าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561
พิจารณาทบทวนข้อก�าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร 
และวัฒนธรรมองค์กร ส�าหรับปี 2562
รับทราบผลการทบทวนการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ประจ�าปี 2561
รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเช่ือ วงเงินคงเหลือ และภาระหน้ี 
ส�าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

พิจารณาอนุมัติซ้ือท่ีดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส�าหรับงวดไตรมาส 2 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
พิจารณาอนุมัติอ�านาจด�าเนินการ ประจ�าปี  2561
พิจารณาผลการท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer)
พิจารณาก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
และวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2562
รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเช่ือ วงเงินคงเหลือ ภาระหน้ี 
ส�าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2561
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2561
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ 30 มิถุนายน 2561 
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พิจารณาอนุมัติซ้ือท่ีดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
 พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร
  พิจารณาต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร
   พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
    พิจารณาอนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
     พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้
      พิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2560
       พิจารณาการออกและเสนอขาย Warrant รุ่นท่ี 5
        พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าธรรมเนียม
         พิจารณาเสนอเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
          พิจารณาเสนอก�าหนดค่าบ�าเหน็จและเบ้ียประชุมประจ�าปี 2561 
          ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
          ชุดย่อย
           พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
            พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
             พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
              พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
               พิจารณาทบทวนข้อก�าหนดคณะกรรมการสรรหาและ
               ก�าหนดค่าตอบแทน
               รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเช่ือ วงเงินคงเหลือ และ
               ภาระหน้ี ส�าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561
                รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือน 
                ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561
                รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
                และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560
                รับทราบผลการประเมินทักษะความรู้ความสามารถ 
                และการอบรมของกรรมการชุดย่อย

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561
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 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 13 คร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทั  ได้ดังนี้ 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษัิท ได้แต่งต้ังกรรมการทีม่คีวามรู ้ความช�านาญทีเ่หมาะสมเป็นคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วยปฏบิตัิ

งานในการศกึษาและกลัน่กรองเร่ืองส�าคัญ ทีต้่องการดแูลอย่างใกล้ชดิในแต่ละด้าน และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มปีระสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษัิท ได้อนมุติัจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2542 โดยแต่งตัง้จาก

กรรมการบรษิทัทีม่คุีณสมบติัตามกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการ

ทกุคนและเป็นผู้มคีวามรูค้วามเข้าใจ หรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัช ีหรอืการเงนิ  ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 11/12

2. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 9/9

(ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561)

3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 1/1

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงันี้

	องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระ 

2. มกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มคีวามรูด้้าน

การเงนิและบญัชี

	คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

1. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการ

อสิระ

2. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นติบิคุคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย  

3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา ทีไ่ด้เงินเดือนประจ�า หรอืผูมี้อ�านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือนติิบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

4. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 

คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่

จะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

5. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกับบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง ในลกัษณะ

ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่

ไม่ใช่กรรรมการอสิระ หรือผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือนติบิคุคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อ

ส�านักงานคณะกรรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติิบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ 

ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจั้ดการ ของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ

8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

10. กรรมการอสิระทีม่คุีณสมบติัตาม 1 - 9 อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการ

ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองค์คณะได้

	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิ อย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ รวมถงึสอบทานรายงานผล

การด�าเนนิงานทีม่ใิช่ทางการเงนิ พร้อมให้ข้อคดิเหน็ พจิารณาแนวทางการจัดการ เพือ่ให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิตังิาน

ตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. สอบทานให้บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)         

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษัิทฯ  ปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตาม

ความคบืหน้าของการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่นียัส�าคัญอย่างเป็นระบบ

5. สอบทานให้บรษัิทฯ มมีาตรการการควบคมุภายใน รวมถึงการก�ากบัดแูล การปฏบัิตติามมาตรการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน่ ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง ให้ค�าแนะน�า และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน่ต่อคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ

6. พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมถงึการ

เสนอเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอกเดิมกลบัเข้ามาใหม่ การเสนอเลกิจ้างผูส้อบบญัชภีายนอกเดิม  และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว   รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

7. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ
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8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

8.1 ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และรายงานผล

การด�าเนนิงานทีม่ใิช่รายงานทางการเงนิ

8.2 ความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง

8.3 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด

หลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิของบรษิทัฯ

8.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

8.6 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิติัตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

8.7 ความเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

8.8 ความเหน็เกีย่วความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

8.9 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

8.10 ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter)

8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

9. คณะกรรมการตรวจสอบ มสีทิธเิข้ารบัการอบรม หรอืเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยใช้ทรพัยากรของบรษัิทฯ

10. ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัิ

	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบตัหิน้าท่ี  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการ

บริษทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบริษทัฯ ต่อบคุคลภายนอก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าท่ีเกี่ยวกับ 

1) รายการทีเ่กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 2) การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าน้ันต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 การรายงาน 

ทุกคร้ังภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการท่ีประชุมสรุปความเห็นของท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบและ / หรอื เพือ่พิจารณา
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รายงานประจ�าปี 2561

	 เบ็ดเตล็ด

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล

เพ่ิมเติมได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใด เมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นได้ด้วย

ค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งต้ัง โยกย้าย พจิารณาความดคีวามชอบ 

หรือเลกิจ้าง ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com 

หมวดเกีย่วกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง / คณะกรรมการตรวจสอบ / ข้อก�าหนดคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 12 ครัง้ โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั และมี

การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี โดยสรุปผล

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 12 ครัง้ ได้ดงันี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561

พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
ส�าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561
พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงิน
พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2561 
เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
พิจารณาอนุมัติก�าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562
พิจารณาอนุมัติแผนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2562 และแผนงานการตรวจสอบภายใน 
พิจารณาสอบทานแนวทางบริหารความเส่ียง 
พิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในประจ�าปี 2561
พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 
แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติ

พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับงวดไตรมาส 2 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานท่ีมิใช่
รายงานทางการเงิน
พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 
แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาทบทวนข้อก�าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เก่ียวกับการร้องเรียนจากระบบ 1720

พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2561 
 พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
  พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานท่ีมิใช่รายงานทางการเงิน 
   พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง 
   พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พิจารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
     พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
     ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการประเมิน
     การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติ
       รับทราบรายงานคดีความ

             พิจารณาสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
             ของบริษัทฯ ส�าหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561
            พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 
            แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
           พิจารณาการน�าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
           ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
        พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
        ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผล
        การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   รับทราบผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ประจ�าปี 2560
รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เก่ียวกับการร้องเรียนจาก Social Network
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 2/2

2. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 1/1

(ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561)

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน กรรมการบริหาร 2/2

4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 1/1

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ดงันี้

	องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึง่

2. มกีรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอสิระ และเป็นบคุคลทีม่คีวามอาวุโสหรือเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สงู

3.  ในปีที่กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาด�ารงต�าแหน่ง

อกีวาระ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้

	คุณสมบัติกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

2. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการพจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูง

3. เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ มคีวามเข้าใจ เกีย่วกบัคุณสมบตั ิ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมคีวามรูด้้านบรรษทัภบิาล

4. มคีวามเป็นอสิระตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีและมคีวามเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลผูท้ีส่มควร

ได้รับการเสนอชือ่ให้มาด�ารงต�าแหน่ง

5. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าท่ี

	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาบคุคลอย่างโปร่งใสและชดัเจน เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมติัก่อนสรรหากรรมการทีค่รบวาระ 
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2. ก�าหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อ

การสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการเหมาะสมกับลกัษณะธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิกจิการอยู่

3. ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบประวตั ิ คดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทั โดย

มคีณุสมบติัในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิกจิการอยู่ 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทให้น�าชือ่พร้อมประวติัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบ

การตัดสนิใจในการเลอืกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

4. พจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ ให้มคีวามเป็นอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 

ก�าหนด 

5. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมติั

6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ

นโยบายด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล เพือ่ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการท�าธรุกจิของบรษิทัฯ 

7. สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหน่งทีส่�าคญั และรายชือ่ผูท้ีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะ

ได้รับการพจิารณาได้รบัการทบทวนอยูเ่สมอเป็นระยะๆ

ด้านค่าตอบแทน

1. พิจารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนกรรมการให้มคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจให้คณะกรรมการ

บริษทัน�าพาองค์กรให้ด�าเนินตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา

น�าเสนอเพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2. พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการขึน้ไป ให้จูงใจตามแผนกลยทุธ์และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ อาทเิช่น รปูแบบค่าตอบแทน 

ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนเทยีบกบัอตุสาหกรรม เพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตั ิทัง้ในรปูตวัเงนิและ

ไม่ใช่ตัวเงนิให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยเชือ่มโยง

กับมลูค่าทีบ่รษัิทฯ สร้างให้กบัผูถ้อืหุน้ และอยูใ่นลกัษณะเทยีบได้กบัระดบัอตุสาหกรรม ประสบการณ์และภาระ

หน้าทีท่ีก่รรมการได้รบัมอบหมาย

3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจด�ารงไว้ซึ่ง

พนักงานทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึให้ค�าเสนอแนะถงึการพจิารณาเงินเดอืนหรอืผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษัิทฯ

4. ก�าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบรหิาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหา 

และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร

ด้านอ่ืนๆ

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยทบทวนจ�านวนคณะกรรมการบริษัท และ

ประสบการณ์ ให้มคีวามเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธรุกจิ รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทน

ของคณะกรรมการบรษัิท และให้ข้อเสนอแนะในการคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบติัเหมาะสมทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น

กรรมการบรษิทั เพือ่เสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
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2. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบั กลยทุธ์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

3. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ืออนมุติั

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง

ข้อมลูเพิม่เติมได้

5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ช่วยให้สามารถปฏบิติัหน้าที่

ตามกฎบตัรอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ

6. พจิารณาแผนการพฒันาความรูข้องกรรมการในปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหม่ให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบั

บทบาทหน้าทีข่องกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท และพฒันาการต่างๆ 

ทีส่�าคญัต่อลกัษณะธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ด�าเนนิกจิการอยู่

7. พจิารณาแผนการพฒันาความรูข้องผูบ้รหิารระดบัสงูให้มทีกัษะและคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กร

ไปสูเ่ป้าหมาย

8. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้องโดยใช้ทรพัยากรของบริษัทฯ

9. ปฏบิติังานอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

	 การรายงาน 

ทกุคร้ังภายหลงัจากทีม่กีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  ให้ประธาน ฯ ท่ีประชุมสรุปความเห็น

ของทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและ / หรอืเพือ่พจิารณา และ

จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ 

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 การเปิดเผยข้อมูล

ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีเก่ียวกับนโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ รูปแบบค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจั้ดการและผู้บริหารระดับสงู รวมทัง้จัดให้มกีารเปิดเผยความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของท่ีปรกึษาของ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย ในรปูแบบทัง้คณะและรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษทัรับทราบ ทัง้นี ้เพือ่น�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com 

หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 

ข้อก�าหนดคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 2 ครัง้ โดยสรปุผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้ 

พิจารณาก�าหนดอัตราจ่ายผลตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2560
และอัตราการข้ึนเงินเดือน ประจ�าปี 2561
พิจารณาการเสนอช่ือกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
พิจารณาเสนอทบทวนค่าตอบแทน ค่าบ�าเหน็จและเบ้ียประชุมประจ�าปี 2561
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
รับทราบผลเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ ค�าถามล่วงหน้า 
เพ่ิมวาระการประชุมส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและชุดย่อย

ครัง้ที ่1 
/ 2561

ครัง้ที ่2 
/ 2561

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2561

พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ประจ�าปี 2561
 พิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน
  พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร
    พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ และแบบประเมิน
    ความเป็นอิสระ
       พิจารณาอนุมัติเพ่ิมหัวข้อ IT Governance 
       ในแบบประเมิน Board Diversity
        พิจารณาเห็นชอบสัดส่วนกรรมการบริษัท 
        กรรมการอิสระ ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
         รับทราบผลการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัท

5.3.3 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน 

ดงัรายชือ่ต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่งใน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ต�าแหน่งในคณะ
กรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 1/1

2. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

4. นายอธิป พีชานนท์ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

คณะกรรมการบรษัิท ก�าหนดกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ไว้ดังนี้

	 องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

มคีณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็นกรรมการอสิระ

	 คุณสมบัติกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการของบรษิทัฯ และ / หรอืผูท้รง

คุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น

กรรมการก�ากบัดูแลกจิการ

2. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเก่ียวกบัการก�ากบัดแูลกจิการ
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	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก�าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมส�าหรับ

บริษทัฯ

2. ก�ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองสถาบนั

ก�ากบัฯ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

3. มอบนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ให้คณะท�างานก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

4. พัฒนาและประกาศก�าหนดหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีเ่ป็นเลศิ  

5. ก�าหนดนโยบายพร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีการประเมนิระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการภายในองค์กรด้วยตนเอง

ทกุปี

6. พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีป่ระกาศก�าหนด

7. พิจารณาทบทวนการน�าแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับ

บรบิทของบรษัิทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึข้อเสนอแนะของสถาบนัก�ากบัฯ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อ

คณะกรรมการบรษิทั

8. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ

ข้อบังคบัคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ทกุชดุ

9. เสนอแนะข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน

10. พิจารณาทบทวนคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการให้มคีวามต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

11. พจิารณาทบทวนค่านยิมด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รวมถงึประกาศข้อความเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ของบรษัิทฯ ทีอ่อกสูส่าธารณะ

12. สนบัสนุนให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีให้เป็นท่ีเข้าใจของผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 

และให้มผีลในทางปฏบิติั

13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็น

ในแนวปฏบิติัและเสนอแนะเพือ่แก้ไขปรบัปรงุตามความเหมาะสม

14. ดแูลให้หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่มผีลในทางปฏิบตัิ

15. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย

หน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ทกุๆ 3 ปี

16. ก�าหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีเก่ียวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธรุกจิ ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน

17. คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการมอี�านาจเชญิผูท้ีเ่ก่ียวข้องหรอืผูท้ีเ่หน็สมควรเข้าร่วมประชมุ หรอืให้ชีแ้จงในเรือ่ง

ทีเ่กีย่วข้องได้

18. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการก�ากับ

ดแูลกจิการ หรอืหน้าทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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19. คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการอาจขอค�าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ช่วยให้สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎบัตรอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

20. คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ มสีทิธเิข้ารบัการอบรม หรอืเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นงานที่

เก่ียวข้องโดยใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ

21. ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัิ

22. ดแูลและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

	 การรายงาน 

ภายหลงัจากทีม่กีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทกุครัง้ให้เลขานกุารทีป่ระชมุสรปุความเหน็ของทีป่ระชมุ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบและ / หรอื เพือ่พจิารณาภายในวนัทีม่กีารประชมุ

คณะกรรมการบริษทัครัง้ถดัไป

	 การประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการต้องประเมนิผลการปฏบัิตงิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั

รบัทราบ ทัง้น้ี เพ่ือน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสิทธภิาพและบรรลวัุตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com 

หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ / ข้อก�าหนด

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ

ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ จ�านวน 1 ครัง้ โดยสรปุผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการ ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการในปี 2561

พจิารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

  พจิารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของ
  คณะกรรมการบรษัิท

   พจิารณารบัทราบแผนระยะยาวของฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

     พจิารณารบัทราบข้อก�าหนดฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์

พจิารณารายงานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ประจ�าปี 2561 
เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ�าปี

การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

พจิารณาอนมุตัคิูม่อืจรรยาบรรณส�าหรบัพนกังาน”(ฉบบัย่อ)

พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

2561
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5.3.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน 

ดงัรายชือ่ต่อไปน้ี

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่งใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต�าแหน่งใบริษัทฯ การเข้าร่วม

ประชุม

1. นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 2/2

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 2/2

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 2/2

4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

8. นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

9. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/2

ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

10. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

11. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 2/2

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไว้ดงันี้

	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะถกูแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบรษิทั  ประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการและกรรมการ

อสิระอย่างน้อยหนึง่ท่าน

	 คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเก่ียวกบัการพจิารณาความเสีย่ง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 1-2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ

ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะได้

	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่าง

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ



201

รายงานประจ�าปี 2561

2. ก�าหนด ทบทวน และให้ความเหน็ชอบ แผนบรหิารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสีย่งด้านการเงนิ 

(Financial Risk) ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology Risk) ด้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network Risk) 

และความเสีย่งด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค (Customer Protection Risk) ความเสีย่งด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

(Social and Environmental Risk) และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk)  

3. ก�าหนดระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk appetite) และระดบัเบีย่งเบนทีย่อมรบัได้ (Risk Tolerance) 

4. จดัล�าดับความเสีย่งโดยการประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งทีส่�าคญั 

5. ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

6. ก�าหนดให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคญั

7. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่งมอืในการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ

และขนาดความเสีย่งแต่ละด้านของธรุกรรมทีบ่รษิทัด�าเนนิการ พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกต / ข้อเสนอแนะในประเดน็

ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ

8. พิจารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limits) และมาตรการในการด�าเนินการ กรณท่ีีไม่เป็นไป

ตามเพดานความเสีย่งทีก่�าหนด (Corrective Measures)

9. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี�านาจเชญิผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ เพือ่ชีแ้จงข้อมลูเพิม่เตมิได้

10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

11. จดัให้มกีารสือ่สาร กจิกรรม หรอืกระบวนการในการด�าเนนิงาน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิาร

ความเสีย่ง โดยจัดให้มกีารอบรมแนวทางการบรหิารความเสีย่งให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน

12. พจิารณาให้ความเหน็ชอบคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง และให้เผยแพร่คูม่อืการบรหิารความเสีย่งแก่พนกังานเพือ่

น�าไปปฏบิติั

13. พิจารณาให้ความเหน็ชอบ Risk Map โดยพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ของความเสีย่ง และผลกระทบท่ีมต่ีอหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบรษิทัฯ

14. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ

ในการบรหิารความเสีย่ง

15. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มสีทิธเิข้ารบัการอบรม หรอืเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นงานที่

เก่ียวข้อง โดยใช้ทรพัยากรของบริษัทฯ

16. ปฏบัิติหน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

	 การรายงาน 

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ และ / หรอืเพือ่พจิารณา
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ทัง้น้ี ผู้สนใจสามารถดูข้อมลูฉบบัเต็มของกฎบตัรฉบบัดงักล่าวได้ทีเ่ว็บไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.supalai.com หมวด

เก่ียวกับเรา / คณะกรรมการบรษิทั / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง / คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ข้อก�าหนดคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ�านวน 2 ครัง้ โดยสรปุผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561

พจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

พจิารณาทบทวนข้อก�าหนดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

พจิารณาอนุมติัรายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

พจิารณาอนุมติัแผนทีค่วามเสีย่ง (Risk Map) ขององค์กร

พจิารณาอนุมติัแผนงานการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี 2562

รบัทราบผลการซกัซ้อมแผนรองรบัความต่อเนือ่งในการด�าเนินธุรกจิ กรณนี�า้ท่วม

รบัทราบผลการด�าเนินงานด้านการบรหิารความเสีย่ง ประจ�าปี 2561

รบัทราบผลอนุมติัแนวทางการป้องกนัความเสีย่งกรณกีารรับธนบตัรปลอมจากลกูค้า

รบัทราบผลการประเมนิความเสีย่งของฝ่ายจัดซือ้

รบัทราบความคบืหน้าในการปฏบัิติตามมติคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2561

5.4 คณะกรรมการบริหาร

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร

1) ก�าหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด�าเนนิงาน งบประมาณประจ�าปี และอ�านาจการบรหิารงานต่างๆ 

ของบรษัิท เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ 

2) ก�ากบัดแูลการจดัการ การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ พร้อม

ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทีก่�าหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธรุกจิทีไ่ด้รบัอนมุตัไิว้ 

3) ทบทวนผลการด�าเนนิงานเป็นระยะ เพือ่หาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเรว็ ให้บรรลเุป้าหมายธรุกจิ

4) ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทนุขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ�าปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพจิารณา

5) ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยครอบคลมุทัง้เรือ่งการคดัเลอืก การฝึกอบรม 

การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบรษิทัฯ คณะผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

6) ให้ค�าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัการตดัสนิใจในเรือ่งทีมี่ความส�าคญั และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามที่

ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) เป็นผูแ้ทนของบรษิทัฯ และด�าเนนิการในนามของบรษิทัฯ กับบคุคลภายนอก

8) มอี�านาจพิจารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ เพือ่การจดัซือ้ทีด่นิภายในวงเงนิแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 

200 ล้านบาท ต่อครัง้
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9) คณะกรรมการบรหิารมสีทิธเิข้ารับการอบรม หรอืเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ

10) จดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพฒันาส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู พร้อม

ทัง้รายงานการปฏบิติัตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาตามล�าดับ

11) จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งและก�ากบัดแูลให้มีการปฏบิตัติามหลกัการควบคมุภายใน

12) จดัให้มคีูม่อือ�านาจด�าเนนิการให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ

13) จดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิารจดัการบคุคล และนโยบายด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

14) ก�ากบัดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงนิให้มคีวามครบถ้วน ถกูต้อง น่าเชือ่ถอื

นอกจากนี ้ กรรมการบรหิาร 2 ท่าน มอี�านาจพจิารณาอนมุตัเิพือ่การจดัซ้ือทีด่นิ ภายในวงเงนิแต่ละรายการไม่เกนิ

กว่า 100 ล้านบาทต่อครัง้ ส่วนทีเ่กนิ 100 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 200 ล้านบาท คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจพจิารณาอนมุตั ิและ

กรรมการบรหิารแต่ละท่านมอี�านาจพจิารณาอนุมติัการจดัซือ้สนิค้าวสัดกุ่อสร้างภายในวงเงนิแต่ละรายการตามอ�านาจด�าเนนิการ 

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับ

มอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ท้ังนี้ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีก่�าหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม โดย

คณะกรรมการจดัการ มกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาส 1 ครัง้

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ

	 ด�าเนนิการตามนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบรหิารงานของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

	 ด�าเนนิงานตามแผนธรุกิจ งบประมาณ ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารอย่างซ่ือสตัย์ สจุรติ และระมดัระวงั 

เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ

	 ด�าเนนิงานตามระบบการบรหิารความเสีย่งและก�ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการควบคมุภายใน

	 ทบทวนคูม่อือ�านาจด�าเนนิการให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ

	 ด�าเนินการตามกรอบการจัดสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิารจดัการ

บคุคล และนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

	 ก�ากบัการบรหิารงานทัว่ไปตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ
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	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้รบั

	 มอี�านาจอืน่ๆ ซึง่จ�าเป็นในการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ / หรอืคณะกรรมการ

บรหิารของบรษัิทฯ มอบหมาย

	 ตดิต่อสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์การตามความจ�าเป็นในแต่ละครัง้ ตามอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ทั้งน้ี การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ี

ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ และได้รบัมตทิี่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิททีม่กีรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุ และได้ก�าหนดการพจิารณาชดัเจนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ

หน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีก่�าหนด

5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลเก่ียวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังและเป็นประจ�าทุกปี 

โดยในปี 2561 มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ�านวน 13 ครัง้ โดยมหีลกัเกณฑ์ การประเมนิผลประสทิธภิาพการประชมุ

คณะกรรมการบริษทั จ�านวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1. แจ้งวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ

2. ได้รบัเอกสารข้อมลูครบถ้วนพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ

3. เร่ิมประชมุตรงเวลา และการควบคมุเวลาการประชมุ 

4. ความเหมาะสมและรายละเอยีดชดัเจนของแต่ละวาระการประชมุ

5. การมส่ีวนร่วมของกรรมการบริษัท

6. ฝ่ายจัดการให้ข้อมลูต่อคณะกรรมการบริษทัเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ

7. ค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี

8. สรปุมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทชดัเจน

9. การควบคมุและการจัดการข้อขดัแย้งในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัของประธานทีป่ระชมุ

10. อตัราผูเ้ข้าร่วมประชมุ

หลกัเกณฑ์ประเมนิผลเกีย่วกบัประสทิธภิาพการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ได้

90 – 100 ดีเยี่ยม

80 - 89 ดีมาก

70 - 79 ค่อนข้างดี

60 - 69 พอสมควร

ต�่ากว่า 60 ควรปรับปรุง

คะแนนเต็มร้อยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยเก่ียวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

ทีผ่่านมาได้คะแนนร้อยละ 96.45 อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม
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รายงานประจ�าปี 2561

5.7 การไม่กระท�าผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านก�ากับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

บริษทัฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) โดยใน

ระหว่างปี 2561

	บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็น

ความผดิร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิกฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

	 ไม่มผีูใ้ดถกูพพิากษาว่ากระท�าผดิทางอาญาหรืออยูร่ะหว่างการถกูฟ้องร้องคดอีาญา การถกูพพิากษาให้เป็นบุคคล

ล้มละลายหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย์ 

	 ไม่มปีระวติัการท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา

	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิท่ีเกีย่วกับทรพัย์ซ่ึงได้กระท�าโดยทจุรติ หรอืด้านจรยิธรรม

	 ไม่มผีูบ้รหิารลาออก เนือ่งจากประเด็นเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ 

	 ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแล

ของคณะกรรมการบรษัิทรวมถงึไม่มข้ีอพพิาทด้านแรงงานทีม่นียัส�าคญัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

5.8 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดวสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็น “ผูน้�าด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์อย่างยัง่ยนื โดยมส่ีวนร่วมในการพฒันา

สงัคมและสิง่แวดล้อม” และก�าหนดภารกจิว่าจะต้อง “สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิาร เพือ่ผลประกอบการทีด่ี

โดยค�านึงถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี” จึงมกีารพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทกุประเภท (บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชดุ) 

เพือ่กระจายความเสีย่งและสร้างศกัยภาพในการเจรญิเติบโต ทัง้ยงัเป็นบรษิทัฯ ทีมี่การพฒันาบ้านอนรุกัษ์พลงังาน โดยให้ความใส่ใจ

ในรายละเอยีดทัง้ด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพืน้ทีก่จิกรรมต่างๆ ทัง้วสัดอุปุกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี ้ยงัตระหนกัถงึ

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิง่ทีก่�าลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลกัทัง้ศาสตร์และศลิป์มาพฒันาแบบและสร้างบ้านทีใ่ช้พลงังาน

อย่างคุม้ค่า ให้ประโยชน์สงูสดุกบัผูอ้ยูอ่าศยั เพือ่สร้างความพงึพอใจกบัลกูค้า โดยคณะกรรมการบรษิทัมกีารทบทวนและอนมุตัิ

วสิยัทศัน์และภารกจิทกุปี เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมจีดุมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน จะไม่ใช้

ข้อมูลจากต�าแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่น�าเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ท�าให้เบี่ยงเบนไปจาก

หลักการข้างต้น โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดย

บรษิทัฯ ได้ท�าการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกันในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี 

(แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานประกอบธรุกจิหรอืมส่ีวนร่วมในธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนั

กบัธุรกจิของกลุม่บรษิทัไม่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานดงักล่าวจะได้รบัผลประโยชน์ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยได้ระบไุว้ใน

จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน (Code of Conduct) และนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ อย่างชดัเจน 

แต่หากจะมกีารท�ารายการท่ีเก่ียวข้องกนัหรอืรายการทีม่คีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายใน

การพิจารณาและอนมุติัรายการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อนด�าเนนิการ พร้อมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลู

เกีย่วกบั รายละเอยีดของรายการ มลูค่ารายการ เหตผุลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงานประจ�าปี 

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน กลต. และต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยตุธิรรม สมเหตสุมผล และมนีโยบายการก�าหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยค�านงึ

ถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.supalai.com 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 การตรวจสอบความขดัแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูส้อดส่องก�ากบัดูแลและจัดการแก้ไขความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการตรวจสอบ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มดัีงนี้

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ระบวุ่า กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมคีวามเกีย่วข้อง จะกระท�าธรุกรรมกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยได้ต่อเมือ่ธรุกรรมดงักล่าวได้รับอนมุตัจิากที่

ประชมุผู้ถอืหุน้ของบรษัิท เว้นแต่ธรุกรรมดังกล่าวจะเข้าลกัษณะหนึง่ดงัต่อไปนี้

“ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์

เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

แล้วแต่กรณ ีและเป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทั 

อนมุตัไิว้แล้ว”

โดยในปี 2561 มรีายการค้าระหว่างกนั มลูค่าประมาณ 41.23 ล้านบาท ซ่ึงเกินข้อก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 4/2552 ก�าหนดค�านยิามความสัมพนัธ์ทางธรุกจิไว้ คอื การท�ารายการค้า ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ี

ตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาตหรอืต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ซึง่ในปีทีผ่่านมารายการค้าระหว่าง 2 บรษิทั 

ได้มกีารรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส เป็นประจ�าทกุปี

ตามข้อเทจ็จรงิคณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่า ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิ ระหว่างบมจ. ศภุาลยั (ผูซ้ือ้วสัดกุ่อสร้าง) และ 

บมจ. ผลติภณัฑ์กระเบือ้งตราเพชร (ผูจ้�าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) ซึง่มนีายประกติ ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการบริษทั มรีายการ

ทางการค้าของ บมจ. ผลติภณัฑ์กระเบือ้งตราเพชร ซึง่กระท�าเป็นปกต ิเพือ่ประกอบกจิการเกนิร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตน

สทุธิ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ใน บมจ.ศภุาลยั  

ทัง้นี ้ ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ และการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ในระหว่าง

ที่นายประกิต ประทีปะเสน ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ ของ บมจ. ศภุาลยั ตัง้แต่วนัได้รบัต�าแหน่ง – วนัทีล่าออก คอื วนัที ่15 ตลุาคม 2561 ตาม

มาตรา 89/7 และตามมาตรา 281/2 แห่ง พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 อนัเนือ่งจาก  

1) รายการค้าท่ี บมจ. ศุภาลัย ท�าการซ้ือจาก บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองตราเพชร ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส�าคญัต่อยอดรายได้ ของ บมจ. ผลติภัณฑ์กระเบือ้งตราเพชร   

2) ราคาสนิค้า เงือ่นไขการช�าระเงนิ และเงือ่นไขทางการค้าอืน่ๆที ่บมจ. ผลติภณัฑ์กระเบือ้งตราเพชร ท�าธรุกรรม

กบั บมจ.ศุภาลยั  มกีารปฏบิติัในเรือ่งดงักล่าวเช่นเดียวกบัลกูค้ารายอืน่ของ บมจ. ผลติภณัฑ์กระเบ้ืองตราเพชร

3) กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างวสัดุก่อสร้างของบรษิทัฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส มกีารเปรยีบเทยีบราคา และ

คณุภาพ โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของนายประกติ ประทปีะเสน แต่อย่างใด

นอกจากนี ้ในปี 2561 ได้ด�าเนินการให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทกุคนท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผลสรุปไม่พบรายการขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญั
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5.10 ปรัชญาการบริหาร

เพ่ือสงัคมคณุภาพของ “ชาวศุภาลยั” บรษิทัฯ จงึตัง้มัน่ในการสร้างสรรค์ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ พฒันาผลติภณัฑ์

ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มคีวามปลอดภยั อบอุน่ พฒันาการบรกิารทีด่ด้ีวยความเป็นมอือาชีพ เพือ่สร้างความพึงพอใจสงูสดุ

ของลกูค้า โดยยดึมัน่ในปรชัญาการบรหิารงาน

S (SUPERIORITY) :  เน้นความเป็นเลศิในด้านสนิค้า บรกิารและการจดัการทีด่ี

P (PROFITABILITY) :  ค�านงึถงึผลประโยชน์ส�าหรบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ลกูค้า ผูถ้อืหุน้  

    พนกังาน ผูร้บัเหมา คูค้่าและสงัคม

 	ลกูค้า :   ได้ก�าไรเป็นเงนิ  หรอืก�าไรชวีติ

 	ผูถ้อืหุน้ :   ได้เงนิปันผล และมลูค่าเพิม่จากการถอืหุน้

 	พนกังาน :   มรีายได้-สวสัดกิารทีด่ ีมคีวามสขุกบังาน

 	ผูร้บัเหมา/คูค้่า :  ร่วมธรุกจิด้วยความพอใจ และเป็นธรรม

 	สงัคม :   ได้ประโยชน์จากการพฒันาโครงการของบรษิทั

L (LONGEVITY) :   ประกอบธรุกจิอย่างยัง่ยนื และมัน่คง

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจ�านวนท่ีเหมาะสม คอื มจี�านวน 10 ท่าน คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย

 	กรรมการอสิระ จ�านวน  4  ท่าน  =  40%

 	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน  2 ท่าน  =  20%

 	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน  4  ท่าน  =  40%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน ในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั กรรมการทกุคนได้ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้

5.12 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

บริษทัฯ สนบัสนนุเพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบการบรหิารและการด�าเนนิงานของบริษัทฯ ดยีิง่ขึน้ โดยให้กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ

ฝ่ายจดัการเข้าร่วมในการประชมุ เพ่ืออภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความสนใจ 

ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เนือ่งจากสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และสร้างสรรค์

มมุมองต่างๆ โดยในปี 2561 มกีารประชมุฯ จ�านวน 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2561

5.13 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

บรษิทัฯ ได้รวมต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพของการบรหิาร

และประหยดัค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็ามในการประชมุทกุครัง้มตต่ิางๆ ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิะต้องเป็นมตเิสยีงข้างมาก ประธานกรรมการ

จะออกเสยีงกต่็อเมือ่คะแนนเสียงเท่ากนั ส่วนการตัดสนิใจในเรือ่งท่ีส�าคญัจะต้องได้รบัมตเิหน็ชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ

บรษิทัทกุท่านทีไ่ด้เข้าร่วมประชมุ หากมกีรรมการท่านใดท่านหนึง่ไม่เหน็ชอบถอืว่าวาระนัน้ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บริษทั และกรณทีีป่ระธานกรรมการมีส่วนได้เสยีในวาระนัน้ๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสยีง
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5.14 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com 

หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ จ�านวนท่ีมากเกินไป อาจมีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษิทั

อืน่ของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ให้บรษิทัฯ ได้รบัประโยชน์สงูสดุในการทีป่ระธานกรรมการบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอุทศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ มดีงันี้

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

บรษัิทย่อย และบรษิทัร่วมได้

2. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซ่ึงมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม

บรษัิทฯ ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมการ

บรษัิท และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัเิหน็ชอบตามล�าดบัก่อนเข้ารบัการด�ารงต�าแหน่งนัน้

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

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัก่อนเข้ารบัการด�ารงต�าแหน่งนัน้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ

จ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเคร่งครัด 

(รายละเอยีดโปรดดูหวัข้อ คณะกรรมการบรษัิท) 

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

1. บรษิทัฯ มกีารก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลกัเกณฑ์การน�าเสนอและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพือ่สร้าง

แรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้บรรลเุป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีพ่จิารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึง

ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรยีบเทยีบอ้างองิจากธรุกจิประเภทเดยีวกนั  รวมถงึการพจิารณาจากการ

ขยายตัวทางธรุกจิ  เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป

2. บรษิทัฯ ไม่จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชน์

ตอบแทนโดยปกติวสิยั ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ

3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัไว้และคณะกรรมการชดุย่อยอย่างชดัเจนและ

โปร่งใส โดยพจิารณาเทยีบเคยีงจากกลุม่อตุสาหกรรมขนาดเดยีวกนัประกอบ รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิ เพือ่

สร้างแรงจงูใจในการปฏบิติัหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้บรรลเุป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  จะเป็นผูพ้จิารณาผลการปฏบิตังิาน และพจิารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

บริหาร ให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานตามตัวชีว้ดั 

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ 

วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ของบรษิทัฯ เป้าหมายธรุกจิ และแผนธรุกิจประจ�าปี โดยมกีารวดัผลจ�านวน 2 ด้าน ดงันี้

1. ด้านผลงานทางธรุกจิ 

2. ด้านการบรหิารจัดการภายใน 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

บรษิทัฯ มีการก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน ประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู โดยท�าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร

ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงาน

ของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่จงึได้ก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเตรยีม

ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อ

บทบาท หน้าที ่ ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกจิของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัใินการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ 

ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธรุกจิ และการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถึงการเข้าเยีย่มชมหน่วยงานหน่วยธรุกิจของบรษิทัฯ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏบัิติหน้าทีก่รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ทนัท ีสรปุได้ดงันี้

1) ประสานงานในการให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ ในด้านกฎหมายและอืน่ๆ แก่คณะกรรมการบรษิทั

2) ด�าเนนิการส่งมอบ “คูม่อืส�าหรบักรรมการ” ให้กบักรรมการท่านใหม่ เป็นเอกสารเกีย่วกบัข้อมลูบรษิทัฯ และ

กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ โดยมี

เลขานกุารบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานการส่งมอบคูม่อืฯ ทัง้นี ้คูม่อืส�าหรบักรรมการ ประกอบด้วย

1. ข้อบงัคบับรษิทั

2. วตัถปุระสงค์ของบรษิทั

3. หนงัสอืรบัรองของบรษัิท

4. พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจ�ากดั

5. พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

6. คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบียน

7. กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย

8. จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของคณะกรรมการบรษิทั

9. คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและนโยบายบรษิทัฯ ด้านอืน่ๆ 
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3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของ

บรษัิท เพือ่รบัทราบข้อมูลเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ในการท่ีจะน�ามาเป็นหลกัในการปฏบิตัหิน้าที่

ของกรรมการใหม่ โดยมกีารน�าเสนอภาพรวมและรายละเอยีดหวัข้อต่างๆ ดงันี้

	วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ประวติับรษิทัฯ

	กลยทุธ์ และเป้าหมายบรษัิทฯ

	โครงสร้างการบรหิารงาน

	ข้อมลูการด�าเนนิงานและกจิกรรมของบรษิทัฯ

	บทบาท อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ

	นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี

	ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่านอืน่และผูบ้รหิาร

	คณุสมบติัและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ให้กับกรรมการและท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริษทัท่ีได้รบัแต่งต้ังใหม่  พร้อมทัง้จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม่ ในหวัข้อต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทัฯ ได้แก่ 

ธรุกิจของบริษัทฯ แผนการด�าเนินงาน เป้าหมายวสิยัทศัน์ พนัธกจิของบรษิทัฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุน้ การบรหิารจดัการ 

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัปรชัญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน การก�ากับดแูล

กจิการทีด่ ีความรับผดิชอบต่อสงัคม นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีพร้อมน�ากรรมการเข้าเยีย่มชมโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ 

โดยในปี 2561 ยงัไม่มกีรรมการทีไ่ด้รบัแต่งต้ังใหม่

5.17 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางก�าลัง

คน และเป็นภารกจิย่อยของยทุธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ ซึง่มกีารก�าหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้

กบับคุลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพือ่รกัษาบคุลากรให้พร้อมเตบิโตไปกบับรษิทัฯในระยะยาว นอกจากนี ้ โดยบรษิทัฯ 

มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และ

ความสามารถเพียงพอ ให้มคีวามพร้อมทดแทนผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู ในกรณทีีล่าออก เกษยีณอาย ุครบวาระ หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ไม่ว่าในกรณีใด  ทัง้นี ้เพือ่ให้การปฏบิตังิานในต�าแหน่งนัน้ต่อเนือ่งเป็นไปอย่างราบรืน่ มปีระสทิธภิาพ และ

ลดความเส่ียงจากการไม่มผีูส้บืทอดต�าแหน่งแทน จงึก�าหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูจั้ดท�าแผน

สบืทอดต�าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจั้ดการ และผูบ้ริหารของบรษิทัฯ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผูพ้จิารณา ส�าหรบัการสรรหาคัดเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ได้จดัให้มกีารตดิตามความคืบหน้าแผนสบืทอดต�าแหน่งท่ีครอบคลมุต�าแหน่ง ดงันี้

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมือ่ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรอืผูอ้ยูใ่นต�าแหน่งไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งได้ บรษัิทฯ จะมรีะบบการให้ผูบ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่งจนกว่า

จะมกีารสรรหาและคัดเลอืกบคุคลทีม่คุีณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ 

และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น

ผูส้รรหา เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป
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2) ระดับผู้บริหาร

เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการข้ึนไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ต�าแหน่งได้ บรษิทัฯ จะมนี�าเสนอผูส้บืทอดต�าแหน่งทีค่ดัเลอืกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้ การวางแผนการสบืทอด

ต�าแหน่งของบริษทัฯ ระดับผูบ้รหิารมกีระบวนการ ดงันี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน 

แผนงานการขยายตัว

2. ประเมนิความพร้อมของก�าลงัคนให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

3. ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลงัคน โดยจะพฒันาพนักงานหรอืสรรหาพนกังานใหม่ เพ่ือเตรยีมทดแทน

พนกังานทีอ่อก

4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไว้ล่วงหน้า โดยจดัหาหลกัสตูรอบรม เพือ่พฒันาพนกังาน เตรยีมความพร้อมให้พนกังาน 

ผูบ้รหิารระดับต้น  และผูบ้รหิารระดบักลาง ในการก้าวสูผู่บ้รหิารระดบัต้น ผูบ้รหิารระดบักลาง และระดบั

สงูต่อไป หรอืก่อนพนกังานจะเกษียณหรอืออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

5. ก�าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บคุลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปรารถนา

ของพนกังานในต�าแหน่งนัน้ๆ และจดัท�าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan)

6. คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพือ่พจิารณาความเหมาะสม

7. ใช้เครือ่งมอืทดสอบและประเมนิบคุลากรเพือ่วิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน

8. ระบุทายาทผู้สืบทอดต�าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการ

แจ้งให้พนกังานทราบล่วงหน้า เพือ่เตรียมรับมอบและเรยีนรูง้าน และก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่

คาดหวงัได้จรงิ หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลีย่นตวัย่อมสามารถท�าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ

5.18 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการ

พิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ท้ังนี ้บรษิทัฯ 

ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.supalai.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

5.19 การบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการบรหิารความเสีย่ง โดยก�าหนดกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ครอบคลมุ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงนิ ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ ด้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ด้านการปฏบิตักิาร 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ ด้านคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมถงึประเดน็ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และ

เหตกุารณ์ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทั เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งได้อย่างเป็นระบบ ซึง่จะท�าให้ลดปัจจยัเส่ียงที่
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จะส่งผลกระทบต่อความส�าเรจ็ของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกบัแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ 

โดยครอบคลุมถงึ

 เหตุทีม่าของความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ ทัง้ในทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ และจดัให้มกีารทบทวน

ความเสีย่งทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งด้านต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อเงนิกองทนุของบรษัิทฯ

 ประเภทความเสีย่ง และก�าหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสีย่งต่อ

บรษัิทฯ

 การประเมนิความเส่ียง โดยการเพิม่มาตรการในการประเมนิความเสีย่งเพือ่ให้เกดิความแม่นย�ามากยิง่ข้ึน ทัง้ในเชิง

ปรมิาณ และ/หรอื เชงิคณุภาพ

 การจัดการความเสีย่ง และการติดตามดแูลความเสีย่งแต่ละประเภทตามล�าดับความส�าคญั โดยมกีารติดตามดแูล

ความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอและทนัต่อเหตกุารณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และได้เผยแพร่การบรหิารจัดการความเสีย่งด้าน ESG  ไว้ในเล่มรายงานความยัง่ยนื ปี 2561

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ�าทกุปี ปีละ 1 ครัง้ 

โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการน�าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรค

ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างานของ

คณะกรรมการบริษทัและสามารถน�าไปใช้อ้างองิในการท�า CG Rating ได้ โดยในปี 2561 จดัให้มกีารประเมนิผล 2 ลกัษณะ คอื 

1) การประเมนิผลคณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะ 2) การประเมนิผลคณะกรรมการบรษิทัรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) โดยแบบ

ประเมนิผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย 

1) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ 

2) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ  

3) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทัง้คณะ

4) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้คณะ

5) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ  

6) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการบริษทัรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) 

7) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล (ประเมนิตนเอง)

8) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) 

9) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) 

10) แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบคุคล (ประเมนิตนเอง)

โดยมกีระบวนการในการประเมนิผลงาน และหลกัเกณฑ์การประเมนิผลคดิเป็นร้อยละ มดีงันี้



จัดท�าแบบประเมินผล

 สอดคล้องตามข้อก�าหนด

และแนวปฏิบัติท่ีดีของ SET

ส่งแบบประเมินให้

 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

เลขาคณะกรรมการ

 สรรหาก�าหนด

 ค่าตอบแทนรวบรวม

ผลการประเมิน

วิเคราะห์ รายงานผล

 ต่อคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท

213

รายงานประจ�าปี 2561

กระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรษัิทจ�านวน 10 แบบ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจ�าปีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงภายหลังที่

กรรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสร็จเรยีบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานกลบัมายงัเลขานกุารคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมนิของกรรมการแต่ละท่าน และสรปุผลวเิคราะห์การประเมนิ

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปี  และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รบัทราบ ทัง้นี้ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้น�าเสนอผลการประเมนิฯ ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงภาพได้ดังนี้ 

โดยมเีกณฑ์การประเมนิผลคดิเป็นร้อยละ ดงันี้

ระดับคะแนน ระดับ

มากกว่า 85 % ดีเยี่ยม

มากกว่า 75 % ดีมาก

มากกว่า 65 % ดี

มากกว่า 50 % พอใช้

ต�่ากว่า 50 % ควรปรับปรุง

โดยสรปุผลการประเมนิได้ดังนี้ 

1. แบบประเมนิผลการปฏบัิติงานคณะกรรมการบรษิทั (ท้ังคณะ) ประกอบด้วย 6 หวัข้อ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัิ

ของคณะกรรมการบรษัิท 2) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 3) การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บริษทั 4) การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะในภาพรวม 6 หวัข้อ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก เท่ากบั 

ร้อยละ 83

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ 

1) ความรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถอธบิายและตดัสนิใจได้ 2) ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ

หน้าทีด้่วยขีดความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ 3) การปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถ

อธบิายได้ 4) ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผยข้อมลู 5) วสัิยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่

แก่กิจการในระยะยาว 6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7) มีการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้หลักความระมัดระวัง 

8) มกีารปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใช้หลกัความซือ่สตัย์สจุรติ 9) มกีารปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างคณุค่าให้กจิการ

อย่างยัง่ยนื
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล ในภาพรวม 9 หวัข้อ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ ดเียีย่ม 

เท่ากบั ร้อยละ 99

3. แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้าง

และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การท�าหน้าท่ี

ของกรรมการตรวจสอบ 4) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การพฒันาตนเองของกรรมการตรวจสอบ 

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ ในภาพรวม 5 หวัข้อ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม 

เท่ากบั ร้อยละ 97.20

4. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) ประกอบด้วย 16 หวัข้อ 

1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) อ�านาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 3) การอุทิศ

เวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 4) การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพ่ือเพิ่มพูน ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 5) การปฏบิติัการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 6) สอบทานรายงานทางการเงนิและรายงาน

ผลการด�าเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง 7) สอบทานประสิทธิภาพ 

และความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 8) สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

ท่ีเหมาะสม 9) สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดหรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 10) สอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 11) สอบทานให้มกีารก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน่ ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 12) สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 13) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความเป็นอสิระเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ 14) สอบทานจ�านวนครัง้การจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุ 15) การให้ ความเหน็หรอื

ข้อสงัเกตหรือรายการอืน่ ทีผู่ถ้อืหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ 16) มกีารเปิดเผยผลการปฏบิตังิาน และให้ความเห็นในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคลในภาพรวม 16 หวัข้อมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม 

เท่ากบั ร้อยละ 94.33

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (ท้ังคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ 2) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของ คณะกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการ 3) การท�าหน้าทีข่องกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ 4) การประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูล กิจการ 5) การพฒันาตนเอง

ของกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ 

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทัง้คณะในภาพรวม 5 หวัข้อ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์

ดเียีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 98

 6. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) ประกอบด้วย 10 

หวัข้อ 1) ความรู้ความสามารถทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบรษัิทฯ 2) ความเชีย่วชาญในด้านการก�ากบัดูแลกจิการ 3) การแสดงความ

เห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ท่ีมีความส�าคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและ

เข้าร่วมประชมุ 5) การปฏบิติัการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 6) มกีารก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของกรรมการ และ

ฝ่ายจัดการ รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

หน่วยงานก�ากบัภายนอก 7) สอบทานนโยบาย การก�ากบัดแูลกจิการ และทบทวนแนวปฏิบตัแิละหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีใ่ช้

ปฏบิตัใิห้มคีวามต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 8) ทบทวนจรรยาบรรณ และจรยิธรรมธรุกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร
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และพนกังาน รวมถึงประกาศ ข้อความเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัฯ ก่อนออกสูส่าธารณะ 9) ทบทวน ให้ความเหน็ 

และเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปรบัปรงุเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ให้มผีลในทางปฏบัิติ 10) รายงานกจิกรรมของ

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ หรอืหน้าทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายต่อคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรายบุคคลในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 99.5

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) แนวปฏิบัติ

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คุณลักษณะของกรรมการบริหาร              

ความเสีย่ง 

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้คณะในภาพรวม 5 หวัข้อ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์

ดเียีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 88

8. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) ประกอบด้วย 10 

หวัข้อ 1) ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบรษิทัฯ 2) มคีณุธรรม มคีวามเป็นกลาง 

ตัดสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล ยดึมัน่การท�างานอย่างมหีลกัการเป็นไปตามมาตรฐานเยีย่งวชิาชพี 3) การแสดงความเหน็ทัง้ใน

เชงิสนับสนุน หรือคดัค้านข้อเสนอในเรือ่งต่างๆ ทีม่คีวามส�าคญัต่อกจิการ 4) การอทุศิเวลา ในการปฏบิตังิานและเข้าร่วมประชมุ 

5) การปฏิบัติการอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6) ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมและ

มปีระสทิธิภาพ 7) ก�าหนด ทบทวน และให้ความเหน็ชอบ แผนบรหิารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคญั 

ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสีย่งด้านการเงนิ (Financial 

Risk) ความเสีย่งด้านกฎ ระเบยีบ (Compliance Risk) ความเสีย่งด้านทจุรติคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Risk) ความเสีย่งท่ีมี

ผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษัิทฯ ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสีย่งด้านการ

ตลาด (Market Risk) และความเสีย่งด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม (Social and Environmental Risk) และตดิตามและประเมนิผล

ระดับความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 8) พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่งมอืในการบริหารความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพ 

และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละด้านของธรุกรรมทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการ พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกต / ข้อเสนอแนะ

ในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 9) จัดให้มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม�า่เสมอ 10) พิจารณากลัน่กรองและให้ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายบคุคล ในภาพรวม 10 หวัข้อมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่น

เกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 93.10

9. แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 5 หวัข้อ 

ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2) บทบาท หน้าที ่ และ ความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3) การท�าหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและก�าหนด ค่าตอบแทน 4) การประชมุ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 5) การพฒันาตนเองของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ ในภาพรวม 5 หวัข้อ มคีะแนน

เฉลีย่ อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 88

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม 



216

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

มคีวามเป็นกลาง ตัดสนิใจด้วยข้อมลูและเหตุผล ยดึมัน่การท�างานอย่างมหีลกัการเป็นไปตามมาตรฐานเยีย่งวิชาชพี 3) การแสดง

ความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงาน

และเข้าร่วมประชมุ 5) การปฏบิติัการอืน่ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 6) พจิารณาคัดเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการ

อสิระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัให้น�าชือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 7) พจิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาน�าเสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 8) พจิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

9) พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การให้ผลตอบแทน รวมถึงค�าเสนอแนะการพิจารณาเงิน

เดอืนหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการท�าธรุกจิของบรษิทัฯและเสนอคณะกรรมการบรษิทั 10) ทบทวน

โครงสร้างจ�านวนประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษิทัรวมถงึแผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหน่งส�าคญั และ

รายชือ่ผู้ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัการพจิารณาในต�าแหน่งส�าคญัได้รบัการทบทวนอยูเ่สมอเป็นระยะๆ 

บทสรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคลในภาพรวม 10 หวัข้อมคีะแนน 

เฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบั ร้อยละ 98

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  จะเป็นผูพ้จิารณาผลการปฏบิตังิาน และพจิารณาค่าตอบแทนทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ 

วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ของบรษิทัฯ เป้าหมายธรุกจิ และแผนธรุกิจประจ�าปี  โดยมีการวดัผลจ�านวน 2 ด้าน ดงันี้

1. ด้านผลงานทางธรุกจิ 

2. ด้านการบรหิารจัดการภายใน

5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรูใ้ห้กบักรรมการทกุคนอย่างจรงิจงัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานด้านสนบัสนนุ

งานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรอืสถาบนัอสิระอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในส่วนของหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบกรรมการ 

หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

รวมถงึการน�าความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง และน�าความรูม้าใช้ประโยชน์

กบับริษทัฯ ต่อไป (ดูหวัข้อคณะกรรมการบรษัิท)

ทัง้น้ี ในปี 2561 มกีรรมการเข้ารบัการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิตทีิห่น้าทีก่รรมการ

จ�านวน 1 ท่าน คอื นายอธปิ พชีานนท์ (รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ : การเข้าอบรมหลกัสตูร หรอื เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของ

กรรมการ) 
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5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทัฯ ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน ซึง่เป็นนโยบายป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานใช้

ข้อมลูภายในเพือ่ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คูมื่อกรรมการ 

คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สร้าง

ความมัน่ใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นทีร่บัทราบ และปฏบิตังิาน สรปุรายละเอยีดได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องไม่น�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ หรอืคูค้่าทางธรุกิจของบรษิทัฯ ทีต่นได้

รบัทราบจากการ ปฏบิติัหน้าที ่ไปซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ หรอื

ขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืคูค้่าทางธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ของ

ตนเอง หรอืบคุคลอืน่ และต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องรกัษาความลบัและข้อมลูภายในในส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบไม่ให้ตกไปยงั

บุคคลอืน่ รวมทัง้ บคุลากรของบรษิทัฯ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

3. บรษิทัฯ มกีารป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยจ�ากดัการเข้าถงึข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รบัรู้

เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้องและทีจ่�าเป็นเท่านัน้ และจดัระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูภายใน โดยเจ้าของข้อมลู

ต้องก�าชบัผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั

4. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบรษิทัฯ ท่ีมอี�านาจหน้าที ่บคุลากรทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู 

เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะน�าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น 

เพือ่ให้การให้ข้อมลูถกูต้อง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

5. พนกังานควรควบคมุบคุคลภายนอกทีม่ส่ีวนร่วมเกีย่วข้องกับข้อมลูภายใน เช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษา

กฎหมาย และ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนและอยูร่ะหว่างเจรจา ซึง่เข้าข่ายการเกบ็รกัษาข้อมลูภายใน อนัอาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหรอืมลูค่าหลกัทรพัย์ หรอื บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ทางธรุกจิ บคุคลเหล่านัน้ต้องท�าสญัญาเกบ็รักษา

ความลบั จนกว่าจะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์

6. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้ภายใน

เท่านัน้ ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องใช้ข้อมลูนัน้ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่

ได้รบัมอบหมาย

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคน มหีน้าท่ีในการป้องกนัรกัษาข้อมลู และไม่หาประโยชน์จากข้อมลูภายใน 

แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏบิติังานท่ีบริษทัฯ ไปแล้ว โดยจดัให้มกีารสมัภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพ่ือให้มกีาร

ส่งมอบข้อมลูลบัคนืบรษิทัฯ และเตอืนพนกังานทีล่าออกถงึความรบัผดิชอบในการรกัษาข้อมลูลบัของบรษิทัฯ 

ท่ียงัคงอยูต่่อไปภายหลงัออกจากงานแล้ว โดยท�าเป็นหนงัสอืให้ลงนามรบัทราบไว้ด้วย

8. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัย์ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท�าการ 

นบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรับโอน ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ 

ห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชน
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

9. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ 

ในวนัเดียวกบัวนัทีร่ายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

10. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหรือมลูค่าหลกัทรพัย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงนิหรือ

ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน  และห้ามเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส�าคัญนัน้ต่อบุคคลอืน่ โดยในช่วง 

30 วนัก่อนประกาศผลการด�าเนนิงาน เลขานกุารบรษิทั จะท�าหนงัสอืแจ้งกรรมการ ผูบ้รหิาร และหน่วยงานที่

รบัทราบข้อมลูภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง

11. บรษิทัฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมลูภายในผ่านช่องทางการตดิต่อของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มี

เหตุการณ์ส�าคญั เช่น การออกหุน้เพิม่ทนุ การออกหุน้กู ้เป็นต้น

12. บรษิทัฯ ถอืว่าการกระท�าอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมลูภายใน การเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รบัอนญุาต 

จนท�าให้เกดิความเสยีหายต่อบรษัิทฯ และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ถอืเป็นความผดิทีต้่องรบัโทษทางวนิยั และ /

หรอืรบัผดิทางกฎหมาย

ทัง้นี ้ในปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้ริหาร ได้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั จงึไม่มกีรณฝ่ีาฝืน หรอื 

ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน

5.24 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ตระหนกัถงึลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่านทีต่ดิต่อมายงับรษิทัฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

จงึได้จดัท�านโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เพ่ือจดัการข้อมลูส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภยัและเหมาะสม บรษัิทฯ 

ได้จดัท�าระบบการจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคล  ให้มกีลไกและเทคนคิทีเ่หมาะสม รวมถงึจ�ากดัการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลของ ลกูค้า

หรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล

ส่วนบคุคลของผู้ใช้บรกิารถกูน�าไปใช้ เปิดเผย ท�าลาย หรอืเข้าถงึโดยไม่ได้รบัอนญุาต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ

5.25 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ และเพื่อให้การท�างานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน การก�าหนดวตัถปุระสงค์ ภารกจิหลกั ขอบเขตการปฏบิตังิาน อ�านาจหน้าที่ 

และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในก�าหนดไว้ สรปุสาระส�าคญั ได้ดังนี้ 
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รายงานประจ�าปี 2561

1. การพฒันางานตรวจสอบให้เกดิมลูค่าเพ่ิม 

	 โดยเน้นการให้บรกิารให้ความเชือ่ถอื (Assurance Service) และการให้ค�าปรกึษา (Consulting Service) 

อย่างเป็นอสิระและเทีย่งธรรม เพือ่เพิม่มลูค่าและปรบัปรงุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้มกีารก�ากับดแูล 

การบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายในทีด่ ีบรรลวุตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

	 จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงท่ีส�าคัญที่ส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนนิการ Risk – Based Audit Plan และปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) 

ซึง่รวมถงึการปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ (Compliance Audit)

	 เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชงิป้องกนั (Proactive Preventive Audit)

	มกีารติดตามผลการปฏบิติัตามข้อเสนอแนะทีพ่บจากการตรวจสอบ

2. การพฒันาผูต้รวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the 

Professional Practice of Internal Auditing) และส่งเสรมิให้ผูต้รวจสอบภายในพฒันาตนเองด้วยการสอบวฒุบิตัรทางวชิาชพี

ตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมท้ังส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน

ธรุกิจของบริษทัฯ

3. กฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  จัดท�าข้ึนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

สายการบงัคบับญัชา  วตัถปุระสงค์  ขอบเขต  ภาระหน้าท่ี  ความรบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และความรบัผดิชอบ

ของหน่วยงานทีรั่บการตรวจ  โดยตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 

เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมี

ความน่าเชือ่ถอื โดยด�ารงไว้ซึง่มาตรฐานแห่งความบรสิทุธิย์ติุธรรมตามเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพีการตรวจสอบภายใน

3.1 วตัถปุระสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมก�ากับดูแลให้

ค�าแนะน�าปรึกษา และให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานของบรษิทั

3.2 สายการบงัคบับญัชา

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอสิระ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสาย

การบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปีให้หวัหน้าผูบ้รหิารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4) หวัหน้าผูบ้รหิารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนัน้ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

ทกุครัง้
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3.3 ภารกจิหลกั

1) ให้ค�าปรกึษาและให้ข้อมลูเกีย่วกบัการตรวจสอบ ประเมนิการจดัการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิ

การควบคุมภายใน รวมท้ังมาตรฐานการด�าเนนิงาน หลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป นโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการก�ากับดูแล  

ท�าให้เกดิมลูค่าเพ่ิม และความเชือ่ถอืได้ของระบบสารสนเทศทางการเงนิ และการปฏบิตังิานแก่

หน่วยงานภายใน

2) มุง่ทีจ่ะฝึกฝน ส่งเสรมิความรูข้องตนและองค์กร เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน และวชิาการต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องในการให้ค�าปรกึษา แนะน�า เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ในการปฏบิตังิาน

3.4  ขอบเขตการปฏบิตังิาน

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค�าปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การ

ควบคมุภายใน หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป นโยบาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั กฎหมาย กระบวนการ

ก�ากับดูแล และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า และ

ปรบัปรงุการปฏบิติังานของหน่วยรบัตรวจรวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ให้บรรลถุงึเป้าหมาย และ

วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้

2) การปฏบิติัภารกจิอืน่ใดทีไ่ม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้

3.5 อ�านาจหน้าที่

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มอีสิระในการตรวจสอบการปฏบิตังิานทกุหน่วยงานภายในองค์กร

2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถงึบคุคล ข้อมลู เอกสารหลกัฐาน และทรพัย์สนิของพนักงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบังานตรวจสอบนัน้ๆ ยกเว้น ข้อมลูเงนิเดอืนบุคลากรในบรษิทัฯ

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ

การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า อย่างไรก็ตาม

หน่วยงานตรวจสอบภายในมสีทิธ ิ และหน้าทีใ่นการสอบทานการปฏบัิตติามนโยบายของบรษัิทฯ 

เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ และประสทิธผิลของการควบคมุ เพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง

4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏบิตังิานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชพีตรวจ 

สอบภายใน

5) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้องโดยใช้ทรพัยากรของบริษัทฯ

6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้า

ผูบ้รหิารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัตามล�าดับ เพือ่พจิารณาให้มกีารเชญิหรอืด�าเนนิการว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งได้
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3.6 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

1) จัดท�าแผนตรวจสอบประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาอนมุตั ิและต้องปฏบิตัิ

ตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี

2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความ

รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบริษัทฯ และต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) ตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขต่างๆ ด้วยเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบ

ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ปรมิาณมากน้อยตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยค�านงึถงึประสทิธภิาพของ

ระบบการควบคมุภายใน และความส�าคญัของเรือ่งทีต่รวจ รวมทัง้วิเคราะห์ / ประเมนิผลการบรหิาร

งานและการปฏบิติังานของหน่วยรบัตรวจ โดยพจิารณาจดัล�าดบักจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ และเวลา

ในการด�าเนนิการให้พจิารณา จากความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญั

4) จัดท�าแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซ่ึงครอบคลุม

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน

กฎระเบยีบ และความเสีย่งด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม

5) จดัให้มกีารประเมนิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี พร้อมตรวจสอบ

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และกจิกรรมการปฏิบตังิาน ให้เป็นไปตามนโยบาย  

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าทีง่าน การดแูลรกัษา

ทรพัย์สนิ และการใช้ทรพัยากรทกุประเภทว่าเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

ยิง่ขึน้ ตามกรอบแนวคดิการควบคมุภายในของการบรหิารความเสีย่ง 2017 (COSO : ERM 2017  

Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance: 2017) 

7) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผูร้บัตรวจ โดยน�า

ข้อความเหน็ทีไ่ด้รบัมาพฒันา ปรบัปรงุการให้บรกิาร เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์การตรวจสอบภายใน 

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

8) ติดตาม ประเมนิผล การปฏบิตัติามข้อสรุปทีห่ารอืร่วมกนั  เพือ่ให้มัน่ใจว่า หน่วยงานผูร้บัตรวจได้

ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขถกูต้องตามทีห่ารือร่วมกนั

9) ประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง  เพือ่ให้การปฏบิตังิานตรวจสอบบรรลเุป้าหมาย และเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ

10) ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มวีธิกีารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม

11) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส�าหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้าน

การเงนิ – บญัช ี และการเกบ็บนัทึกข้อมลู เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารควบคมุเกีย่วกบัการป้องกนัการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่
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12) รบัเรือ่งร้องเรยีนทจุรติและสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูบ้รหิารระดบั

สงูมอบหมาย เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา

13) ปฏบิติังานตรวจสอบอืน่ใด ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. รายละเอยีดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่9 กันยายน 2551 ครัง้ที ่8/2551 ได้แต่งตัง้ นางสาวธปูทอง 

หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการ

ปฏบัิตงิานด้านตรวจสอบภายใน เคยเข้ารบัการอบรมหลักสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏบัิตงิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐาน

การตรวจสอบภายในระดับสากล การพฒันาแนวการตรวจสอบ การตรวจสอบทจุรติ การประเมนิระบบการควบคมุภายใน และ

การบริหารความเสีย่งตามแนวทาง COSO ERM จึงเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

โดยมบีทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดังนี้

1. ปฏบัิติหน้าที ่“ผูต้รวจสอบภายใน” มคีวามรบัผดิชอบตามกฎบตัรของผูต้รวจสอบภายใน ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปฏบิติัหน้าที ่“เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจดัประชมุ จดัท�าเอกสารประกอบการประชมุ และ

บนัทกึผลการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

5.26 งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ 

กระบวนการและขัน้ตอนการท�างานของบรษัิทฯ มคีวามถกูต้อง รอบคอบ รวมทัง้ ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิงานตาม

แผนกลยทุธ์ บรรลเุป้าหมาย และมกีารปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบับรษิทั และข้อบงัคับของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยมกีารก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ อนัประกอบด้วย

	 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัท

จดทะเบยีน รวมทัง้ระเบยีบบรษัิท ข้อบงัคบับรษิทัฯ และเป็นศนูย์กลางในการรวบรวม ตดิตามข้อมลู เกีย่วกบั

กฎระเบยีบภายนอกทีเ่กีย่วข้อง การสือ่สาร ให้ความรู ้ค�าปรกึษา เรือ่งกฎระเบยีบภายนอกด้านการเป็นบรษิทั

จดทะเบยีน

	 ฝ่ายนติิกรรม มหีน้าทีร่บัผดิชอบก�ากับดแูลงานด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ และ

ให้ความรู ้ค�าปรกึษากบัหน่วยงานภายในประเดน็ต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย

ของหน่วยงานภายนอกอย่างถกูต้อง 

	หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบภายในของบรษิทัฯ 

	ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมี

กระบวนการวเิคราะห์ปัญหาเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไข ป้องกนั และปรบัปรงุพฒันาระบบงานให้ดขีึน้ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่า ระบบการบรหิารงานของการวางผงั ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบรหิารชมุชน มคีวามเหมาะสม ครอบคลมุ 

และมกีารด�าเนนิการตามระบบบรหิารคณุภาพ และข้อก�าหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008
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5.27 ค่าสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบรษัิทย่อยจ่ายค่าสอบบญัชีให้กบับรษัิท ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นส�านักงานสอบบัญชท่ีีผูส้อบ

บญัช ีประจ�าปี 2561 รวมทัง้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชี

ทีผ่่านมา มจี�านวนเงนิรวม 3,680,000 บาท

ทัง้น้ี บรษัิททีเ่ป็นส�านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชไีม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิทัฯ / ผูบ้รหิาร / 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดังกล่าว และผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ มคีณุสมบตัทิีไ่ด้รบัการยอมรบัให้เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นผูส้อบบญัชท่ีีได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

	ค่าสอบบญัช ีประจ�าปี 2561

1) ค่าสอบบญัชงีบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และงบการเงนิรวม 2,450,000 บาท

2) ค่าสอบบญัชปีระจ�าปีและรายไตรมาส ของบรษิทัย่อย จ�านวน 4 บรษิทัและงบการเงนิรวม 1,230,000 บาท

รวมค่าสอบบญัชี บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทัง้หมด 3,680,000 บาท

 ค่าบรกิารอืน่นอกเหนอืจากค่าสอบบญัชี

- ไม่ม ี- 

5.28 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

คณะกรรมการบรษัิท ศุภาลยั จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคัญของธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

เน่ืองจากมคีวามเชือ่มัน่ว่า ธรรมาภบิาลทีดี่จะ 

1. ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพใน

การแข่งขนัในระยะสัน้และระยะยาว อนัน�าไปสูค่วามเจรญิเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนืและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่

อาจเกิดขึน้

2. ช่วยสร้างความเชือ่มัน่แก่นกัลงทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงนิ พนัธมติรทางธรุกจิ 

ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ผ่านการสือ่สารทีช่ดัเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทยีมกนั และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผูถ้อืหุ้นในระยะยาว โดยค�านงึ

ถงึผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเป็นส�าคญั

3. เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการท�างานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

การด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ดังนั้น จึงก�าหนดคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

(Code of Conduct) ขึน้ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ได้ถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร ได้ปฏิบตัติน

เป็นแบบอย่างทีด่ ี มกีารสอดส่อง ดูแล ส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ

ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน (Code of Conduct) และเสรมิสร้างบรรยากาศในการท�างานให้เอือ้ต่อการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ ขณะเดียวกนัมกีารมุง่มัน่ทีจ่ะป้องปรามไม่ให้เกดิการละเมดิจรรยาบรรณเกดิข้ึน และหากเกดิกรณมีไิด้มกีารปฏบิตัิ

หรือฝ่าฝืน มกีารพิจารณาและก�าหนดบทลงโทษตามระเบยีบของฝ่ายทรพัยากรมนษุย์  โดยมกีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ์เพือ่

สร้างความเข้าใจให้กับผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถงึมกีารตดิตามการปฏบัิติตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี ้ ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถ

เข้าดขู้อมลูได้ทีเ่ว็บไซต์บรษิทัฯ (www.supalai.com)
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

 การก�าหนดค�าขวญัการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดค�าขวญัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีภายใต้แนวคดิทีว่่า “Supalai GREAT” เพือ่ให้มแีนวทางวถิี

การท�างานร่วมกนั มทีศิทางสอดคล้องกัน เป็นการเสรมิสร้างคณุลกัษณะ วฒันธรรมองค์กรให้เข้มแขง็ อนัประกอบด้วย

G
(Good)

การคิดดี พูดดี ท�าดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก พนักงานสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปญัหาในงานได ้ชว่ยลดความขดัแยง้ ท�าใหก้ารตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัเปน็ไปอยา่ง
ราบรื่น และประสบผลส�าเร็จ

R 
(Responsibility)

การมีจิตส�านึกต่อการกระท�า เป็นการมุ่งม่ันและทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความ
สามารถ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ด�าเนินธุรกิจเกิดประโยชน์ และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา

E
(Equitable Treatment & Ethics)

การปฏบิตัติอ่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝา่ยอยา่งเทา่เทียมกันและยดึมัน่ในคุณธรรม เปน็การด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ และพร้อมที่จะปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมือง

A
(Accountability)

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่ ส�านึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม และพร้อมยอมรับผลจากการกระท�าต่างๆอย่างกล้าหาญ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T
(Transparency)

โปรง่ใส เปดิเผยขอ้มลู และตรวจสอบได ้เปน็การมุ่งมัน่ด�าเนนิธรุกจิดว้ยเจตนารมณอ์นับริสทุธิ์
มีหลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

 การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการคัดเลือกกรรมการ

บริษทัทีม่คีวามรู้ ความสามารถ คณุวฒุ ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อย เข้าไปด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการทีม่อี�านาจในการควบคุมของบรษิทัย่อย ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว และในกรณี

บริษทัย่อย มเีร่ืองส�าคญั เช่น การอนมุติัการเพิม่ทนุหรอืลดทนุ การเลกิบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบรษิทัก่อนทกุครัง้ และมกีารก�ากบัดูแลให้การด�าเนนิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส จงึก�าหนด

ให้มกีารใช้ผู้สอบบญัชจีากส�านกังานสอบบญัชเีดียวกนักบับรษิทัฯ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบรายการท�าธรุกรรมต่างๆ 

รวมทัง้แสวงหาหลักฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม  ซึง่ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัมมีติ

เหน็ชอบให้ แต่งตัง้กรรมการบรษัิท โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยค�านึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

อย่างยัง่ยนื อาทิ กรรมการอสิระ เข้าส�ารวจโครงการก่อสร้างและซกัถามประเดน็ปัญหาหรอืสิง่ทีฝ่่ายจดัการกงัวล รวมถงึเสนอ

แนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือ

จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ 

ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีบรษิทัฯ น�ามาใช้ปฏบิตั ิโดยในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านทุจรติคอร์รปัชัน่ 

จดัให้มีการทดสอบวดัความรู ้ความเข้าใจของพนกังาน เกีย่วกบัการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณฯ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 

1 คร้ัง โดยมพีนักงานเข้ารบัการทดสอบและผ่านเกณฑ์จ�านวน 1,124 คน คดิเป็น 95% ของจ�านวนพนกังานทัง้หมดทีม่สีทิธสิอบ

จ�านวนทัง้หมด 1,186 คน  และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบและ
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พจิารณา สือ่สารคูม่อืจรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) ให้บรษิทัย่อย เผยแพร่ E-news ข่าวสารในด้านการก�ากบัดแูลกจิการ การบรหิาร

ความเสีย่ง การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ผ่านตัวการ์ตนูปู่ธรรม ย่าเตอืน หนดู ีเพ่ือให้บรษิทัย่อยน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏบิตัิ 

ทัง้น้ี ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ของบรษิทัย่อยแต่ละแห่งได้ด�าเนนิการก�ากบัดแูลพนกังานให้ปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัฯ

1. ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี  และมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเก่ียวโยง การได้มา

หรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ หรอืการท�ารายการส�าคญัอืน่ใดของบรษิทัย่อยอย่างครบถ้วน ถกูต้อง พร้อมทัง้

จดัท�างบการเงนิภายในนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ เพือ่ให้งบการเงนิของ

บรษิทัย่อยสามารถน�ามาจัดท�างบการเงนิรวมได้อย่างถกูต้องและทนัเวลา

2. คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏบิตังิานในบรษิทัย่อยโดย

ใช้วธิ ีRisk Based Approach ตามแต่ละกรณ ีทัง้นี ้ เพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทัย่อยมีระบบการควบคมุภายใน

ทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่น�าเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั

ต่อไป

3. จดัให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทย่อย เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบเป็นประจ�าทกุเดือน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑ์การส�ารวจโครงการการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการใน

แนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความสมเหตุสมผล 

และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และค�านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสดุต่อผูถ้อืหุน้ เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ยงัไม่ได้ปฏบิตัมิดีงันี้

สถติพินกังานทีท่�า
แบบทดสอบประจ�าปี 2561

ผูท้ีท่�าแบบทดสอบแล้ว
1,124 คน (95%)

จ�านวนพนกังานที่
มสีทิธิส์อบ 1,186 คนศภุาลยั

ผูย้งัไม่ได้ท�าแบบทดสอบ
62 คน (5%)
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1. การลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ทัง้นี ้ หากเลอืกตัง้กรรมการใช้วธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) อาจท�าให้ตัวแทน

กรรมการทีไ่ด้รบัเลอืกมามคุีณสมบติัไม่สอดคล้องกบั Board Skill Matrix ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการท่ีได้รับเลือกมาอาจท�าเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียง

กลุม่ใดกลุม่หน่ึง โดยไม่ได้ท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม ซึง่จะน�าไปสูก่ารความสมัพนัธ์แตกแยกระหว่างกรรมการ 

และผูบ้ริหารซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรหิารในทศิทางเดยีวกนั

2. การจัดท�ารายงานแบบบรูณาการ (Integrated Report)

เนือ่งจากบรษิทัฯ จัดท�ารายงานประจ�าปีตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในขณะทีร่ายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability development report) จดัท�าตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 

(GRI G4) จงึน�าเสนอให้ผูใ้ช้ข้อมลูสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างละเอยีดทัง้ข้อมลูทางด้านการเงนิ และข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ 

ซึง่ได้บรรจลุงแผ่นซดีี น�าส่งให้ผู้ถอืหุน้รับทราบก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และผูใ้ช้ข้อมลูสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ได้

3. ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้คร้ังแรก  

บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระจ�านวน 4 คน มวีาระด�ารงต�าแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จ�านวน 1 ท่าน และมากกว่า 9 ปี 

จ�านวน 3 ท่าน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่า กรรมการอสิระ

ของบริษทัฯ เป็นผูท้ีม่คีณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็น

บคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิ มกีารแสดงความคดิเห็นได้อย่างเป็นอสิระ และปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระได้เป็นอย่างดี  ซึง่กรรมการอสิระแต่ละคนกไ็ด้พสิจูน์แล้วว่า ได้รกัษาคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระและ

ไม่มผีลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรอืส่วนได้เสยีอย่างมนียัส�าคญักบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ี
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นักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) กระจายหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2536 โดยบรษิทัฯ 

ได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations Department) ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูส�าคญั

ต่อนักลงทนุและดแูลกระบวนการรายงานทางการเงนิ เพือ่แสดงถงึผลการด�าเนนิงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพฒันา

โครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั สม�า่เสมอและครบถ้วน 

ตามความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์  

www.supalai.com ซึง่มข้ีอมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีไ่ด้ปรบัปรงุให้ทนัสมยัเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

โดยบริษทัฯ ได้มกีารน�าเสนอผลงานให้แก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทนุเป็นระยะ ๆ อย่างสม�า่เสมอในรปูของการจดักจิกรรม  

"Analyst Meeting" และเข้าร่วมกิจกรรม "Opportunity Day" กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงมีการ

เข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงการนัดหมาย 

ท�า "Company Visit" และ "Conference Call" กบันกัลงทนุสถาบนัอย่างต่อเนือ่ง

กรณทีีนั่กลงทนุและผูเ้กีย่วข้องมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถามเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อมายงั นางสาวตวนันา เตมิวฒันากร 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์ บรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อเีมล์ : ir_spali@supalai.com หรอื 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.supalai.com
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ระบบคุณภาพ 

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ทีม่กีารด�าเนนิงานตามระบบบรหิารงาน 

คุณภาพและข้อก�าหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ  

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�าไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น 

ทีจ่ะพัฒนาคณุภาพสนิค้า และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 

มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ท�ากับลูกค้าเป็นส�าคัญ และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังท่ีได้มีการประกาศเจตนารมณ์

ไว้ในนโยบายคณุภาพ และสือ่สารให้พนกังานทกุคนทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั คอื “บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน)  

เน้นพัฒนา “คณุภาพ” ให้ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบรกิารชมุชน ให้ตรงตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวชิาชีพ ข้อตกลงทีเ่ป็นเอกสารกบัลกูค้า และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี” 

กว่า 29 ปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ มเีป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีเ่น้นการเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื กล่าวคอื มผีลก�าไรทีเ่ตบิโต  

มขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงู และมคีวามชอบธรรมทางสงัคม โดยความแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

คอื การน�าระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 มาเป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารงานทีส่�าคญัทีท่�าให้บรษิทัฯ ก้าวสูค่วามเป็นมาตรฐาน

สากลมากขึน้ มกีารก�าหนดมาตรฐานการท�างานทีช่่วยเสรมิสร้างให้พนกังานทุกคนและทุกหน่วยงานมมีาตรฐานการท�างานเดยีวกนั 

เพ่ือให้ได้ผลงานทีม่คีณุภาพส่งมอบให้กบัลกูค้าได้ตามก�าหนดเวลา โดยบ้านและห้องชดุของบรษิทัฯ ได้รบัการตรวจสอบคณุภาพ

ในทกุขัน้ตอน และเพือ่สร้างความมัน่ใจในคณุภาพสนิค้า บรษิทัฯ ได้มอบใบรบัประกนับ้านหรอืห้องชดุให้กบัลกูค้าทกุราย

โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 Version 2015 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ ISO ของบริษัทฯ  

ไปอีกขั้นหนึ่ง ท่ีนอกเหนือจากการมุ่งเน้นการบริหารงานของกระบวนการต่าง ๆ ให้มีระบบในการควบคุมและสามารถตรวจ

สอบย้อนหลังได้แล้ว ยงัได้เพิม่ข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบับรบิทองค์กร การท�าความเข้าใจกบัความต้องการและความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความเส่ียงและการพิจารณาโอกาส ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

งานระดบัปฏบิตักิารทีแ่ตกย่อยไปจากความเสีย่งระดับองค์กรด้วย เนือ่งจากเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยให้บรษิทัฯ สามารถมุง่สู ่

การพัฒนาได้อย่างยัง่ยนืต่อไป
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วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 

จนถงึปัจจบุนั ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มไิด้หยดุยัง้ทีจ่ะพฒันาระบบงานให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างสงูสดุ โดยบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบ ISO 9001:2015 

ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของโครงการ 

บ้านจดัสรร และโครงการอาคารชดุ ซ่ึงการขอการรบัรองระบบของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2545 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:1994 จากส�านกังานรบัรองระบบคณุภาพ 

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

Assessment (EAQA) ส�าหรบัโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มกีารก�าหนดนโยบายคณุภาพ (Quality Policy) วตัถปุระสงค์คณุภาพ 

(Quality Objectives) คูม่อืคณุภาพ (Quality Manual) หลกัปฏบิตั ิ (Procedure) และวธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction)  

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากส�านกังานรบัรองระบบคุณภาพ 

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

Assessment (EAQA) 
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วนัที ่15 สงิหาคม 2550 บริษทัฯ ได้ขยายขอบเขตการรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปยงั “โครงการอาคารชดุ”  

ท�าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร

คณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทัง้ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชดุ ทีค่รอบคลมุต้ังแต่ 

การวางผงั การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลงัการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ 

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

และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ได้รบัการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบรษิทั บโูร เวอรทิสั  

เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

การด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ ท�างาน 

อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มี 

การท�างานเป็นทมีและช่วยกนัสร้างมาตรฐานการปฏบิตังิาน เพือ่ให้การท�างานเป็นระบบมากยิง่ขึน้ โดยก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ไว้ในหลกัปฏบิตั ิ(Procedures) วธิปีฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏบัิติงาน และเอกสารอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้พนักงาน 

ทกุคนใช้เป็นคูม่อืการปฏบิตังิาน และมกีารทบทวนขัน้ตอนและกระบวนการด�าเนนิงานเป็นระยะ เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบการบรหิารงาน 

ยงัคงมคีวามเหมาะสม และครอบคลมุเพยีงพอ ซึง่จะส่งผลให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุต่อการน�าไปปฏบิตัิ

ปี 2561 ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นัน้ ได้มกีารปรบัปรงุกระบวนการต่าง ๆ ให้ดี

ยิง่ขึน้ ดงัน้ี

1) ก�าหนดบรบิทองค์กรเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์คณุภาพ กลยทุธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุ

ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด 

วัฒนธรรม สงัคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัคณุค่าองค์กร วฒันธรรมองค์กร องค์ความรู้  

และสมรรถนะขององค์กร

2) ก�าหนดหัวข้อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นัก

ลงทนุ ชุมชน/สงัคม สิง่แวดล้อม คูค้่า/ร้านค้า/ผูร้บัเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ธนาคาร รวมถงึคูแ่ข่ง 

ในธรุกจิเดียวกนั ทีก่ระทบต่อความสามารถของบรษิทัฯ ในการส่งมอบผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัข้อตกลงทีม่ไีว้กบัลูกค้า  

ข้อก�าหนดของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

3) ก�าหนดองค์ความรูอ้งค์กรทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิงานของกระบวนการต่าง ๆ มใิห้สญูหายไป รวมทัง้ การก�าหนด 

วิธีการเกบ็รกัษา การเข้าถงึ วธิกีารสือ่สาร และการทบทวนองค์ความรูใ้ห้เป็นปัจจบุนัเสมอ

4) พจิารณาความเสีย่งและโอกาสในทกุกระบวนการของระบบบริหารคณุภาพ เพือ่ให้พนกังานทุกคนรบัทราบวธิกีารจดัการ

ความเส่ียงและเลง็เหน็โอกาสทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร ทัง้นี ้ เพือ่ให้ระบบบรหิารคณุภาพสามารถ

บรรลผุลตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้

5) ทบทวน “นโยบายคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางกลยุทธ ์

ขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด ISO 9001:2015

6) ตรวจประเมนิระบบคณุภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

7) จดัประชุมคณะกรรมการทบทวนปรบัปรงุระบบคณุภาพ (Management Review Committee) เพือ่ทบทวนระบบ

การบริหารคณุภาพของบรษัิทฯ ให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
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รายงานประจ�าปี 2561

การด�าเนินงานในระบบ ISO 9001 ของบรษิทัฯ ใช้หลกัการบรหิารคณุภาพ 7 ประการ มาเป็นแนวทางในการจดัท�าระบบ 

ได้แก่

1) องค์กรท่ีมุง่เน้นลกูค้า (Customer-Focused Organization)

2) ภาวะผู้น�า (Leadership)

3) การมส่ีวนร่วมของพนกังาน (Involvement of People)

4) การด�าเนนิงานเป็นกระบวนการ (Process Approach)

5) การปรับปรงุอย่างต่อเนือ่ง (Continual Improvement)

6) การใช้ข้อเทจ็จรงิในการตัดสนิใจ (Factual Approach to Decision Making)

7) ความสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบโดยการได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเคร่ืองมือท่ีจะน�าไปสู ่

การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึน้อย่างต่อเนือ่งอกีหลาย ๆ เรือ่งอาทเิช่น 

1. การก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทกุหน่วยงานท�าการวดัผล 

การปฏิบัติงาน เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินงาน และเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนา 

การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย  

การบริการหลงัการขาย 

บรษัิทฯ ยงัมกีารทบทวนตัวชีว้ดั (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทกุกระบวนการเป็นระยะ เพือ่ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้น 

การวดัผลในหลกัการ “ลกูค้าคอืบคุคลส�าคญั” ทัง้ลกูค้าภายใน และลกูค้าภายนอก รวมถงึ ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี  

เพ่ือพัฒนามาตรฐานคณุภาพและการบรกิารของบรษิทัฯ ให้ดยีิง่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น

 § การวดัผลความพงึพอใจของลกูค้า ในด้านต่าง ๆ  เช่น การบริการหลงัการขาย การบรกิารงานซ่อม การบรหิาร 

จดัการโครงการ การให้ข้อมลูและความรวดเร็วในการให้บรกิาร ฯลฯ เพือ่ให้ฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปเป็นตวัวัดผล 

และประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมต่ีอคณุภาพของบ้าน ห้องชดุ และการให้บรกิารของพนกังาน ทีจ่ะท�าให้

บรษัิทฯ ทราบถงึจุดทีต้่องปรบัปรงุ และความต้องการ รวมถงึ ความคาดหวงัของลกูค้าทีม่ต่ีอบรษิทัฯ เพือ่น�ามา

ปรบัปรงุพฒันากระบวนการให้ดียิง่ขึน้อย่างต่อเนือ่งต่อไป

 § การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพือ่ให้ทกุหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลกูค้า

และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมคีวามรวดเรว็มากยิง่ข้ึน โดยบรษิทัฯ ได้น�าข้อมลูการร้องเรยีน 

จากลกูค้ามาวเิคราะห์ปัญหา ก�าหนดแนวทางการป้องกนัมใิห้เกดิขึน้ซ�า้อกี และมกีารตดิตามผลการปฏบิตักิาร

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนของลกูค้าโดยผูบ้ริหารอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดไว้เป็นหลกัปฏบัิต ิ(Procedure)  

และสือ่สารให้พนกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้

 § การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน ห้องชดุ ให้กับลกูค้า โดยวดัผลด้านคณุภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ

ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาทีไ่ด้ตกลงไว้กบัลกูค้า

 § การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายใน เน้นการวดัผลทีปั่จจยัน�าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลงาน (Output) โดยควบคมุการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจว่างานนัน้ ๆ  

จะเป็นปัจจัยน�าเข้า (Input) ทีม่คีณุภาพของกระบวนการถดัไป 
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2. การก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง โดยการปรบัปรงุ

พัฒนาท่ีเป็นผลมาจากการด�าเนนิการ ดังนีค้อื

 § การวเิคราะห์ข้อมลูและการตรวจสอบการปฏบิตังิาน

 § การวดัผลการปฏบิติังาน (KPIs : Key Performance Indicators) 

 § การส�ารวจข้อมลู และการวดัผลความพงึพอใจของลกูค้า 

 § การปรบัปรงุแก้ไข และพฒันาระบบงานตามทีไ่ด้รบัข้อเสนอแนะจากการตรวจตดิตามระบบ ISO 9001 ทัง้จาก

ผูใ้ห้การรบัรองระบบ (Certify Body) และผูต้รวจประเมนิภายในของบรษิทัฯ (Internal Quality Auditor)

 § ก�าหนดให้มกีารทบทวนระบบ และกระบวนการบรหิารงานในหลกัปฏบิตั ิ(Procedures) วธิปีฏบิตังิาน (Work 

Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงาน 

ยงัคงความเหมาะสม มคีวามครอบคลมุเพยีงพอ และมกีารปรบัปรงุ พฒันาระบบงานอย่างต่อเนือ่ง

3. การน�า Competency มาใช้ในองค์กร เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะ ความรู ้ ความสามารถ  

ความช�านาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต�าแหน่งงาน รวมท้ัง การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและ 

สร้างแรงจูงใจในการท�างาน โดยเน้นเรือ่งการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนกังาน (Employee Development Plan) 

4. การก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการด�าเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้าง
ภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการท่ีบริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกท่ีบริษัทฯ จัดจ้าง 

มคีณุภาพ และคณุสมบติัตามทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด

5. การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรปูแบบ อาทเิช่น 

 § การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 โดยบรษิทัผูใ้ห้การรบัรองระบบ (Certify Body) 

 § การตรวจตดิตามระบบคณุภาพภายใน โดยพนกังานท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบรษัิทฯ (Internal Quality Audit/IQA) 

และน�าผลตรวจมาทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการให้ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง

 § การติดตามการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนจากลกูค้าประจ�าเดอืน และตดิตามข้อร้องเรยีนทีอ่ยูร่ะหว่าง

ด�าเนนิการจากเดือนก่อนเพือ่ให้ผูร้บัผดิชอบเร่งด�าเนนิการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 § การรายงานผลการปฏบิติังาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) และการตดิตาม

ผลการแก้ไขจาก KPI ทีค่งค้างจากเดอืนก่อน ๆ

 § การน�าประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการท�างาน และความเสีย่งด้านต่าง ๆ  เข้าสูท่ีป่ระชมุคณะกรรมการทบทวน

ปรบัปรงุระบบคณุภาพ ทีม่ตัีวแทนจากผูบ้รหิารของทกุฝ่ายงานหารอืร่วมกนั

6. บริษทัฯ ได้แต่งตัง้พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นผูต้รวจประเมนิระบบ ISO 9001:2015 ของบรษิทัฯ  
(Internal Quality Audit / IQA) พนกังานจึงมส่ีวนร่วมในการตรวจติดตามการปฏบัิตงิานของฝ่ายอืน่อย่างต่อเนือ่ง  

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รหิารและลกูค้า ว่าการปฏบัิตงิานในแต่ละข้ันตอนมคีวามสอดคล้องกับข้อก�าหนดมาตรฐาน 

ISO 9001 และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีบ่รษัิทฯ ก�าหนดไว้ อกีทัง้ การตรวจฯ ดงักล่าว ผูต้รวจประเมนิระบบ

ภายในของบรษิทัฯ จะมกีารเสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาระบบงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ดข้ึีนอย่างต่อเน่ือง  

จงึท�าให้ท้ังผูต้รวจฯ และผูรั้บการตรวจฯ ได้เรยีนรูซ่ึ้งกันและกัน และมคีวามเข้าใจในกระบวนการท�างานระหว่างฝ่ายงาน 

ซ่ึงถอืเป็นลกูค้าภายใน ท�าให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ด้วย
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นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในด้านการให้ความส�าคญักบัลกูค้าทุกราย โดยจดัท�าป้ายค�ากล่าว “ลูกค้าคือบคุคลส�าคญั  

ของ ท่านมหาตมะ คานธ”ี ติดต้ังไว้ในทกุโครงการ เพือ่ให้พนกังานทกุคนยดึถอืเป็นแนวทางการด�าเนนิงาน และการบรกิารทีด่ี

ต่อลูกค้าทีถ่อืเป็นบคุคลส�าคญัของบรษิทัฯ

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางท่ีลูกค้าสามารถ

สือ่สารกบับริษทัฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และการร้องเรยีนด้านสนิค้าและบรกิารผ่านระบบ 1720 ซึง่เป็น 

หน่วยงานกลางทีม่หีน้าทีใ่นการรบัเรือ่งต่าง ๆ ทัง้ การแจ้งซ่อม การรบัเรือ่งร้องเรยีน และการให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า หรอื 

ผู้ทีส่นใจโครงการ อกีทัง้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ได้ให้ความใส่ใจในทกุกระบวนการอย่างใกล้ชดิ รวมถงึการเข้าเย่ียมชม

โครงการต่าง ๆ  อย่างสม�า่เสมอ เพือ่เข้าถงึปัญหา อนัจะน�าไปสูม่าตรการแก้ไขหรอืป้องกนัปัญหาได้อย่างรวดเรว็ ซึง่การด�าเนนิการ 

ดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�าไปสู่การตอบสนองต่อ 

ความต้องการและสร้างความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท)

ความเหน็ 
คณะกรรมการตรวจสอบ /  

ความจ�าเป็น 
และความสมเหตุสมผลปี 2561

1. บริษัท ดูราฟลอร์ 
จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ

ขายวอลล์เปเปอร์และ
แผ่นพื้นดูราฟลอร์

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ 
ร่วมกบั SPALI 1 ท่าน คอื  
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์ 
และแผ ่นพ้ืนดูราฟลอร ์ 
เฉพาะรุ่นที่ SPALI ก�าหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น
จากการซ้ือวอลล์เปเปอร์
และแผ ่นพ้ืนดูราฟลอร ์
เฉพาะรุ่นที่ก�าหนด
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31.5

รายการดังกล ่าวมีข ้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 
ทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญา 
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  
ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขาย
เสนอให้กบัลกูค้าทัว่ไป ด้วยอ�านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก 
อทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรา
เพชร จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ขายกระเบื้องหลังคา

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ 
ร่วมกบั SPALI 1 ท่าน คอื 
นายประกติ ประทปีะเสน 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซื้อกระเบื้องหลังคา 
เฉพาะรุน่ที ่SPALI ก�าหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น
จากการซือ้กระเบือ้งหลงัคา 
เฉพาะรุน่ที ่SPALI ก�าหนด

41

-

รายการดังกล ่าวมีข ้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 
ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู ่
สัญญาทั่ ว ไปในสถานการณ ์
เดยีวกนั ทีร่าคาและเงือ่นไขปกติ
ที่ผู ้ขายเสนอให้กับลูกค้าท่ัวไป 
ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 
ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน
มสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

หมายเหตุ SPALI: บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ระบวุ่า “กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัแล้ว เว้นแต่ธรุกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป

ในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคล 

ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่ 

คณะกรรมการบริษทัอนมุติัไว้แล้ว“



235

รายงานประจ�าปี 2561

จากข้อก�าหนดข้างต้นคณะกรรมการบรษัิท จึงได้ก�าหนดว่า บรษัิทฯและบรษิทัย่อยทีจ่ะท�าธรุกรรมกบักรรมการ ผูบ้รหิาร  

หรือบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ธรุกรรมเหล่านัน้ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าทัว่ไปหรอืเป็นการท�าธรุกรรมทีมี่ข้อตกลงทางการค้า 

ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธิพล 

ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล  

สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ 

บรษิทัฯจะจดัท�ารายงานสรุปการท�าธรุกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 20 ล้านบาท เพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดนโยบาย ระเบียบปฏบัิต ิ กระบวนการในการพจิารณาและอนมุตัริายการ ตลอดจน 

การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการก�ากับดูแลก�าหนด  กล่าวคือ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะท�า

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรอืกรรมการอสิระ และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนท�ารายการ ท้ังนีข้ึ้นกับขนาดรายการ

ตามทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  อย่างไรกต็ามรายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี 

หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทัฯ ให้กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนน

ในเร่ืองน้ัน ทัง้น้ีในการด�าเนนิการดังกล่าวจะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจสามารถอนมุตัริายการทีต่น

หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการะหว่างกันในอนาคต

บริษทัฯ มนีโยบายในการท�ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจบัุนต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

โดยจะก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิปกต ิ และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคา 

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และ 

ความสมเหตสุมผลของการท�ารายการระหว่างกนัด้วย

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิท จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 

การเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

ทัง้น้ี หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้

ส่วนเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบั 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั 

ทีอ่าจเกดิขึน้ บริษทัฯ จะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 

เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถื้อหุน้ตามแต่กรณ ีทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ

ส�าหรบัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินในอนาคตแก่บรษัิทย่อย บรษิทัฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน  

และความสามารถในการช�าระเงิน เป็นต้น ทัง้น้ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัย่อยเหล่านี ้บรษิทัฯ ได้พจิารณาทัง้ผลด ี

และผลเสยีว่า หากบรษัิทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลอืบริษัทย่อยเหล่านีก้จ็ะไม่สามารถด�าเนนิธุรกจิต่อไปได้ อกีทัง้การให้ความช่วยเหลอื 

บริษทัฯ ได้ค�านึงถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และมอี�านาจในการควบคมุการบรหิารเพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบรษิทัฯ ทัง้นี้

บริษทัฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงนิแก่บรษัิทอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 

บริษทั ศภุาลยั จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนินี ้

จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ลงวันที ่28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและ

ถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลู 

ทีส่�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษัิท ได้จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าข้อมลู

ทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลา ในอนัทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนป้องกนัการทจุรติหรือ 

การด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั และได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ป็นอสิระก�ากบัดแูล  

ท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ

ภายในให้มปีระสทิธภิาพ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทีเ่ป็นอสิระ คอื บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ   

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น 

อย่างไม่มเีงือ่นไข ในรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม และสามารถสร้าง

ความเชือ่ม่ันได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท ศภุาลยั จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ศุภาลยั จ�ากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 มคีวามเชือ่ถือได้ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และปฏบิติัถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

(ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบั

ปีสิน้สุดวันเดยีวกันของบรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้อง

ตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยา

บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้

ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้

รบัเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก                                   

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า มาถอืปฏิบติัก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน เพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

ดงักล่าว และน�าเสนอข้อมลูเปรยีบเทยีบอย่างเหมาะสมแล้ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่อกรณนีีแ้ต่อย่างใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                                

ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                           

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญใน 

งบการเงิน ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส�าหรบัแต่ละเรือ่งมดีงัต่อไปนี้
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การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์

ในปี 2561 กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นจ�านวนทีม่สีาระส�าคญัอย่างมากต่องบการเงนิ ข้าพเจ้าจงึให้

ความส�าคญัต่อความถกูต้องของการรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ตามนโยบายการรบัรูร้ายได้ของกลุม่บรษิทั

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของกลุม่บรษิทัโดยการ

 § ประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกบัวงจรรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการควบคมุทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว้ 

 § สุ่มตวัอย่างรายการรายได้เพือ่ตรวจสอบสญัญาซือ้ขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสทิธิ์  

เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได ้

ของกลุม่บรษิทั

 § วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพือ่ตรวจหา 

ความผดิปกติทีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขาย

การปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู/้หุน้กู้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทมีเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและหุน้กู้เป็นจ�านวนเงนิท่ีมสีาระส�าคัญ ภายใต้

สญัญาเงนิกู/้หุน้กู ้กลุม่บรษัิทต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงนิบางประการ หากกลุม่บรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการ

เงนิดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู/้หุน้กู้จากผูใ้ห้กู้ รวมถึงการจดัประเภทและการจดัท�างบการเงนิของกลุม่บรษิทัได้

ข้าพเจ้าได้อ่านสญัญาเงนิกู/้หุ้นกู้ และท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏบัิตติามเง่ือนไขต่างๆ 

ตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู้/หุน้กูข้องฝ่ายบรหิาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ตามท่ีระบุ

ในสญัญาเงินกู้/หุน้กู้ ทัง้ส่วนทีเ่ป็นข้อก�าหนดท่ัวไปและข้อก�าหนดทางการเงนิซึง่รวมถึงการทดสอบการค�านวณอตัราส่วนทางการ

เงนิต่างๆ ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทีร่ะบุในสญัญาเงินกู/้หุน้กู ้นอกจากนี ้ข้าพเจ้ายงัได้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินของเง่ือนไขต่างๆ ตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู/้หุน้กู้

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ

และรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น 

ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมลูอืน่นัน้

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขัดแย้ง 

ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ หากในการปฏบิติังานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรปุได้ว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัแล้ว 

ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเทจ็จรงินัน้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามเีรือ่งดงักล่าวทีต้่องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู ้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน                                            

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจัดท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
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ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผย 

เร่ืองทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้น

แต่ผู้บริหารมคีวามต้ังใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษัิทหรือหยุดด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี

ซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้เสมอ

ไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า

รายการทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิจากการ

ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิติังานดังต่อไปนีด้้วย

 § ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก 

การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ

ได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่

พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด 

เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู  

การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

 § ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ของกลุม่บรษิทั

 § ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทีผู่บ้รหิารจดัท�า

 § สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกิจการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจาก

หลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหต ุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า 

ได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า 

ถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยดุการด�าเนนิงาน

ต่อเน่ืองได้

 § ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 
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 § รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของ

กิจกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น 

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุล

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอสิระ

จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณา

ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี 

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

1 มกราคม
2560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

1 มกราคม
2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,055,748,548 513,522,443 569,066,878 823,331,542 365,559,283 293,526,278

เงนิลงทนุชัว่คราว 8 628,615,405 1,260,490,255 - 30,127,827 - -

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 20,881,903 22,589,040 19,442,225 7,860,441 2,055,551 2,222,836

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บริษทัย่อยและดอกเบีย้ค้างรบั 7 - - - 68,408,117 86,026,507 1,500,330

ส่วนของเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อยทีถึ่ง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีและดอกเบีย้ค้างรบั 7 - - - - 551,218,391 192,348,000

ส่วนของเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมท่ีถงึ

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีและดอกเบีย้ค้างรบั 7 171,308,250 - - - - -

เงนิทดรองจ่ายแก่บรษิทัย่อย - - - - 3,407,023 3,736,487

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย 9 50,543,073,271 49,509,866,449 46,409,679,237 48,273,766,565 47,075,154,242 43,787,366,800

เงนิมัดจ�าค่าซ้ือทีด่นิ 304,402,011 295,294,644 202,956,613 284,358,551 295,294,644 202,956,613

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุก่อสร้าง 353,188,636 244,466,983 321,469,067 352,754,022 243,708,823 320,860,190

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 234,239,792 309,841,957 266,821,366 189,789,594 254,824,523 180,677,948

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 53,311,457,816 52,156,071,771 47,789,435,386 50,030,396,659 48,877,248,987 44,985,195,482

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั 22,841,100 25,477,150 25,936,200 - - -

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อยสุทธิ

	 จากส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี - - - - - 404,532,613

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมสุทธิ

	 จากส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 7 648,909,552 621,287,895 390,053,241 - - -

เงนิปันผลจากบริษทัย่อยค้างรบั 7 - - - 182,400,000 - -

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 10 - - - 3,220,797,055 3,111,465,610 2,776,654,911

เงนิลงทนุในการร่วมค้าและบรษิทัร่วม 11, 12 1,212,235,627 1,114,043,720 856,423,820 - - -

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 13 401,308,823 1,671,200 1,620,675 322,373,399 1,671,200 1,620,675

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 14 1,183,244,625 1,235,501,586 1,989,977,734 765,239,678 796,060,130 828,314,492

ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ 15 390,258,954 413,932,765 439,496,618 248,124,828 261,050,446 273,792,507

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 16 56,219,502 57,844,136 61,345,749 56,214,337 57,811,378 61,255,451

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 26 51,758,306 58,458,736 106,837,176 42,474,392 40,916,291 90,499,537

สนิทรัพย์ทีร่บัรูจ้ากต้นทุนในการได้มาซึง่สญัญา 17 402,418,023 38,160,598 36,108,489 402,418,023 38,160,598 36,108,489

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 23,121,598 23,803,982 24,972,667 21,593,555 22,229,383 23,547,337

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 4,392,316,110 3,590,181,768 3,932,772,369 5,261,635,267 4,329,365,036 4,496,326,012

รวมสนิทรพัย์ 57,703,773,926 55,746,253,539 51,722,207,755 55,292,031,926 53,206,614,023 49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

1 มกราคม
2560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

1 มกราคม
2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 18 1,996,492,406 2,976,857,494 1,977,069,075 1,996,492,406 2,976,857,494 1,977,069,075

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19 1,582,163,629 1,834,335,765 2,117,138,605 1,480,607,274 1,758,991,508 2,027,897,208

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20 - 2,460,000,000 2,090,205,702 - 2,460,000,000 2,029,100,811

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21 4,498,764,836 4,699,343,487 4,398,960,514 4,498,764,837 4,699,343,487 4,398,960,514

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - 12,738,575 25,936,200 - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ย

	 ค้างจ่าย - - 287,058,973 - - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 691,367,837 730,559,964 406,531,616 642,513,124 645,048,882 389,418,567

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	 4,844,398,952 3,763,836,644 3,389,780,050 4,812,679,283 3,725,454,419 3,322,550,019

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 489,924,834 489,555,770 576,257,582 466,221,818 466,502,026 534,083,235

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 31.4 31,836,620 30,762,020 29,000,000 31,836,620 30,762,020 29,000,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 271,201,126 316,692,190 211,625,147 250,669,586 295,771,946 187,576,329

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,406,150,240 17,314,681,909 15,509,563,464 14,179,784,948 17,058,731,782 14,895,655,758

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจาก

	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20 78,298,043 128,998,214 1,741,585,974 - - 1,540,069,675

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

	 หนึ่งปี 21 8,194,277,195 9,692,297,930 10,691,433,071 8,194,277,195 9,692,297,930 10,691,433,071

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 156,629,524 139,305,359 101,094,331 140,606,343 125,274,693 87,895,469

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 145,942,585 57,557,526 32,859,844 81,185,123 13,922,966 13,729,166

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 796,826 2,493,947 4,758,361 270,325 2,493,947 4,758,361

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,575,944,173 10,020,652,976 12,571,731,581 8,416,338,986 9,833,989,536 12,337,885,742

รวมหนี้สิน 22,982,094,413 27,335,334,885 28,081,295,045 22,596,123,934 26,892,721,318 27,233,541,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม 
2560

1 มกราคม
2560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

1 มกราคม
2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	2,145,691,561	หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	

	 	 	 	 (1	มกราคม	2560:

	 	 	 	 	 1,716,553,249	หุ้น) 2,145,691,561 2,145,691,561 1,716,553,249 2,145,691,561 2,145,691,561 1,716,553,249

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็ม

	 	 มูลค่าแล้ว

	 	 	 หุ้นสามัญ	2,143,079,330	หุ้น

	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

	 	 	 	 	 (2560:	1,716,553,249	หุ้น) 25 2,143,079,330 1,716,553,249 1,716,553,249 2,143,079,330 1,716,553,249 1,716,553,249

ส่วนเกินทุน	

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 25 1,498,995,415 219,417,172 219,417,172 1,498,995,415 219,417,172 219,417,172

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

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 23 214,569,156 177,000,000 177,000,000 214,569,156 177,000,000 177,000,000

	 ยังไม่ได้จัดสรร 30,165,358,507 25,270,258,132 20,422,470,785 28,447,642,603 23,809,256,268 19,743,383,977

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (489,438,293) (123,599,436) (14,178,637) (123,784) (79,256) (119,676)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 33,985,775,618 27,712,840,620 22,974,474,072 32,695,907,992 26,313,892,705 22,247,979,994

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

	 ควบคุมของบริษัทย่อย 735,903,895 698,078,034 666,438,638 - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,721,679,513 28,410,918,654 23,640,912,710 32,695,907,992 26,313,892,705 22,247,979,994

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 57,703,773,926 55,746,253,539 51,722,207,755 55,292,031,926 53,206,614,023 49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25,203,083,849 24,400,652,426 23,875,810,896 23,289,142,405

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 349,457,784 402,740,094 194,892,936 172,855,757

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 450,568,135 - 1,008,797

รายได้อื่น 256,992,287 318,610,300 349,193,731 246,139,291

รวมรายได้ 25,809,533,920 25,572,570,955 24,419,897,563 23,709,146,250

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 15,545,989,028 15,266,999,103 14,682,531,417 14,556,046,168

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 197,685,116 228,062,948 85,165,970 78,642,590

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,538,970,909 1,453,244,939 1,442,031,539 1,377,987,552

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 1,273,691,618 1,199,045,296 1,092,475,934 1,048,794,768

รวมค่าใช้จ่าย 18,556,336,671 18,147,352,286 17,302,204,860 17,061,471,078

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

 และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

  และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,253,197,249 7,425,218,669 7,117,692,703 6,647,675,172

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 และบริษัทร่วม 11, 12 306,715,378 290,883,901 - -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,559,912,627 7,716,102,570 7,117,692,703 6,647,675,172

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (268,587,088) (347,746,328) (266,151,499) (336,764,985)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,291,325,539 7,368,356,242 6,851,541,204 6,310,910,187

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 (1,448,724,911) (1,488,918,347) (1,337,836,054) (1,278,715,919)

กำาไรสำาหรับปี 5,842,600,628 5,879,437,895 5,513,705,150 5,032,194,268

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,770,419,190 5,813,687,492 5,513,705,150 5,032,194,268

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย 72,181,438 65,750,403

5,842,600,628 5,879,437,895

กำาไรต่อหุ้น 27

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.92 3.39 2.79 2.93

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.92 3.25 2.79 2.81
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรสำาหรับปี 5,842,600,628 5,879,437,895 5,513,705,150 5,032,194,268

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (311,962,566) (76,847,203) - -

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (62,029,289) (33,006,413) (55,660) 50,525

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 3,696,551 103,371 11,132 (10,105)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (370,295,304) (109,750,245) (44,528) 40,420

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 22 - (27,296,636) - (27,777,773)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 - 5,459,328 - 5,555,555

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ - (21,837,308) - (22,222,218)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (370,295,304) (131,587,553) (44,528) (22,181,798)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 5,472,305,324 5,747,850,342 5,513,660,622 5,010,012,470

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,404,580,333 5,682,333,939 5,513,660,622 5,010,012,470

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย 67,724,991 65,516,403

5,472,305,324 5,747,850,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 7,291,325,539 7,368,356,242 6,851,541,204 6,310,910,187

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

			รับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 116,938,468 142,898,646 76,372,539 76,293,920

			ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (306,715,378) (290,883,901) - -

			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (450,568,135) - (1,008,797)

			ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 15,235,191 - - -

			ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (2,934,085) (9,537,326) (1,000,156) (1,882,266)

			ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,004,711) - (1,004,711) 60,349,082

			ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

					ช่ัวคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (127,827) - (127,827) -

			โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	 - (12,610,329) - -

			ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 1,074,600 1,762,020 1,074,600 1,762,020

			ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 5,213,206 6,036,568 5,213,206 6,036,568

			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,324,165 10,914,392 15,331,650 9,601,451

			รายได้เงินปันผล (108,595) (1,393,300) (209,481,128) (32,474,139)

			ดอกเบี้ยรับ (119,489,581) (86,522,482) (19,368,796) (19,911,858)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 256,643,432 335,688,315 256,221,994 324,137,010

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

			ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 7,273,374,424 7,014,140,710 6,974,772,575 6,733,813,178

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)	

			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,571,829 10,781,292 291,350 167,285

			ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 (837,949,272) (2,831,412,652) (1,008,439,408) (3,037,992,859)

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (38,566,070) (24,011,341) (29,667,153) (89,295,996)

			สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (364,257,425) (2,052,109) (364,257,425) (2,052,109)

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 682,384 1,168,685 635,828 1,317,954

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (267,407,991) (278,907,764) (282,426,097) (257,230,468)

			เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1,080,562,308 374,056,594 1,087,224,864 402,904,400

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น (57,234,540) 18,295,414 (45,251,267) 40,614,409

			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (1,697,121) (2,264,414) (2,223,622) (2,264,414)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 6,790,078,526 4,279,794,415 6,330,659,645 3,789,981,380

			จ่ายดอกเบี้ย (397,838,565) (547,095,906) (397,417,127) (536,896,137)

			จ่ายภาษีเงินได้ (1,383,196,075) (1,120,596,375) (1,274,787,924) (967,763,108)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 5,009,043,886 2,612,102,134 4,658,454,594 2,285,322,135



249

รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 39,237,059 12,796,141 87,339,641 12,360,375
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (156,634,504) (1,293,547,193) (30,000,000) -
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 647,805,629 - - -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	(เพิ่มขึ้น) - - 17,605,000 (84,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง	(เพิ่มขึ้น) 479,258,547 (6,869,334)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (186,141,969) (178,340,050) - -
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (8,764,278) (149,373,290) (334,810,699)
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย - - 40,041,845 -
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง	(เพิ่มขึ้น) 21,062,760 (42,801,587) - -
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (405,115,468) - (321,847,000) -
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
			เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 59,042,541 57,465,798 27,081,128 32,474,139
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (136,940) (1,726,596) (900,000) -
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (32,542,777) (33,314,795) (24,899,749) (25,281,584)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,247,280) (3,306,321) (5,247,280) (3,306,321)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,045,621,198 - 1,510,000
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 4,945,542 13,823,150 1,017,757 2,115,545

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (13,725,407) (432,094,533) 120,076,599 (406,307,879)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน - 3,851,077,730 - 3,851,077,730
เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน (1,025,301,007) (2,900,000,000) (1,025,301,007) (2,900,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง - (287,000,000) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 19,603,329,116 24,978,311,428 19,595,000,000 24,886,241,320
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (22,100,682,200) (26,239,489,935) (22,055,000,000) (25,995,411,806)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,996,187,409 3,695,211,264 2,996,187,409 3,695,211,264
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (4,700,000,000) (4,400,000,000) (4,700,000,000) (4,400,000,000)
เงินปันผลจ่าย (837,749,660) (944,099,759) (837,749,660) (944,099,759)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1,706,104,324 - 1,706,104,324 -
เงินสดจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
			ควบคุมของบริษัทย่อยจากการลดทุนช�าระแล้ว (9,082,162) - - -
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
			ควบคุมของบริษัทย่อย (20,758,788) (24,910,545) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,387,952,968) (2,270,899,817) (4,320,758,934) (1,806,981,251)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65,139,406) 35,347,781 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 542,226,105 (55,544,435) 457,772,259 72,033,005
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 513,522,443 569,066,878 365,559,283 293,526,278

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,055,748,548 513,522,443 823,331,542 365,559,283

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ

บริษทัฯคือการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบียนของบรษัิทฯอยูท่ี่ 1011 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย 

แสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่ 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความใน 

พระราชบญัญติัการบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยนี้

งบการเงินน้ีได้จัดท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จัดท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษัิทฯ”) และ

บริษทัย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัย่อย”) ดงัต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน 
ประเทศ

อัตราร้อยละของ 
การถือหุ้น

2561
(ร้อยละ)

2560
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99 99

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จ�ากัด โรงแรมและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 82 82 

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 57 57

บริษทั ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ�ากดั บริหารจัดการโรงแรม ไทย 100 100

Supalai Philippines Incorporate ให้เช่าอาคารส�านักงาน ฟิลิปปินส์ 100 100

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทต่างๆ สิงคโปร์ 100 100

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน  
ประเทศ

อัตราร้อยละของ 
การถือหุ้น

2561
(ร้อยละ)

2560
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Officer Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Greenvale Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 

ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อ

จ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ 

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุม 

บริษทัย่อยจนถงึวนัทีบ่รษัิทฯสิน้สดุการควบคมุบรษิทัย่อยนัน้

ง) งบการเงินของบรษิทัย่อยได้จัดท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดือน ผลต่างซึง่เกดิขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลง 

ค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมสีาระส�าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว

ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอ�านาจควบคุม คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้

เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดง

ฐานะการเงนิรวม

2.3 บริษทัฯจดัท�างบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย การร่วมค้า และบรษิทัร่วมตามวธิรีาคาทนุ

2.4 บริษัทฯมีการร่วมการงานประเภทการด�าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทฯและผู้ร่วมด�าเนินงานอื่น  

(Other joint operators) บรษัิทฯรบัรูส่้วนแบ่งในสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนนิงาน

ร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินของบรษัิทย่อย โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ส่วนได้เสียในการด�าเนินงานร่วมกัน

2561
ร้อยละ

2560  
ร้อยละ

Peet No 119 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออสเตรเลีย 50 50
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ริม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษัิทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิฉบบัปรับปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลงัวันที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิติั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้

มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายให้ชดัเจน

เกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันิี้

ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ใน

หรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หา 

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิติัทางบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี 

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่

ซ่ึงได้มกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั สามารถสรปุได้ดงันี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง รายได้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31  

   (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13         

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือ่ง สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือ่ง การโอนสนิทรพัย์จากลกูค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กบัสญัญาทีท่�ากบัลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ข้ันตอนส�าหรบัการรบัรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาทีท่�า

กบัลกูค้า โดยกจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงนิทีส่ะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธไิด้รบัจากการแลกเปล่ียน
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สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่

เก่ียวข้องทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยได้ตัดสนิใจน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า มา 

ถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ บรษัิทฯและบรษิทัย่อยได้ปรบัย้อนหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบเสมอืน

หน่ึงว่าบริษทัฯและบรษัิทย่อยใช้นโยบายการบญัชนีีม้าตัง้แต่แรก โดยเลอืกใช้แนวทางปฏบิตัทิีผ่่อนปรนต่อไปนี้

• ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการน�ามาตรฐานฉบบันีม้าใช้ต่องบการเงนิส�าหรบัปีปัจจบุนั

• ไม่ปรับปรงุย้อนหลงัการแสดงรายการของสญัญาทีเ่ริม่ต้นและเสรจ็สมบรูณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดยีวกนั

• ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการท้ังหมดแล้วตามนโยบายการ

บญัชเีดมิ ซึง่พจิารณาว่าเป็นสญัญาทีเ่สรจ็สมบรูณ์แล้ว ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

จ�านวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบก�าไรขาดทุนและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

มดีงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา 38 36

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7 7

ก�าไรสะสม 31 29

(หน่วย: ล้านบาท)

ก�าไรส�าหรับปี                                          
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (217)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 51

ค่าใช้จ่ายในการขาย (270)

ก�าไรส�าหรับปี 2

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิท่ีจะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชี

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ ประกอบด้วย 

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ

ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสีย่งของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที ่19 การช�าระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอื

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของ

เครือ่งมอืทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความ

เสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนีม้ ี

ผลบงัคบัใช้จะท�าให้มาตรฐานการบญัช ีการตีความมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้

อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบริษัทย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบท่ีอาจมต่ีองบการเงนิในปีท่ีเริม่น�ามาตรฐาน

กลุม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิติั

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรบัรูร้ายได้

ก) รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์

รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนเมื่อโอนอ�านาจการควบคุม

ในอสังหารมิทรพัย์ให้กบัลกูค้า กล่าวคือเมือ่งานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัผูซ้ือ้หลงัจากได้ 

รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ 

ส่งมอบหลงัหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่

ข) รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร

รายได้จากการให้เช่ารบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านวณตามวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

รายได้จากการให้บรกิารรบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารแล้วโดยพจิารณาถงึขัน้ความส�าเรจ็ของงาน

ค) ดอกเบีย้รบั

ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ
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ง) เงินปันผลรบั

เงินปันผลรบัถอืเป็นรายได้เมือ่บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

จ) ต้นทนุในการได้มาซึง่สญัญา

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่านายหนา้ทีจ่่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สญัญาทีท่�ากบัลูกค้าเปน็สนิทรพัย์และตัดเป็นคา่ใช้จ่าย

อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกบัรปูแบบการรบัรูร้ายได้ตามสญัญา 

4.2 ต้นทนุขายอสงัหารมิทรพัย์

ในการค�านวณหาต้นทนุขายทีดิ่น บ้านพร้อมทีด่นิ และหน่วยในอาคารชดุ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทนุ

การพัฒนาทัง้หมดตามเกณฑ์พืน้ทีท่ีข่าย

4.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถึง

ก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือนนบัจากวนัทีไ่ด้มาและไม่มีข้อจ�ากดัในการเบกิใช้

4.4 ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่

ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไม่ได้ ซึง่โดยท่ัวไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็

เงินและการวิเคราะห์อายหุนี้

4.5 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าซ่ึง 

ประกอบด้วยต้นทนุทีดิ่น ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทนุการกูย้มืและค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

บริษทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูค่าของโครงการ (ถ้าม)ี ไว้ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

4.6 เงนิลงทนุ

ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์บันทกึในส่วน

ของก�าไรหรอืขาดทนุ

ข) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ดงักล่าวบนัทกึ

ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่ได้จ�าหน่ายหลกัทรพัย์นัน้ออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ

ดอกเบีย้รบั

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า (ถ้าม)ี 

จ) เงินลงทนุในการร่วมค้าและบรษัิทร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนได้เสยี

ฉ) เงินลงทนุในบรษัิทย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทุนสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่าของ

เงินลงทนุ (ถ้าม)ี
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี  

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

แล้วแต่กรณ ีมลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทนุค�านวณจากมลูค่าสนิทรพัย์สทุธขิองหน่วยลงทนุ

บริษทัฯและบรษิทัย่อยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการค�านวณต้นทนุของเงนิลงทนุ

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน 

ของก�าไรหรือขาดทนุ

4.7 อสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท�ารายการ  

หลงัจากน้ัน บรษิทัฯและบรษัิทย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยราคาทนุ หกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่

การด้อยค่า (ถ้าม)ี

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและส�านกังานให้เช่าค�านวณจากราคาทนุโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 

20 ปี และ 30 ปี ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีดิ่นและทีดิ่นรอการพฒันา

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน 

ส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในปีทีตั่ดรายการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุออกจากบญัชี

4.8 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือ่มราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน ์

โดยประมาณดงัน้ี

อาคาร 20, 30 ปี

ส่วนปรับปรงุอาคารและสิง่ปลกูสร้าง 5, 20 ปี

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเครือ่งใช้ส�านกังาน 3, 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีดิ่นและส่วนปรบัปรงุทีด่นิ

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ 

จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการสนิทรพัย์นัน้ออกจากบญัชี
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4.9 ต้นทนุการกูย้มื

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพพร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามที่ 

มุง่ประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูย้มือืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการต้นทนุการกูย้มืประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอืน่

ทีเ่กิดขึน้จากการกูย้มืนัน้

4.10 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีได้มาด้วยราคาทุนภายหลังการรับรู ้

รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  

(ถ้าม)ี ของสนิทรพัย์นัน้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิ

การด้อยค่า บรษิทัฯและบรษัิทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตัดจ�าหน่ายของคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์

ดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้รอตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอย 

ตดัจ�าหน่ายเป็นดอกเบีย้จ่ายโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิตามอายขุองหุน้กู้

4.12 รายการธุรกจิกับบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั

บคุคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯและบรษัิทย่อย หมายถึง บุคคลหรอืกิจการท่ีมอี�านาจควบคมุบริษัทฯและบรษิทัย่อย 

หรือถกูบริษทัฯและบรษิทัย่อยควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ

และบริษทัย่อย

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลหรอืกจิการทีมี่สทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบริษทัฯ

และบริษทัย่อยทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย

4.13 สญัญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนั

สทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

จะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที่

ได้มาตามสัญญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอื

เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตาม 

วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า
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4.14 เงนิตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 

บรษิทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดัมูลค่าด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนนิงานของแต่ละกจิการนัน้

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่

เป็นตวัเงนิซ่ึงอยูใ่นสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยูใ่นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

4.15 การด้อยค่าของสนิทรพัย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัท

ย่อยรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์นัน้  

ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรือมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้ว

แต่ราคาใดจะสงูกว่า

บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าและโอนกลบัค่าเผือ่จากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

4.16 ผลประโยชน์ของพนกังาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ 

เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โครงการสมทบเงนิ

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิ

ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย เงินทีบ่รษัิทฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเ่กดิรายการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ

และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน 

บรษิทัฯและบรษัิทย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย

ทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตาม 

หลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนักงานจะรบัรูท้นัทใีนก�าไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
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4.17 ประมาณการหนีส้นิ

บริษทัฯและบรษัิทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้

แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระ

ผูกพันน้ัน และบรษัิทฯและบรษิทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื

4.18 ภาษีเงนิได้

ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงินได้ปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั

บริษัทฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงินได้ปัจจุบนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจัดเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎหมายภาษอีากร

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 

หน้ีสิน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษทีีม่ผีลบังคบัใช้ 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรับรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสยีภาษีทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภาษเีงินได้รอการตดับญัชสี�าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษ ี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่ ี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษัิทฯและบรษัิทย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้นัน้

บรษิทัฯและบรษัิทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุวนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไร 

ทางภาษเีพียงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการทีไ่ด้บนัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

4.19 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น 

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯและ

บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรับ

สนิทรัพย์หรือหนีส้นิทีมี่ลกัษณะเดียวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีมี่สภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษัิท

ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่

สามารถสังเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ให้มากทีส่ดุ 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น 

สามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้
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 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถสงัเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรอืทางอ้อม

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของ

มลูค่ายุติธรรมส�าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิทีถื่ออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมกีารวดัมูลค่ายตุธิรรมแบบเกิดข้ึนประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการในเร่ือง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน 

และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้  

การใช้ดลุยพินจิและการประมาณการทีส่�าคญัมดีงันี้

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน 

หลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะ

เวลานานหรือเมือ่มีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็นระยะเวลา

นานหรือไม่น้ันจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิของฝ่ายบรหิาร

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือ่มราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากม ี

การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทนุจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้

ดลุยพินิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกับสนิทรัพย์นัน้

การจดัประเภทเงินกู้ยมืระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน 

การประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืตามเงือ่นไขและข้อก�าหนดทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกูน้ัน้ๆ

6. รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

6.1 รายได้ทีร่บัรูท้ีเ่ก่ียวข้องกับยอดคงเหลอืตามสญัญา

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ 
   หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 1,248 1,380 1,225 1,365
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6.2 รายได้ทีค่าดว่าจะรบัรูส้�าหรบัภาระทีย่งัปฏบิตัไิม่เสรจ็สิน้

รายได้ทีค่าดว่าจะรับรูใ้นอนาคตส�าหรบัภาระทีย่งัปฏบิตัไิม่เสรจ็ส้ินของสญัญาท่ีท�ากบัลกูค้าทีม่อียู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

และ 2560 มดัีงนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภายใน 1 ปี 13,407 12,527 12,994 12,134

มากกว่า 1 ปี 29,122 26,660 29,122 26,660

42,529 39,187 42,116 38,794

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมรีายการธรุกจิท่ีส�าคญักบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดังกล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบุคคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนัเหล่านัน้  

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธรุกจิโดยสามารถสรปุได้ดังน้ี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

- - 7 19

ร้อยละ 1.8 - 3.9 ต่อปี    
  (2560: ร้อยละ 2.6 -   
  4.0  ต่อปี)

ค่าบริหารจัดการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 81 61 - - ร้อยละ 12.0 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย - 7 - - ร้อยละ 3.7 - 3.8 ต่อปี

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1 - - - ราคาตามสัญญา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 174 238 174 236 ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อ 
  จากรายอื่น



262

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

Supalai Philippines Incorporate - - 182,400 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

บริษัท ดูราฟลอร์ จ�ากัด 31,515 21,802 31,501 21,683

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) - 17,151 - 17,151

รวม 31,515 38,953 31,501 38,834

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กูย้มืระยะสัน้และดอกเบ้ียค้างรบัระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

มกีารเคล่ือนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ                    
ณ วันท่ี                      

31 ธันวาคม 
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี                  

31 ธันวาคม 
2561

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด - 69,599 (1,191) 68,408

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด 86,027 140,089 (226,116) -

86,027 209,688 (227,307) 68,408

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียค้างรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 มีการเคล่ือนไหวดังต่อไปน้ี
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ                    
ณ วันท่ี                      

31 ธันวาคม 
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี                  

31 ธันวาคม 
2561

Supalai Philippines Incorporate 551,218 6,675 (557,893) -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ 820,218 621,288

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ (171,308) -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 648,910 621,288

ยอดคงค้างของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรบัแก่บรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มกีารเคลือ่นไหว

ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ                    
ณ วันท่ี                      

31 ธันวาคม 
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี                  

31 ธันวาคม 
2561

Peet No. 1895 Pty Ltd 621,288 195,687 (68,694) 748,281

Satterley Narangba Pty Ltd - 71,937 - 71,937

Total 621,288 267,624 (68,694) 820,218

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่

กรรมการและผูบ้รหิาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 171,909 173,833 152,923 153,040

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4,795 3,327 3,783 2,566

รวม 176,704 177,160 156,706 155,606
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8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 30,128 - 30,128 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 101,431 55,467 - -

พันธบัตรรัฐบาลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 586,470 1,238,080 - -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน 687,901 1,293,547 - -

หัก  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
        มูลค่าเงินลงทุน (89,414) (33,057) - -

มูลค่ายุติธรรม 598,487 1,260,490 - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 628,615 1,260,490 30,128 -

9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ที่ดิน 9,635,056 5,987,102 9,633,021 5,987,102

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา 32,596,151 36,077,346 30,764,161 34,096,961

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว 8,318,603 7,452,155 7,881,322 6,995,828

รวม 50,549,810 49,516,603 48,278,504 47,079,891

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (6,737) (6,737) (4,737) (4,737)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ 50,543,073 49,509,866 48,273,767 47,075,154

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

โดยค�านวณจากอตัราการต้ังขึน้เป็นทนุซึง่เป็นอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของเงนิกูด้งันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนา   
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) 203 259 195 252

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.3 - 3.9 2.6 - 4.0 2.3 - 3.9 2.6 - 4.0



265

รายงานประจ�าปี 2561

บรษิทัฯและบรษัิทย่อยได้น�าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างในโครงการไปจดจ�านองไว้กบัธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิ

บญัช ีเงินกู้ยมื การออกหนงัสอืค�า้ประกนั และการอาวลัตัว๋สญัญาใช้เงนิ สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 18,919 20,156 18,297 19,457

10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทนุในบรษิทัย่อยตามทีแ่สดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2561 
(ล้านบาท)

2560 
(ล้านบาท)

2561 
(ร้อยละ)

2560 
(ร้อยละ)

2561 2560 2561 2560

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด 335 335 99 99 331,325 331,325 - -

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จ�ากัด 169 307 82 82 215,292 255,334 - -

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด 192 192 57 57 173,010 173,010 27,058 32,470

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ 
   แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 45 25 100 100 44,997 24,999 - -

Supalai Philippines Incorporate 600 600 100 100 432,328 432,328 182,400 -

(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 81 75 100 100 2,056,845 1,927,470 - -

(ล้านเหรียญสิงคโปร์)

รวม 3,253,797 3,144,466 209,458 32,470

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (33,000) (33,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 3,220,797 3,111,466

การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้

ก) เมือ่วันที ่15 มนีาคม 2561 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2561 ของบรษิทั ภเูกต็ เอสเตท จ�ากดั (“ภเูกต็เอสเตท”) 

มมีตอินุมติัให้ลดทนุจดทะเบยีนจ�านวน 138 ล้านบาท เพือ่น�าไปชดเชย ผลขาดทนุสะสม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 

จ�านวน 89 ล้านบาท โดยส่วนเกนิจากการลดทุนจะจ่ายคนืทุนให้กับผู้ถือหุน้ ซ่ึงมผีลท�าให้ทุนจดทะเบียนของภเูก็ตเอสเตท 

ลดลงเป็น 169 ล้านบาท ภูเกต็เอสเตทได้จดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิย์แล้วเมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2561  

บรษิทัฯได้รบัเงินคนืทุนจ�านวน 40 ล้านบาท และบนัทกึลดราคาทนุของเงนิลงทนุในภเูกต็เอสเตทจากการคนืทนุดงักล่าวแล้ว

ข) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด จ�านวน 20 ล้านบาท เพื่อน�าไปลงทุนในการซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  

12 ตลุาคม 2561
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ค) บริษทัฯได้ลงทนุเพิม่เติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 129 ล้านบาทเพือ่ใช้

ส�าหรบัการลงทนุเพ่ิมเตมิในการร่วมค้าและบรษิทัร่วมในประเทศออสเตรเลยี ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

เมือ่วันที ่20 กมุภาพนัธ์ 2561 และ 13 พฤศจกิายน 2561

10.2 รายละเอยีดของบรษิทัย่อยซึง่มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุทีม่สีาระส�าคญั

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน
บริษัทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในระหว่างปี

2561 
(ร้อยละ)

2560 
(ร้อยละ)

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จ�ากัด 43 43 716 670 71 62 21 25

10.3 ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของบรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคมุท่ีมสีาระส�าคญั ซึง่เป็นข้อมลูก่อนการตดัรายการ

ระหว่างกนั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด

2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,313 1,187

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 453 473

หนี้สินหมุนเวียน 113 115

หนี้สินไม่หมุนเวียน 6 5

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด

2561 2560

รายได้ 778 712

ก�าไร 164 143

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (11) (1)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 153 142
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สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 137 191

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (40) (58)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48) (105)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 49 28

11.  เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุในการร่วมค้า

เงินลงทนุในการร่วมค้าซึง่เป็นเงนิลงทนุในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์ทีบ่ริษทัย่อยและบรษิทัอืน่ควบคมุ

ร่วมกนั มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี  
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561  
(ร้อยละ)

2560  
(ร้อยละ)

2561 2560 2561 2560

The Satterley Officer Joint Venture 25 25 56,021 119,976 244,776 212,602

The Rippleside Development  
    Joint Venture 50 50 229,662 218,241 169,802 165,210

The Satterley Greenvale Joint Venture 25 25 238,192 238,192 315,917 379,042

Fyansford Development Pty Ltd 50 50 278,457 271,833 280,591 290,490

รวม 802,332 848,242 1,011,086 1,047,344

การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทนุในการร่วมค้าวธิรีาคาทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้

ก) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ Supalai Australia  

Holdings Pty Ltd ลงทนุเพิม่เติมในการร่วมค้า Fyansford Development Pty Ltd เป็นจ�านวนเงินท้ังสิน้ 48 ล้านบาท  

ในระหว่างปี Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้ช�าระเงนิอกีเป็นจ�านวนเงนิ 7 ล้านบาท

ข) เมือ่วันที ่20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯมมีตอินมุตัใิห้ลงทนุเพิม่เตมิใน Supalai Rippleside 

Development Pty Ltd เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 12 ล้านบาท เพือ่ใช้ส�าหรบัการลงทนุเพิม่เตมิใน The Rippleside 

Development Joint Venture
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ค) เม่ือวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 และวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ The Satterley Officer Joint Venture  

มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในระหว่างปี Supalai Officer  

Development Pty Ltd ได้รบัเงนิคนืทนุจ�านวน 3 ล้านเหรยีญออสเตรเลยีและบนัทกึลดราคาทนุของเงนิลงทุนใน  

The Satterley Officer Joint Venture จากการคนืทนุดงักล่าวแล้ว

11.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็และเงนิปันผลรบั

ในระหว่างปี บรษัิทย่อยรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็จากการลงทนุในการร่วมค้าและเงนิปันผลรบัจากกจิการดงักล่าว

ในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ                       
ในระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560

The Satterley Officer Joint Venture 152,730 108,182 (28,758) (4,055) 27,843 35,122

The Rippleside Development  
   Joint Venture 10,866 (18,777) (17,695) (2,368) - -

The Satterley Greenvale Joint Venture 5,816 133,361 (37,850) (7,174) 31,091 20,951

Fyansford Development Pty Ltd 14,140 31,911 (30,663) (5,084) - -

รวม 183,552 254,677 (114,966) (18,681) 58,934 56,073

11.3 ข้อมลูทางการเงนิโดยสรปุของการร่วมค้าทีม่สีาระส�าคญั

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ

(หน่วย: ล้านบาท)

The Satterley 
Officer 

Joint Venture

The Rippleside 
Development  
Joint Venture

The Satterley 
Greenvale 

Development  
Joint Venture

Fyansford  
Development Pty Ltd

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,301 1,567 196 591 2,112 2,432 967 1,161

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14 19 245 254 17 21 4 3

หนี้สินหมุนเวียน (336) (736) (101) (515) (865) (937) (240) (287)

หนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - - - (171) (298)

สินทรัพย์ - สุทธิ 979 850 340 330 1,264 1,516 560 579

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25 25 50 50 25 25 50 50

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้  
    เสียของกิจการในการ  
    ร่วมค้า 245 213 170 165 316 379 280 290
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สรุปรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

The Satterley 
Officer 

Joint Venture

The Rippleside 
Development  
Joint Venture

The Satterley 
Greenvale 

Development  
Joint Venture

Fyansford  
Development Pty 

Ltd

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้ 1,915 1,710 578 13 160 1,883 465 97

ก�าไร (ขาดทุน) 611 433 22 (37) 23 533 28 64

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (115) (16) (35) (5) (151) (29) (61) (10)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 496 417 (13) (42) (128) 504 (33) 54

12.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอยีดของบรษิทัร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561  
ร้อยละ

2560  
ร้อยละ

2561 2560 2561 2560

Peet No. 1895 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 84 84 177,550 66,700

Satterley Narangba Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 - 24,848 - 23,600 -

รวม 24,932 84 201,150 66,700

เมือ่วันที ่20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯมมีตอินมุตัใิห้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 

เข้าร่วมลงทนุใน Satterley Narangba Pty Ltd ซึง่บรษิทัร่วมดงักล่าวจดัตัง้ขึน้ในประเทศออสเตรเลยี

เมือ่วันที ่13 พฤศจิกายน 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษทัฯมมีตอินมุตัใิห้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd  

เข้าร่วมลงทนุใน Peet 2018 No. 1 Pty Ltd ซึง่บรษิทัร่วมดงักล่าวจดัต้ังข้ึนในประเทศออสเตรเลยี ปัจจบัุนบรษิทัย่อย 

ดังกล่าวได้ท�าสัญญาลงทุนในบริษัทร่วมนั้นแล้ว และจะจ่ายช�าระเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจ�านวน 7 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยีในเดือนตุลาคม ปี 2562
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12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ในระหว่างปี บรษิทัย่อยรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงนิรวมดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

2561 2560 2561 2560

Peet No. 1895 Pty Ltd 124,483 36,207 (13,633) (1,312)

Satterley Narangba Pty Ltd (1,320) - 72 -

รวม 123,163 36,207 (13,561) (1,312)

12.3 ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ

(หน่วย: ล้านบาท)

Peet No. 1895 Pty Ltd Satterley Narangba Pty Ltd

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 489 35 880 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,165 2,444 2 -

หนี้สินหมุนเวียน (725) (1,063) (319) -

หนี้สินไม่หมุนเวียน (1,573) (1,283) (424) -

สินทรัพย์ - สุทธิ 356 133 139 -

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 17 -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 178 67 24 -

สรุปรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Peet No. 1895 Pty Ltd Satterley Narangba Pty Ltd

2561 2560 2561 2560

รายได้ 1,475 992 - -

ก�าไร (ขาดทุน) 249 73 (8) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (27) (3) - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 222 70 (8) -
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13.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2561 2560
สัดส่วน

เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2561 2560

ตราสารที่จะถือจนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ 320,758 - 320,758 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุนในประเทศ 78,936 - - -

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 500 500 500 500

หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า  
       เงินลงทุน (155) (99) (155) (99)

345 401 345 401

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จ�ากัด 0.54 2,270 2,270 0.54 2,270 2,270

บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จ�ากัด 0.22 1,500 1,500 - - -

รวม 3,770 3,770 2,270 2,270

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,500) (2,500) (1,000) (1,000)

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ 1,270 1,270 1,270 1,270

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 401,309 1,671 322,373 1,671

ในระหว่างปี 2561 บรษัิทฯและบรษิทัย่อยลงทนุเพิม่เตมิในเงนิลงทนุระยะยาวอืน่ดงันี้

ก) เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2561 ได้มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี้  

แมเนจเม้นท์ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อยของบรษัิทฯ เข้ายืน่ค�าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ท้ังหมดโดยสมคัรใจในหุน้สามญัท้ังหมดของ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2561 และมรีะยะเวลารบัซือ้ทัง้หมดตามค�าเสนอซือ้ตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที ่5 กนัยายน 2561  

ในราคาเสนอซือ้หุน้ละ 4.10 บาท รวมเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 4,067 ล้านบาท เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการรบัซือ้

แล้ว บริษทัย่อยสามารถซือ้หุน้ดังกล่าวได้ทัง้สิน้ 21 ล้านหุน้ เป็นจ�านวนเงนิ 85 ล้านบาท จากการเข้ายืน่ค�าเสนอซือ้ 

หลกัทรพัย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจและการซือ้ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยได้แสดงมลูค่าหุ้นทัง้หมด

เป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายในงบการเงนิ

ข) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในตราสารหนี ้

ภาคเอกชนในประเทศเวยีดนามจ�านวน 10 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และบรษิทัฯได้แสดงมลูค่าเงนิลงทนุดงักล่าวเป็นตราสาร

ทีจ่ะถอืจนครบก�าหนดในงบการเงนิ
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14.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มลูค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินรอการพัฒนา ที่ดิน อาคารและ
ส�านักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 7,981 1,625,159 1,633,140

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (449,895) (449,895)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,175,264 1,183,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน 7,981 1,621,549 1,629,530

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (394,028) (394,028)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,227,521 1,235,502

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินรอการพัฒนา ที่ดิน อาคารและ
ส�านักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 7,981 1,157,126 1,165,107

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (399,867) (399,867)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 757,259 765,240

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน 7,981 1,156,226 1,164,207

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (368,147) (368,147)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 788,079 796,060
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การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชขีองอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุส�าหรบัปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,235,502 1,989,978 796,060 828,314

ซื้อเพิ่มระหว่างปี 137 1,727 900 -

โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,473 - - -

จ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ วันที่จ�าหน่าย - (607,672) - (501)

ค่าเสื่อมราคา (55,867) (81,500) (31,720) (31,753)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (67,031) - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,183,245 1,235,502 765,240 796,060

มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ที่ดินรอการพัฒนา 18,300 18,300 18,300 18,300

ที่ดิน อาคารและส�านักงานให้เช่า 2,397,235 2,380,127 1,556,435 1,545,027

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ซึ่งเป็นการวัดมูลค่า 

ด้วยมูลค่ายตุธิรรมระดบั 3 ตามล�าดบัขัน้ของมลูค่ายตุธิรรมข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประเมนิราคาประกอบด้วยอตัรา 

ผลตอบแทน อตัราเงนิเฟ้อ อตัราพืน้ทีว่่างระยะยาวและอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษทัฯและบรษัิทย่อยได้น�าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุไปจดจ�านองไว้กบัธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัชี

และการออกหนงัสอืค�า้ประกนัสรปุได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 15 23 - 8
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทฯและบริษัทย่อยมอีาคารและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมด

แล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
    และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 347 348 165 141

บริษัทย่อยได้น�าท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนประมาณ 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท) ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพ่ือ

เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 83,042 77,795 82,209 76,961

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (26,822) (19,951) (25,995) (19,150)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 56,220 57,844 56,214 57,811

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ ฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 57,844 61,346 57,811 61,255

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5,247 3,306 5,247 3,306

ค่าตัดจ�าหน่าย (6,871) (6,808) (6,844) (6,750)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 56,220 57,844 56,214 57,811
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17.  สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 38,161 36,108

เพิ่มขึ้น 410,448 43,422

ค่าตัดจ�าหน่าย (46,191) (41,369)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 402,418 38,161

18.  เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,976,857

บวก ออกตั๋วแลกเงิน 2,100,000

หัก  จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน (3,100,000)

บวก ตัดจ�าหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 44,936

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี (25,301)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,996,492

ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ดังกล่าวมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.60 ถงึ 1.70 ต่อปี และไม่มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนัตัว๋แลกเงนิดงักล่าว 

จะครบก�าหนดไถ่ถอนในระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562

19.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 31,515 38,953 31,501 38,834

   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,143,982 1,423,453 1,094,685 1,394,826

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 406,667 371,930 354,421 325,332

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,582,164 1,834,336 1,480,607 1,758,992
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20.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 78,298 2,588,998 - 2,460,000

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (2,460,000) - (2,460,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 78,298 128,998 - -

การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 2,588,998 3,831,792 2,460,000 3,569,171

บวก กู้เพิ่ม 19,603,329 24,978,311 19,595,000 24,886,241

หัก จ่ายคืนเงินกู้ (22,100,682) (26,239,490) (22,055,000) (25,995,412)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13,347) 18,385 - -

ยอดคงเหลือปลายปี 78,298 2,588,998 - 2,460,000

เงินกู ้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย  

MMR หรืออตัราดอกเบีย้ BIBOR โดยมเีงือ่นไขการช�าระคนืร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ต�า่กว่าจ�านวนทีธ่นาคารก�าหนด 

เมือ่มกีารไถ่ถอนโฉนดทีดิ่นหรอืหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิห้์องชดุ

เงินกูย้มืของบริษัทฯและบริษัทย่อยค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีมีอยูแ่ละจะมใีนภายหน้าในโครงการ

ของบริษทัฯและบรษัิทย่อย

สญัญาเงนิกูยื้มส่วนใหญ่ได้ระบขุ้อปฏบิติัและข้อจ�ากัดท่ีบริษัทฯและบรษิทัย่อยต้องถือปฏบัิตบิางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

เช่น การจ่ายเงนิปันผล การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามสญัญา เป็นต้น

บริษทัฯและบรษิทัย่อยมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท้ีย่งัมไิด้เบกิใช้ สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้ 27,241 25,349 26,680 24,805
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22.  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 139,305 101,094 125,275 87,895

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 14,248 9,009 12,605 7,543

   ต้นทุนดอกเบี้ย 3,077 2,370 2,726 2,058

   ต้นทุนบริการในอดีต - (465) - -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

      คณิตศาสตร์ประกันภัย

      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

         ด้านประชากรศาสตร์ - 14,016 - 13,898

      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

         ทางการเงิน - 121 - -

      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 13,160 - 13,881

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 156,630 139,305 140,606 125,275

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 

41 ล้านบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: จ�านวน 41 ล้านบาท) (2560: 33 ล้านบาท งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 32 ล้านบาท)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯและ

บริษทัย่อยประมาณ 10 ปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 10 ปี) (2560: 10 ปี งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 10 ปี)

สมมตฐิานทีส่�าคญัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั สรุปได้ดงันี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 3 3 3 3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 - 7 5 - 7 7 7

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 30
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5

ลดลงร้อยละ 
0.5

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5

ลดลงร้อยละ 
0.5

อัตราคิดลด (7) 8 (7) 7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8 (8) 8 (7)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5

ลดลงร้อยละ 
0.5

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5

ลดลงร้อยละ 
0.5

อัตราคิดลด (7) 8 (6) 7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7 (7) 7 (6)

เมือ่วันที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติิบญัญติัแห่งชาตไิด้มมีตผ่ิานร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมาย

ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงานฉบับใหม่นีก้�าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่

เตมิกรณนีายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบัลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา

สดุท้าย 400 วนั การเปลีย่นแปลงดังกล่าวถอืเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี

ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท (เฉพาะของ 

บริษัทฯ: 32 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ 

ในอดตีเป็นค่าใช้จ่ายทนัทใีนงบก�าไรขาดทนุของงวดทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้

23.  ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี

ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารอง

น้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้  

ในปัจจบุนับริษทัฯได้จดัสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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24.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีส่�าคญัดงัต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 16,630 18,375 15,881 17,844

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (1,033) (3,100) (1,199) (3,288)

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 649 602 533 492

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 117 143 76 76

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 527 461 473 423

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,011 990 969 955

25.  ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / ใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมทีนุทีอ่อกและช�าระแล้วเพ่ิมข้ึนจาก 1,716,553,249 บาท (หุน้สามัญจ�านวน 1,716,553,249 หุน้  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุ้นสามัญจ�านวน 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท) โดยจ�านวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญั (SPALI-W4) ดงัต่อไปนี้

วันที่ใช้สิทธิ
จ�านวนใบส�าคัญ

แสดงสิทธิจะซื้อหุ้น
สามัญ

เงินสดรับจากการใช้
สิทธิใบส�าคัญแสดง

สิทธิจะซื้อ
หุ้นสามัญ

ทุนออกจ�าหน่ายและ
ช�าระเต็ม
มูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า           
หุ้นสามัญ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

(พันหน่วย) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

19 มกราคม 2561 141,032 564,130 141,032 423,098 23 มกราคม 2561

19 เมษายน 2561 59,897 239,586 59,897 179,689 25 เมษายน 2561

19 กรกฎาคม 2561 176,902 707,608 176,902 530,706 24 กรกฎาคม 2561

19 ตุลาคม 2561 
   (วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย)

48,695 194,780 48,695 146,085 26 ตุลาคม 2561

รวม 426,526 1,706,104 426,526 1,279,578
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รายละเอยีดของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(SPALI-W4) มีดงันี้

วันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 20 ตุลาคม 2560

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออก 429,135,954 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า)

อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันท่ีใช้สิทธิ ทุกสามเดือนนับจากวันท่ี 19 มกราคม 2561  

   และวันสุดท้ายวันท่ี 19 ตุลาคม 2561

อัตราการใช้สิทธิ (ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ) 1:1

ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 4 บาท

26.  ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 1,342,730 1,410,281 1,267,893 1,223,362

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   นิติบุคคลของปีก่อน 4,212 (1) 4,228 31

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 101,783 78,638 65,715 55,323

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,448,725 1,488,918 1,337,836 1,278,716
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จ�านวนภาษเีงินได้ท่ีเกีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 2560 สรปุได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย - (5,459) - (5,556)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ         
   ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,697) (103) (11) 10

รวม (3,697) (5,562) (11) (5,546)

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบญัชกีบัค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้มดีงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 7,291,326 7,368,356 6,851,541 6,310,910

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,453,147 1,516,566 1,370,308 1,262,182

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ          
   ปีก่อน 4,212 (1) 4,228 32

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่             
   ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (16,000) - -

รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,193 - - -

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�า              
   งบการเงินรวม (5,904) 7,858 - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

   รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม 8,008 23,643 8,008 23,643

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า             
      และบริษัทร่วม (14,732) (44,116) - -

   รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (5) (140) (41,896) (6,495)

   อื่นๆ (194) 1,108 (2,812) (646)

รวม (6,923) (19,505) (36,700) 16,502

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,448,725 1,488,918 1,337,836 1,278,716
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ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้              

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 68 112 - -

   ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 1,347 1,347 947 947

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 500 500 6,800 6,800

   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง                     
      มูลค่าเงินลงทุน 3,830 133 31 20

   ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 6,367 6,152 6,367 6,152

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 31,326 27,861 28,121 25,055

   ขาดทุนสะสมยกมา 4,768 17,141 - -

   อื่นๆ 3,552 5,213 208 1,942

รวม 51,758 58,459 42,474 40,916

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   ต้นทุนที่ทำาให้ได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี (80,484) (7,632) (80,484) (7,632)

   กำาไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำาส่ง (64,758) (42,134) - -

   อื่นๆ (701) (7,792) (701) (6,291)

รวม (145,943) (57,558) (81,185) (13,923)

27.  ก�าไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

ด้วยจำานวนถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี

กำาไรต่อหุน้ปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยผลรวม 

ของจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ 

อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  

ณ วันออกหุน้สามญัเทยีบเท่า
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ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการค�านวณได้ดงันี้

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�าหนัก
ก�าไรต่อหุ้น

2561  
(พันบาท)

2560 
(พันบาท) 

(ปรับปรุงใหม่)

2561  
(พันหุ้น)

2560 
(พันหุ้น)

2561  
(บาท)

2560 
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,770,419 5,813,687 1,977,244 1,716,553 2.92 3.39

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ 
      ผู้ถือหุ้นเดิม - - - 71,567

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ   
      ซ้ือหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5,770,419 5,813,687 1,977,244 1,788,120 2.92 3.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสุทธิ
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�าหนัก
ก�าไรต่อหุ้น

2561  
(พันบาท)

2560 
(พันบาท) 

(ปรับปรุงใหม่)

2561  
(พันหุ้น)

2560 
(พันหุ้น)

2561  
(บาท)

2560 
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,513,705 5,032,194 1,977,244 1,716,553 2.79 2.93

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ 
      ผู้ถือหุ้นเดิม - - - 71,567

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ   
      ซ้ือหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5,513,705 5,032,194 1,977,244 1,788,120 2.79 2.81
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลกูค้าภายนอกก�าหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560  
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากลกูค้าภายนอก 

ประเทศไทย 25,297 24,575

ออสเตรเลีย 256 173

ฟิลิปปินส์ - 55

รวม 25,553 24,803

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน (ไม่รวมสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช)ี

ประเทศไทย 2,385 1,610

ออสเตรเลีย 1,926 1,922

ฟิลิปปินส์ - -

รวม 4,311 3,532

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

รายได้ของกจิการ

29.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี  

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2560:  

ร้อยละ 2 - 10) ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และ 

จะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่พนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯและบรษิทัย่อย ในระหว่างปี 2561 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 24 ล้านบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: จ�านวน 23 ล้านบาท) 

(2560: 22 ล้านบาท งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท)
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30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย  
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  
(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                   
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 944,100 0.55

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2560 944,100 0.55

เงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 837,750 0.40

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2561 837,750 0.40

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัสรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สัญญาก่อสร้างโครงการ  9,974 5,489 9,848 5,380

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1,994 2,477 1,814 2,477

31.2 ภาระผูกพันอื่น

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกช�าระจ�านวนเงินประมาณ 7 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยี (ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ 12)

31.3 การค�้าประกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัฯและ

บริษทัย่อย ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิรุกจิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยคงเหลอือยูด่งันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนังสือค�าประกันระบบสาธารณูปโภค 1,526 970 1,435 878

หนังสือค�าประกันเจ้าหนี้การค้า 20 22 20 22

หนังสือค�าประกันการกู้ยืมเงิน - 13 - 13

1,546 1,005 1,455 913
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31.4 คดีฟ้องร้อง

บริษทัฯถกูฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกีย่วกบัการผดิสญัญา การเลกิสญัญาการเรยีกเงนิคนื และค่าเสยีหาย ซึง่มทีนุทรพัย์รวม

เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 665 ล้านบาท และคดยีงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์และศาลฎกีาซึง่ผลของคดี

ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับ 

ผลเสยีหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

32. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์และหนีส้นิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอื 

เปิดเผยมลูค่ายติุธรรม แยกแสดงตามล�าดับชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

  เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 30 - - 30

  เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย 88 510 - 598

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย 78 - - 78

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 2,397 2,397

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  หุ้นกู้ - 12,706 - 12,706

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

  เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย 55 1,205 - 1,260

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 2,380 2,380

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  หุ้นกู้ - 14,585 - 14,585
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

  เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 30 - - 30

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 18 18

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  หุ้นกู้ - 12,706 - 12,706

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 18 18

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

  หุ้นกู้ - 14,585 - 14,585

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทนุ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอื้น่ เงนิให้กูย้มื เจ้าหนีต้ัว๋แลกเงนิ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ เงนิกูย้มื

ระยะส้ัน เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว และ 

มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมีความเสีย่งด้านการให้สินเช่ือท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่และเงนิให้กูย้มื ฝ่ายบรหิาร

ควบคมุความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุสนิเช่ือ ท่ีเหมาะสม ดังนัน้บรษิทัฯและบรษัิทย่อย

จงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนีก้ารให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย

ไม่มกีารกระจุกตัวเนือ่งจากบรษัิทฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุ

ทีบ่รษิทัฯและบริษัทย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สินเช่ือคอืมลูค่าตามบัญชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่และเงนิให้กูย้มื

ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุ เงินให้กูย้มื 

เจ้าหน้ีตัว๋แลกเงิน เงินกูย้มืระยะสัน้ เงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกู ้สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่

ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงที ่ซ่ึงใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ

ส�าหรบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงินทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอืวนัทีม่กีารก�าหนดอตัรา

ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี
(ร้อยละ)

ภายใน 1 ปี มากกว่า     
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 469 587 1,056 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 510 - - - 119 629 หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 21 21 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�าประกัน - - - 23 - 23 2.50

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 171 - 649 - - 820 12.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 321 80 401 หมายเหตุ 13

681 - 649 813 807 2,950

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,996 - - - - 1,996 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,582 1,582 หมายเหตุ 19

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 78 - 78 หมายเหตุ 20

หุ้นกู้ 4,499 8,194 - - - 12,693 หมายเหตุ 21

6,495 8,194 - 78 1,582 16,349
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี
(ร้อยละ)

ภายใน 1 ปี มากกว่า     
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 256 258 514 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 1,205 - - - 55 1,260 3.63 - 8.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 23 23 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�าประกัน - - - 25 - 25 2.43

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - - 621 - - 621 12.00

1,205 - 621 281 336 2,443

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 2,977 - - - - 2,977 หมายเหตุ 20

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,834 1,834 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - - 13 - 13 2.43

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 2,589 - 2,589 หมายเหตุ 22

หุ้นกู้ 4,700 9,692 - - - 14,392 หมายเหตุ 23

7,677 9,692 - 2,602 1,834 26,505
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี
(ร้อยละ)

ภายใน 1 ปี มากกว่า     
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 319 504 823 0.37 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 30 30 หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 8 8 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 69 - 69 1.75 - 3.89

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 321 - 321 หมายเหตุ 13

- - 709 542 1,251

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,996 - - - 1,996 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,481 1,481 หมายเหตุ 19

หุ้นกู้ 4,499 8,194 - - 12,693 หมายเหตุ 21

6,495 8,194 - 1,481 16,170
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี
(ร้อยละ)

ภายใน 1 ปี มากกว่า     
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 182 184 366 0.37 - 0.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 2 2 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 86 - 86 2.55 - 3.75

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 551 - 551 2.55 - 4.01

- - 819 186 1,005

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 2,977 - - - 2,977 หมายเหตุ 22

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,759 1,759 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 2,460 - 2,460 หมายเหตุ 24

หุ้นกู้ 4,700 9,692 - - 14,392 หมายเหตุ 25

7,677 9,692 2,460 1,759 21,588

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการลงทุนและการให้กูย้มืเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 - 32.4498 32.6809
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ฟิลิปปินส์เปโซ - 860 0.6183 0.6556

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 - 32.4498 32.6809

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงินส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบ้ียใกล้เคียง

กบัอัตราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจงึประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกับมลูค่าตาม

บญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

  หุ้นกู้ 12,700 12,706 14,400 14,585

บริษทัฯและบรษิทัย่อยมกีารประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

ก) สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิทีจ่ะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้

การค้าและลกูหน้ีอืน่ เงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ และเจ้าหนีต้ัว๋แลกเงนิ แสดงมลูค่า

ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ข) เงินลงทนุในตราสารหน้ี แสดงมลูค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรอืค�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาล

ปรับด้วยค่าความเสีย่งทีเ่หมาะสมแล้วแต่กรณี

ค) เงินลงทุนในตราสารทนุ แสดงมลูค่ายติุธรรมตามราคาตลาด

ง) เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมและเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีมี่ดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

จ) หุน้กูแ้สดงมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนีไ้ทย ซึง่เป็นการวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมระดบั 2 

ตามล�าดบัขัน้ของมลูค่ายติุธรรม

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรม
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34. การบริหารจัดการทุน

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการทนุท่ีส�าคัญของบรษิทัฯและบริษทัย่อยคือการจดัให้มซ่ึีงโครงสร้างทางการเงนิท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯและบรษิทัย่อย และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุสรปุได้ดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.66:1 0.96:1 0.69:1 1.02:1

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่วันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯครัง้ท่ี 2/2562 ได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัปี 2561 

ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท จากก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั รวมเงนิปันผลท้ังสิน้ 2,143 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

บริษทัฯได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2561 แล้วในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายส�าหรบั 

ปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ�านวน 1,286 ล้านบาท ท้ังนี ้มติดงักล่าวจะน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 เพือ่พจิารณาอนมุติัต่อไป

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีได้รบัอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562



โครงการคุณภาพของศุภาลัย
ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

ศุภาลัย ริวา แกรนด์ ศุภาลัย เวลลิงตัน ศุภาลัย เวอเรนด้า 
รัตนาธิเบศร์

ศุภาลัย ไลท์  
รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร

ศุภาลัย เวอเรนด้า  
สถานีภาษีเจริญ

ศุภาลัย เวอเรนด้า 
รามคำาแหง

ศุภาลัย เอลีท  
@สุรวงศ์

ศุภาลัย เวลลิงตัน II ศุภาลัย เวอเรนด้า 
พระราม 9

ศุภาลัย พรีเมียร์ 
เจริญนคร

ศุภาลัย เวอเรนด้า  
รัชวิภา - ประชาช่ืน

ศุภาลัย วิลล์  
วงแหวน บางใหญ่

ศุภาลัย วิลล์ 
เทพารักษ์

ศุภาลัย เบลล่า 
เทพารักษ์

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า  
พระราม 2 - บางขุนเทียน

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน - พระราม 2

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน  

ป่ินเกล้า-พระราม 5

ศุภาลัย ไพรด์  
บางนา - วงแหวน

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน -  

ลำาลูกกา คลอง 4

ศุภาลัย วิลล์  
เพชรเกษม 69

โนโว วิลล์ พุทธสาคร

ศุภาลัย เบลล่า  
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า  
ก่ิงแก้ว - ศรีนครินทร์ 

ศุภาลัย พรีโม่  
พระราม 2

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท 
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย สวนหลวงศุภาลัย พรีมา วิลล่า  
พุทธมณฑล สาย 3

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
วงแหวน - ราชพฤกษ์ 

ศุภาลัย 
แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท 
พระราม 8

ศุภาลัย เบลล่า  
พัทยา

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท  
ชลบุรี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ชลบุรี

ศุภาลัย พรีโม่  
บางแสน

ศุภาลัย เบลล่า  
ระยอง

ศุภาลัย วิสต้า 
ศรีราชา -  

แยกท่าเรือแหลมฉบัง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้ II

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
ศรีราชา

ศุภาลัย พรีโม่  
พัทยา

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท  
ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้  
@ เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์  
ระยอง

ศุภาลัย วิลล์  
ชลบุรี

ศุภาลัย วิลล์  
ศรีราชา - สวนเสือ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ระยอง

ศุภาลัย เบลล่า  
เกาะแก้ว ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์ 
ขอนแก่น

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย โมด้า  
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

ศุภาลัย พรีโม่  
กู้กู ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า  
ถลาง ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย วิลล์  
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย พรีโม่ 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย ลอฟท์  
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย เวอเรนด้า 
สุขุมวิท 117 

ศุภาลัย คิวท์  
รัชโยธิน - พหลโยธิน 34

ศุภาลัย ลอฟท์  
ประชาธิปก - วงเวียนใหญ่

ศุภาลัย ปาร์ค  
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีแคราย

ศุภาลัย วิสต้า  
ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท  
สถานีพระน่ังเกล้า - 

เจ้าพระยา

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย วิสต้า  
แยกติวานนท์

ศุภาลัย ปาร์ค  
รัชวิภา

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีแยกไฟฉาย

ศุภาลัย ปาร์ค  
ศรีนครินทร์

ศุภาลัย พรีโม่  
กาญจนาภิเษก - ชัยพฤกษ์

โนโว วิลล์  
พหลโยธิน - ลำาลูกกา

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน - 

ลำาลูกกา คลอง 6

โนโว วิลล์  
วงแหวน - บางใหญ่

ศุภาลัย เบลล่า  
กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์  
เทพประสิทธ์ิ 8

ศุภาลัย พรีโม่  
วงแหวน ป่ินเกล้า - 

พระราม 5

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
ป่ินเกล้า - กาญจนาฯ

โนโว วิลล์  
วงแหวน -  

ลำาลูกกา คลอง 5

เบลล่า  
วงแหวน - ลำาลูกกา 

คลอง 3

ศุภาลัย มาเรย์  
@ พัทยา

ศุภาลัย พรีโม่  
ชัยพฤกษ์ - บางบัวทอง 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
กรุงเทพ - ปทุมธานี

ศุภาลัย โมด้า 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย วิลล์  
นครราชสีมา

ศุภาลัย ลากูน  
คอนโด

ศุภาลัย พรีโม่ 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
นครราชสีมา

ศุภาลัย พรีโม่ สุรนารี 
นครราชสีมา

ศุภาลัย วิลล์  
ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า 
นครราชสีมา

ศุภาลัย เอสเซ้นส์  
ภูเก็ต

โนโว วิลล์ สุรนารี 
นครราชสีมา 

ศุภาลัย เบลล่า  
ชยางกูล - ขามใหญ่ 

ศุภาลัย ลากูน  
ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ประชาอุทิศ - สุขสวัสด์ิ

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน - รามอินทรา

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ 
สวนหลวง

ศุภาลัย วิลล์  
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย ไพรด์  
บางนา - ลาดกระบัง

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน  
ป่ินเกล้า - นครอินทร์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน - ลำาลูกกา 

คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน - ลำาลูกกา 

คลอง 3

ศุภาลัย วิลล์  
วงแหวน - ลำาลูกกา 

คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ -

มอเตอร์เวย์

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ 
ลาดพร้าว

ศุภาลัย วิลล์  
รามอินทรา 117

ศุภาลัย ไพรด์ 
ประชาอุทิศ 

ศุภาลัย วิลล์  
กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน - สันกำาแพง

เชียงใหม่

 ศุภาลัย พรีโม่  
มหิดล เชียงใหม่

ศุภาลัย เบลล่า  
อุดรธานี

ศุภาลัย มอนเต้ บิซ 
เชียงใหม่ 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์  
อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมด้า  
เชียงใหม่

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
นิตโย อุดรธานี

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
แม่กรณ์ - เชียงราย

โนโว วิลล์  
อุดรธานี

ศุภาลัย เบลล่า  
เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์  
มิตรภาพ-บ้านจ่ัน 

อุดรธานี

โนโว วิลล์  
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

ปาล์ม สปริงส์ 9  
@ กาญจนวณิชย์ - 

แยกโปะหมอ - บ้านพรุ  
จ.สงขลา

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
หาดใหญ่

ปาล์ม สปริงส์ ไพร์ม  
@ แยกสนามบิน  

จ.สงขลา

ซิต้ี รีสอร์ท  
ภาสว่าง - เพชรเกษม 

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 11  
@ ชัยชนะสงคราม - 
สนามบิน จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ภูเก็ต

อาเซ่ียน ซิต้ี รีสอร์ท  
@ กาญจนวณิชย์ 

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10 
@ กาญจนวณิชย ์- 
พรุค้างคาว - ญ.ว.2  

จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

จ.สระบุรี

ปาล์ม สปริงส์ 12  
@ กาญจนวณิชย์ - 
บ้านพรุ จ.สงขลา

ศุภาลัย วิสต้า  
ภูเก็ต

ศุภาลัย พรีโม่  
ศรีสุนทร ภูเก็ต
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