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วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร 
ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร 
และค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

ผู้น�ำด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ในกำรสรำ้งนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่ม

ภารกิจ

สร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรม เพื่อผลประกอบกำรที่ดีและเติบโตอยำ่งยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

• นวัตกรรม

• ชนะด้วยกัน

• กำรวัดผลเป็นรูปธรรม

• เน้นจริยธรรมและควำมถูกต้องตำมกฎหมำย

• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

• ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ปรัชญาการบริหาร

เพือ่สงัคมคณุภำพของ “ชำวศภุำลยั” บรษัิทฯ จึงต้ังมัน่ในกำรสร้ำงสรรค์ท่ีอยู่อำศัยท่ีมคุีณภำพ พัฒนำผลติภณัฑ์

ตลอดเวลำ พัฒนำสังคมให้มีควำมปลอดภัย อบอุ่น พัฒนำกำรบริกำรที่ดี ด้วยควำมเป็นมืออำชีพ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้ำ โดยยึดมั่นในปรัชญำกำรบริหำรงำน

S (SUPERIORITY) : เน้นควำมเป็นเลิศในดำ้นสินค้ำ บริกำรและกำรจัดกำรที่ดี

P (PROFITABILITY) : เน้นก�ำไรส�ำหรบัทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ลกูค้ำ ผูถ้อืหุ้น พนกังำน ผูร้บัเหมำ  

  คู่ค้ำ และสังคม

L (LONGEVITY) : ประกอบธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง บนพื้นฐำนของควำมมั่นคง
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วัฒนธรรมองค์กร

S (SENIORITY) : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

P (PLAN) : มีกำรวำงแผน และเปำ้หมำยที่ชัดเจน

A (ATTITUDE) : มทีศันคติดี เหน็แก่ประโยชน์ของผูอ้ืน่และส่วนรวมเป็นทีต้ั่ง เสยีสละ ไม่เหน็ 

  แก่ตัว

L (LEGAL AND REGULATION) : ถกูต้องตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบั และขัน้ตอนงำนต่ำงๆ ทีก่�ำหนดไว้ 

  ในระบบ ISO ของบริษัทฯ

I (INTEGRITY) : ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอำเปรียบลูกคำ้ และเพื่อนร่วมงำน

ค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

G (Good) : กำรคิดดี พูดดี ท�ำดี เป็นพื้นฐำนกำรคิดบวก สำมำรถน�ำมำปรับใช้ใน 

  กำรปฏิบัติงำน กำรแก้ไขปัญหำในงำนได้ ช่วยลดควำมขัดแย้ง ท�ำให้ 

  กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และประสบผลส�ำเร็จ

R (Responsibility) : กำรมีจิตส�ำนึกต่อกำรกระท�ำ 

 : มุ่งมั่นและทุ่มเทในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

 : เรียนรู้เพิ่มขีดควำมสำมำรถอยู่เสมอ 

E (Equitable Treatment & Ethics) : กำรปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ยอย่ำงเทำ่เทียมกัน

 : ยึดมั่นในคุณธรรม และด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

 : ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ยเป็นส�ำคัญ

 : ปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ  

  สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง

A (Accountability) : ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่ด้วยกำรเอำใจใส่

 : ส�ำนึกระลึกและปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ รัดกุม 

 : พร้อมยอมรับผลจำกกำรกระท�ำต่ำงๆ อยำ่งกล้ำหำญ

 : ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T (Transparency) : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

 : มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วย เจตนำรมณ์ อันบริสุทธิ์

 : หลักฐำนกำรอ้ำงอิง และสำมำรถตรวจสอบ ชี้แจงได้
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน 0107535000303

โทรศัพท์ 0-2725-8888

โทรสาร 0-2683-2177

โฮมเพจ เว็บไซต์	 :	 www.supalai.com 

 อีเมล์	 :	 ir_spali@supalai.com 

ทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท 

ทุนเรียกช�าระแล้ว 1,716,553,249 บาท

เลขานุการบริษัท นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์

โทรศัพท์ 0-2683-2228

โทรสาร 0-2683-2177

อีเมล์ varunee.lap@supalai.com

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

วันท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย	 : 1.05 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาล	 : 0.50 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	 : 0.55 บาทต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล	 : 09 พฤษภาคม 2560
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 ปี	2559	 ทีผ่านมา	 แม้รัฐบาลจะออกนโยบายกระตุ้น 

ก�าลังซื้ออสังหาริมทรัพย์	 ด้วยมาตรการลดค่าธรรมเนียม 

จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์และการจ�านองอสังหาริมทรัพย์

ของภาครัฐในช่วง	4	 เดือนแรกของปี	 อัตราดอกเบ้ียที่อยู่ใน

ระดับต�า่	ต้นทนุค่าก่อสร้างท่ีทรงตัว	รวมถงึการลงทุนโครงการ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานระบบราง	 โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ม ี

ความชัดเจนมากขึ้น	 แต่ภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ 

ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก	สถาบันการเงินยังคงเข้มงวด 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อท่ีอยู ่อาศัยจากยอดปฏิเสธ 

สินเชื่อที่อยู ่อาศัยในสินค้ากลุ่มระดับกลาง-ล่างเพิ่มสูงขึ้น	 

จงึส่งผลกระทบต่อตลาดทีอ่ยูอ่าศยัท�าให้หลายๆ	บรษัิทมอีตัรา

การเติบโตลดลง

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยกลับสามารถ 

ท�ายอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	23,069	ล้านบาท	เป็น	24,132	

ล้านบาท	 โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด	 47%	 และ 

โครงการบ้านจัดสรร	 53%	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเปิด

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

ตัวโครงการใหม่ทั้งหมด	21	 โครงการ	 แบ่งเป็นโครงการแนวราบ16	 โครงการ	 และโครงการอาคารชุด	5	 โครงการ	 

ส่วนทางด้านรายได้รวมก็เติบโต	 ในทิศทางเดียวกับยอดขาย	23,492	 ล้านบาท	 ก�าไรสุทธิ	4,887	 ล้านบาท	 หนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ	87	 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย	3.1%	 ต่อป	ี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น	9.3%	

และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต	15.5%	 และบริษัทฯ	 ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ	Credit	Rating	 ของ	TRIS	 

ที่อยู่ในระดับ	A/Stable

	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ	127	โครงการ	ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และหัวเมือง 

ต่างจังหวัด	คิดเป็นมูลค่ากว่า	154,500	ล้านบาท	 โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได	้(Backlog)	ประมาณ	36,496	ล้านบาท	 

สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์	 ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 โดยคาดว่าจะทยอยโอนให้ลูกค้าและ 

สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องในอีก	3	ปีถัดไป	

	 บรษิทัฯ	ยงัคงให้ความส�าคัญกบัการดแูลและพฒันาสงัคมให้มคีวามอบอุน่ปลอดภยั	ซึง่สอดคล้องกบัภารกจิของบริษัทฯ	 

คือ	“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม	เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”	พร้อมกันนี้บริษัทฯ	ได้เปิดตัวแนวคิด	

“สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข”	 น�าร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย	 เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัว 

ในบ้านและคอนโดมเินยีม	เน้นสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวั	และเพือ่เป็นการด�าเนนิตามแนวทางพระราชด�ารหิลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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	 ปีทีผ่่านมา	บริษัทฯ	ได้รับรางวลัทีแ่สดงถงึศักยภาพการบรหิารงาน	ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล	อกีทัง้ความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม	 ตลอดจนความเป็นผู้น�าทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม	 ล้วนเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค ์

สิ่งต่างๆ	สู่สังคม	เพื่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนตลอดไป	ส�าหรับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ในปีนี	้คือ

• รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ	โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	หรือ	
Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	ประจ�าปี	2559	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งบริษัทฯ	

ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	2	และ	รางวัล	“Investors’	Choice	Award”	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 

ร่วมกับ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	โดยบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	47	บริษัท	ที่สามารถท�าคะแนนการประเมินคุณภาพ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ	ได้คะแนนเต็ม	4	ปีติดต่อกัน	(พ.ศ.	2556-2559)

• รางวลัทีแ่สดงถงึความโปร่งใสและธรรมาภบิาล	ได้แก่	“สถานประกอบการดเีด่น”	จากส�านกังานประกนัสงัคม	 
เพ่ือเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการด�าเนินการ 

ตามกฎหมายได้ถกูต้องและครบถ้วน	และได้รบัคะแนน	CG	ในระดบัดเีลศิ	(Excellent)	โดยได้รบัต่อเนือ่งตดิต่อกัน	 

เป็นปีที	่4

• รางวลัทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ได้แก่	รางวลั	“Certificate	of	ESG100	Company”	ประจ�าปี	2559  
จาก	ESG	Rating	ของสถาบนัไทยพฒัน์	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัการคดัเลือกเป็น	1	ใน	100	อันดบั	บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี

ความโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยืน	ด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาล	และรางวลั	“การจัดกจิกรรม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ท�ากิจกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2559”	(EIT-CSR	Awards	

2016)	จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)

• รางวลัทีแ่สดงถงึความเป็นผูน้�าทางด้านการพฒันาคณุภาพสนิค้าทีด่เียีย่ม	ได้แก่	“โครงการอสงัหารมิทรัพย์
ดีเด่น	ปี	2558”	ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ	“คุ้มค่ากับการซื้อ”	โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม	

ท�าเลที่ตั้ง	วัสดุ	รูปแบบ	การออกแบบ	สภาพแวดล้อมในโครงการ	และรางวัล	BCI	Asia	Top	10	Developers	

Awards	2016	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที	่6	

	 ตลอดระยะเวลากว่า	27	ปีทีผ่่านมา	บริษทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ยงัคงมุ่งมัน่การด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ตามนโยบาย	 “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมเพือ่คนืก�าไรสู่สงัคมหลากหลายรปูแบบมาอย่างต่อเนือ่งทุกๆ	ปี	ท้ังกจิกรรมด้านการให้ความรู	้การศกึษา	ครอบครวั	

สุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	และศิลปวัฒนธรรม	อาทิ	การปรับปรุง	พัฒนาโรงเรียนในชนบท	การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน	

การให้ความรูผ่้านการบรรยายทางวชิาการ	และการเจรญิสต-ิสมาธ	ิเป็นต้น	ดงันัน้	การคนืก�าไรสูส่งัคม	จงึถอืว่าเป็นภารกจิ

ส�าคัญของบริษัทธรรมาภิบาล	ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(ดร.ประทีป		ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จ�านวน	3	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และมี

ประสบการณ์ด้านการเงิน	อสังหาริมทรัพย	์การบริหารองค์การ	โดยมีนายประกิต	ประทีปะเสน	เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 และผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทใน

การดูแลกิจการ	ซึ่งในรอบปี	2559	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบ 

ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ	ความระมดัระวงัรอบคอบ	มคีวามเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง	 โดยมีการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบรวม	12	ครัง้	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้	โดยมกีารหารือร่วมกบั 

ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ และรายงานผลการด�าเนนิงานทีม่ใิช่รายงานทางการเงนิ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2559	 ของบริษัท	 ศุภาลัย 

จ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวม	ร่วมกับฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส	

เพือ่หารอืเกีย่วกบัความเป็นอิสระในการปฏบิตัหิน้าที	่และการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช	ีพร้อมทัง้สอบถามผูส้อบบญัชี

ในเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ	การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่�าคญั	ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ	ความเพยีงพอ 

เหมาะสมของวิธกีารบนัทกึบญัช	ีขอบเขตการตรวจสอบ	การเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	และความมอีสิระ 

ของผูส้อบบัญช	ีท�าให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชี

ที่รับรองท่ัวไป	 ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

และทันเวลา	เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ	โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการ

ด�าเนนิงานของฝ่ายต่างๆ	โดยจะซกัถามประเดน็ปัญหาหรอืสิง่ท่ีน่าเป็นห่วง	พร้อมให้ข้อคดิเห็น	พิจารณาแนวทางการจดัการ	

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงแผนงาน	 และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการ
ที่ก�าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง	เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได	้รวมถึงพิจารณาและสอบ
ทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ	 
และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงส�าคัญ	 โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน	 
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ	 จากการจัดการความเส่ียง	 ท�าให้มั่นใจได้ว่า	 บริษัทฯ	 มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
อย่างเป็นระบบ	พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร	เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ	
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์	บนที่ดินท�าเลต่างๆ	รวมถึง	
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎหมาย	แนวเวนคืนที่ดิน	ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดเผย

ความเสี่ยงส�าคัญต่างๆ	ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจ�าปี	2559
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	เพือ่ประเมนิความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	และแนวทางที่

ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่ครอบคลมุความปลอดภยัของ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมถงึการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีได้รบัการอนมัุติ	และรายงาน

ผลการตรวจสอบ	โดยฝ่ายบรหิารของบริษทัฯ	ได้ตดิตามให้มกีารแก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ทัง้นี	้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน	หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายใน	ทีอ่าจมี 

ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ	อย่างเป็นสาระส�าคัญ	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	บรษัิทฯ	มรีะบบ 

การควบคมุภายใน	และการก�ากบัดแูลความเส่ียงอย่างเพยีงพอ	และมปีระสิทธผิลทางธรุกจิ	นอกจากนีผู้ส้อบบญัชไีด้ประเมนิผล 

ระบบควบคุมภายใน	และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	ซึง่ไม่ได้รบัรายงาน

จากผู้สอบบัญชี	 การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก	 การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ	 และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการ 

ไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย	จงึท�าให้มัน่ใจได้ว่า	บรษัิทฯ	ไม่มกีารปฏิบตัทิีไ่ม่สอดคล้องกบักฎหมายทีจ่ะส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ	

อย่างมีนัยส�าคัญ

5. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และ 

เหน็ว่า	มกีารเปิดเผยข้อมลูครบถ้วนเพยีงพอ	เป็นรายการจรงิทางการค้าอนัเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไป	สมเหตสุมผล	ขจดัความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	โดยในปี	2559	ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือ	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน	รวมถึงการก�ากับดูแล	การปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจขึ้นได้	 โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ	ตลอดจนประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต	จัดกิจกรรมส่งเสริม	สื่อสาร	 

จดันทิรรศการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	และให้ค�าแนะน�า	รวมถงึรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทจุริต 

คอร์รปัชัน่	ต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	ทัง้นี	้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจดุอ่อน	หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคุม

ภายในตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	บรษิทัฯ	มรีะบบ 

การควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม
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7. การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม	 และสอดคล้อง

กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดขึ้นใหม่	 และข้อกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	 มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 

คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทัว่ไป	และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ด�าเนนิการภายใต้การบรหิารความเสีย่งและระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ	และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง	

	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เห็นว่ามีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	 และให้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

8. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก	ขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบ	ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก�าลัง	โดยสอบทานและอนุมัติ

แผนงานการตรวจสอบประจ�าปีทีจ่ดัท�าขึน้ตามผลการประเมนิความเสีย่งในหน่วยงานของบรษัิทฯ		รวมถงึให้ข้อเสนอแนะใน

การปฏบัิตงิานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล	การปฏบิติังาน 

ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ

ตรวจสอบในประเดน็ทีม่สีาระส�าคญั	โดยสรปุเหน็ว่า	บรษิทัฯ	มีระบบการตรวจสอบภายใน	และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ที่เพียงพอเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	พร้อมให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2559 
	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญช	ีรวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี	2559	โดยพจิารณาผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาของผูส้อบบัญชตีามเกณฑ์การประเมนิผลบรษัิทฯ	ด้านคณุสมบตัิ

ของผู้สอบบัญชี	ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	คุณภาพ	และมาตรฐานการท�างาน	อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ	และผู้สอบบัญชี

มีคณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ดังนั้น	คณะกรรมการตรวจสอบ	จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ�าปี	2559	และมมีตเิหน็ชอบให้เสนอขออนมุตัแิต่งตัง้	นางสาวกรองแก้ว	ลมิป์กติตกิลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่5874 

และ/หรอื	นางชลรส	สนัตอิศัวราภรณ์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี	4523	และ/หรอื	นางสาววราพร	ประภาศริกิลุ	ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขที่	4579	 และเสนอค่าสอบบัญชี	 ประจ�าปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และงบการเงินรวม 

ประจ�าปี	2559	จ�านวนเงิน	3.28	ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

          (นายประกิต ประทีปะเสน) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	ประกอบด้วยกรรมการ	4	ท่าน	โดยมปีระธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็น

กรรมการอสิระ	ในปี	2559	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการจัดให้มกีารประชมุ	1	ครัง้	โดยมหีน้าท่ีรบัผดิชอบด้านการก�ากบัดแูล 

กิจการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และหลักสากลของ	The	Organization	 for	Economic	Cooperation	and	 

Development	:	OECD)	รวมถงึดแูลให้หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ให้มผีลในทางปฏิบติั	มกีารบรหิารงานด้วยความโปร่งใส	

ตรวจสอบได้	และตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีทัง้นี	้หน้าทีข่องคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 

ยังครอบคลุมการด�าเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต	 สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

ได้แก่	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	ผู้รับเหมา	ผู้ถือหุ้น	สังคม	สิ่งแวดล้อม	หน่วยงานภาครัฐ	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	โดยให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	ตลอดจน 

	 	 ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ	ทันเวลา	โดย 

	 	 อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	 รวมท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

	 	 ของบริษัทฯ	 และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัด 

	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม	100	คะแนน	ต่อเนื่อง	4	ปีซ้อน	จนได้รับรางวัล	Investors’	Choice	Award

 	แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการประชมุล่วงหน้าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์	และน�าส่ง 

	 	 หนงัสือเชญิประชมุล่วงหน้า	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น	และผูล้งทุนสถาบัน	มเีวลาในการเตรียมตัวศกึษารายละเอยีด 

	 	 ของแต่ละวาระ	 และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร	 ไม่น้อยกว่า	30	 วัน	 พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าว 

	 	 เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน	3	วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน

 	จัดวาระการประชุมต่างๆ	 ให้มีวัตถุประสงค์	 เหตุผลของแต่ละวาระ	 และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ 

	 	 อย่างชัดเจน

 	 ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	 และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 เข้าร่วมตรวจนับคะแนน 

	 	 ท่ีจุดนบัคะแนน	โดยในแต่ละวาระของการประชมุ	และเปิดเผยมติท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	พร้อมผลการลงคะแนนเสยีง 

	 	 หลงัเสรจ็ส้ินการประชุม	โดยแจ้งตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ภายในสิน้วนั 

	 	 หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชมุ	ค�าถามล่วงหน้า	และเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้ 

	 	 เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	ถึงวันที่	6	มกราคม	2560

 	อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต	ิโดยจดัท�าเอกสารต่างๆ	เป็น	2	ภาษา	คอื	ภาษาไทยและภาษา 

	 	 อังกฤษ	และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เป็น	2	ภาษา	เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
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 	ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี 

	 	 โดยในปี	2559	ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระส�าคัญ	

 	ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง	 การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	 

	 	 โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

 	ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจ�าปี	 (แบบ	56-2)	 และแบบแสดงรายงาน 

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

	 	 ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อนด�าเนนิการ	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายการ	 

	 	 มูลค่ารายการ	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าป	ีตามหลักเกณฑ์ 

	 	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และมี 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	สมเหตุสมผล	

3. การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 	จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือกระท�าผิดด้านการทุจริต	 หรือ 

	 	 กระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ	 โดยสามารถส่งอีเมล์ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน	(Email	 :	anti-corruption@ 

	 	 supalai.com)	ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 	จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 และรายงานประจ�าปี	 ตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงาน 

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

	 	 เพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ 

	 	 บริษัทฯ	(www.supalai.com)	โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 	 จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ด�าเนินการตามแนวทาง	Global	Reporting	Initiative	 

	 	 Version	4.0	(GRI	G4)	เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 

	 	 และสิ่งแวดล้อม	

 	 มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้สนใจทั่วไป	ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูล 

	 	 เกีย่วกบับรษิทัฯ	ไดโ้ดยสะดวก	โดยเผยแพร่ช่องทางการตดิตอ่แจง้ใหท้ราบในรายงานประจ�าปี	และเวบ็ไซต์บรษิทัฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 	 ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี

 	 ทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	เป็นประจ�าทุกปี

 	ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	และคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีเพื่อให้ 

	 	 สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และแนวปฏิบัติท่ีดีของโครงการ 

	 	 พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี



15รายงานประจ�าปี 2559

 	ทบทวนคู่มือกรรมการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 

	 	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 	 ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	และการประเมิน 

	 	 ตนเองของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และการประเมินผลงานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด 

	 	 ของบริษัทฯ

 	 สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ	 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

	 	 บริษัทไทย	

 	 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

 	 จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ	 

	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 	รางวลั	“Thailand	Sustainability	Investment”	หรอื	“หุน้ย่ังยนื”	ประจ�าปี	2559	จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 

	 	 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบ 

	 	 เชิงบวกแก่สังคม	โดยติดต่อกันเป็นปีที่	2

 	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ท�ากิจกรรมดีเด่น	 

	 	 ประจ�าปี	2559	(EIT-CSR	Awards	2016)	จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	

 	บรษิทัฯ	มีความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาทัง้บรษัิทฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุๆ	ด้าน	ให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมๆ	กัน 

	 	 โดยให้ความส�าคัญทั้งในด้าน	เศรษฐกิจ	(Economic)	สังคม	(Social)	และธรรมาภิบาล	(Governance)

7. รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

	 ในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้รบัการจัดอนัดบัในกลุม่	“ดีเลศิ”	จากผลของการส�ารวจการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีบรษัิทจดทะเบยีน

ในปี	2559	ด�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	ร่วมกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยติดต่อกันเป็นปีที	่4	

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและ

เป็นแบบอย่างท่ีด	ีเพราะคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	เชือ่ม่ันเป็นอย่างย่ิงว่าการบรหิารจัดการท่ียึดหลักนติิธรรม	ซือ่สตัย์	

สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด	จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน	และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

         

             (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์) 

	 	 		 	 	 	 	 	 	 							ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง  

รอบคอบ โปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

เป็นส�าคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของ

กรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงาน 

ผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

	การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 พิจารณาสรรหาโดยมีการก�าหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทาง 

การปฏบัิตท่ีิดตีามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและเวบ็ไซต์บรษัิทฯ ท้ังนี ้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กล่ันกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระประจ�าปี 2559  

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ 

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามท่ีบัญญัติ หรือก�าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของบรษิทัฯ รวมทัง้ดแูลเรือ่งแผนการสบืทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดับสูง ท้ังนี ้รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพ่ือความโปร่งใส

ในการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

	การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร  

และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดย 

พิจารณาจากผลงาน ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  

(Key Performance Indicators : KPIs) ซ่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนได้ค�านึงถงึความรบัผดิชอบของกรรมการ ขนาดของธรุกิจ  
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สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวม ผลการด�าเนนิการทีส่ะท้อนและเชือ่มโยงกบัผลประกอบการ  

รวมท้ังพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสามารถ 

แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทน 

ตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดับสงู ไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี้  

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ท้ังคณะ)และรายบุคคล 

เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ให้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

	แผนการพัฒนากรรมการ

 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 

อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้าน 

ที่จ�าเป็น (Board skill matrix) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการเข้าใหม่ โดยแจกคู่มือกรรมการ และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

	การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี มีการกลั่นกรอง 

เรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ  

	องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

 พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะ 

ด้านที่จ�าเป็นส�าหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และ 

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบก�าหนด 

ออกจากต�าแหน่งตามวาระ และพจิารณาคดัเลอืกให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการ

เห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม และน�าเสนอ 

ความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและ 

เหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้อง 

กับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Scorecard ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

             (นายประกิต ประทีปะเสน) 

          ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร	กรรมการอสิระ	และผูบ้รหิารสายงานหลกัของบรษิทัฯ 

ซึง่เป็นผูท่ี้มปีระสบการณ์	ความรูค้วามสามารถ	ตลอดจนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิธรุกจิ	และการบรหิารความเสีย่ง 

จ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

1.	 นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง							

2.	 นายอธิป	 	 พีชานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	 นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	 นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	 นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	 นายบุญชัย	 	 ชัยอนันต์บวร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.	 นายอดิศักดิ์		 วารินทร์ศิริกุล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.	 นางสุชาวดี	 	 สรรพอาสา	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.	นายกริช	 	 จันทร์เจริญสุข	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ปฏบิตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท	โดยมขีอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบ	ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2559	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	1	ครั้ง	และครบองค์ประชุม	เพื่อก�าหนดและ

ทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กร	นโยบายการบรหิารความเส่ียง	กระบวนการบรหิารความเสีย่งองค์กร	และกฎบตัร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานสากล	รวมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคล้องต่อทศิทางกลยทุธ์การด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิ	และสนบัสนนุ 

การพฒันางานบรหิารความเสีย่งในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร	อกีทัง้เพือ่ให้มัน่ใจว่า

มีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมท้ังสามารถบรหิารจัดการความเสีย่งท่ีส�าคญัให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้		

	 นอกจากนี้มีการติดตาม	 การประเมินผล	 ทบทวน	 และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งครอบคลุม 

ความเสีย่งประเภทต่างๆ	ทีส่�าคญั	ได้แก่	ความเสีย่งด้านกลยุทธ์	(Strategy	Risk)	ความเสีย่งด้านปฏิบัติการ	(Operation	Risk) 

ความเส่ียงด้านการเงนิ	(Financial	Risk)	ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)	ความเสีย่งด้านกฎ	ระเบยีบ	(Compliance 

Risk)	 ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Anti-Corruption	Risk)	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 

Technology	Risk)	ความเสี่ยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network	Risk)	ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
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(Customer	Protection	Risk)	และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	(Social	and	Environmental	Risk)	และการรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ		

	 จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่า	การจดัการความเสีย่งมคีวามเพยีงพอเหมาะสม	และได้ถกูน�าไปปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง	จนความเสีย่ง 

อยู่ในระดับที่บริษัทฯ	ยอมรับได	้และในป	ี2559	ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์	

ให้แก่พนกังานทุกคนในบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งแก่พนกังานทกุคน 

ภายในองค์กร	

	 ทั้งนี	้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการด�าเนินงานส�าคัญในป	ี2560	ดังต่อไปนี้

1.	 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการ 

ด�าเนินธุรกิจ

2.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความเสี่ยง	ประจ�าปี	2560	เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.	 ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน	การติดตาม	และการประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งท่ีมคีวามส�าคญั

ขององค์กร	ประจ�าปี	2560	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากแผนการด�าเนินการดังกล่าว	 บริษัทฯ	 มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

                  (นายอนันต์ เกตุพิทยา) 

	 	 		 	 	 	 	 	 	 							ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
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สภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559-2560

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

	 ตัวเลขรายได้ประชาชาติของป	ี2559	ที่ทะยอยประกาศออกมาแล้ว	3	ไตรมาส	ดังแสดงในตารางที	่1	คงจะพอ

บอกได้ชัดเจนว่า	การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี	2559	คงจะขยายอัตราสูงกว่า	3%	ตามที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว

	 ส่วนตัวเลขของภาคเศรษฐกิจในระดับที่ย่อยลงไปที่ประกาศมาแล้ว	 ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 สิ่งที่โดดเด่นก็คือ 

การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีทีผ่านๆ	 มาในลักษณะท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นต่อเนื่อง	 ดังที่ 

การขยายตัวของการบริโภคที่แสดงไว้ในตารางที	่1	 ว่ามีอัตรา	0.6,	2.1	 และประมาณ	3.5	 ในปี	2557,	2558	 และ	2559	 

ตามล�าดับ	 ตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความกังวลต่อสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิง	 และไม่มี

พื้นฐานทางวิชาการใดๆ	ทั้งสิ้น	 จริงอยู่ที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปในปี	2556-2557	อันเนื่องมาจาก

นโยบายรถคันแรก	อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายบริโภค	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	รายได้ผู้บริโภคสูงขึ้น	ผู้บริโภค

ย่อมสามารถปรับตัวได	้และข้อจ�ากัดของหนี้ครัวเรือนต่อการบริโภคก็คลายตัวลง	แม้ว่าการบริโภคภาครัฐบาลอาจผันผวน

ไปบ้าง	แต่ก็มีอิทธิพลต่อการบริโภคโดยรวมของระบบเศรษฐกิจไม่มากนัก

	 ภาคเศรษฐกิจที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือ	 การลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวในอัตราที่ต�่ามาเป็นปีที่	3	 แล้ว	 

ดังท่ีเห็นได้จากอัตราการขยายการลงทุนภาคเอกชนในตารางที่	1	 เรื่องนี้จะยังคงเป็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยไปอีกนาน	 

ถ้าหากเรายังคงไม่สามารถแสวงหาวิธแีก้ไขได้	ปัญหาทีเ่กดิขึน้มาจากสาเหตุหลกัๆ		2	ประการ	คอื	การส่งเสรมิการลงทนุใหม่ๆ 

ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้	 เนื่องจากการขาดโอกาสทางการตลาดและนวัตกรรมในอันดับท่ีจะสร้างสรรค์สินค้าในเชิงพาณิชย์	 

ที่จริงแล้วประเทศไทยก็ใช่ว่าจะหมดโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนเสียเลยทีเดียว	 ความพยายามในการเสาะหาธุรกิจ 

ที่ไทยมีความได้เปรียบ	 เปรียบเทียบก็ยังคงเป็นไปได้	 สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการที่ไทยขาดการเชื่อมโยงงานวิจัย 

ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย	์ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ไทยเพียงประเทศเดียว	 แม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ	 ประเทศก็ตกอยู่ใน 

กับดักเช่นนี้	 สิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือ	 การพัฒนาเกษตรกรรมให้ไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น	 และต้นทุนต�่าลง	 

ตลอดจนไปถึงการสร้างสรรค์สินค้าในเชิงพาณิชย์ใหม่ๆ	ที่ไทยเรามีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

	 อย่างไรกต็าม	การส่งเสรมิการลงทุนใหม่ๆ		กย็งัคงเป็นช่องทางเดยีวทีจ่ะสามารถเหน็ผลในระยะสัน้ทีส่ดุ	ทีจ่ะส่งผล 

ต่อรายได้ประชาชาติได้

	 การลงทุนภาครัฐบาลเป็นความพยายามของรัฐบาลอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาที่จะผลักดันให้เกิดผลโดยเร็ว	 แต่ด้วย 

ขัน้ตอนทีม่มีาก	และการลงทนุของรัฐบาลมขีนาดไม่ใหญ่พอทีจ่ะส่งผลต่อรายได้ประชาชาตใิห้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างชัดเจน	

ความพยายามตรงนี้จึงเกิดผลไม่มาก

	 ส�าหรับภาคต่างประเทศนั้น	การขยายตัวของการส่งออกเป็นเรื่องส�าคัญก็จริง	แต่ที่ผ่านมาหลายๆ	ปี	การน�าเข้า 

ทีล่ดลงกลายเป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบเชงิบวกต่อการขยายตัวของรายได้ประชาชาติ	นกัธุรกจิและนกัเศรษฐศาสตร์หลายๆท่าน

อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้	แต่ความจริงก็คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า	การหดตัวของการน�าเข้าส่งผลต่อการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจ	เนื่องจากผลผลิตที่เกิดขึ้นสูญเสียไปกับการน�าเข้าน้อยลง

	 เมือ่ประกอบกบัการขยายตวัของการส่งออกในปี	2559	นี	้แม้ว่าจะอยูใ่นอตัราทีไ่ม่สงูอะไรมากนกั	ภาคต่างประเทศ

ในรายได้ประชาชาติโดยรวม	 จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 และคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยบวก 

ต่อไปในปี	2560	 ในขณะที่การน�าเข้ายังมีโอกาสขยายตัวอย่างรวดเร็วค่อนข้างน้อย	 ท้ังนี้เนื่องจากการลงทุนในก�าลังผลิต

ขนาดใหญ่ๆ	ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปี	2560
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ตารางที่ 1 : สัดส่วนและอัตราการขยายขององค์ประกอบ GDP

Approx.% 
of GDP

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

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

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

Q2 7.4	 5.3	 10.0	 4.0	 11.8	 1.1	 8.6	 4.4	

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

Q4 12.5	 12.4	 22.9	 30.9	 20.9	 10.6	 15.0	 19.1	

2555 Total 7.5	 6.6	 13.2	 8.9	 14.4	 3.1	 6.2	 6.5	

2556 Q1 2.9	 4.4	 5.8	 18.8	 2.9	 8.3	 8.1	 5.4	

Q2 7.6	 2.4	 4.6	 15.4	 2.0	 2.9	 4.5	 2.9	

Q3 7.3	 (1.2) (6.3) (16.2) (3.3) 3.8	 6.6	 2.7	

Q4 0.8	 (4.1) (11.4) (4.7) (13.2) 2.0	 (3.4) 0.6	

2556 Total 4.9	 0.3	 (2.0) 1.3	 (2.8) 4.2	 2.3	 2.9	

2557 Q1 3.1	 (2.9) (10.8) (12.5) (10.2) 0.1	 (10.4) (0.4)

Q2 1.9	 0.8	 (5.1) (7.7) (4.3) (0.8) (9.3) 0.8	

Q3 (1.3) 2.5	 2.6	 0.9	 3.2	 (3.7) (0.4) 1.0	

Q4 3.6	 2.1	 3.2	 (0.5) 4.2	 4.6	 (0.7) 2.1	

2557 Total 1.6	 0.6	 (2.6) (4.8) (2.0) -			 (5.4) 0.9	

2558 Q1 0.7	 2.5	 10.3	 36.6	 3.7	 1.2	 2.3	 2.9	

Q2 1.0	 1.7	 2.6	 23.2	 (3.1) 1.5	 0.2	 2.7	

Q3 2.3	 1.8	 (2.6) 21.8	 (10.1) 1.6	 (2.6) 2.9	

Q4 4.8	 2.6	 9.4	 41.1	 1.9	 (3.3) (1.2) 2.8	

2558 Total 2.2	 2.1	 4.7	 29.8	 (2.0) 0.2	 (0.4) 2.8	

2559 Q1 8.0	 2.3	 4.9	 13.3	 2.1	 4.9	 (4.7) 3.2	

Q2 2.2	 3.8	 2.7	 10.3	 0.1	 0.6	 (2.2) 3.5	

Q3 (5.8) 3.5	 1.4	 10.3	 (0.5) 6.3	 (1.3) 3.2	

หมายเหตุ

	 G.Con.	:	 Government	Consumption	 P.Con.	 :	 Private	Consumption	 Cap.	 :	 Capital	Formation	 	

	 G.Cap.	:	 Government	Capital	Formation	 P.Cap.	 :	 Private	Capital	Formation	 X	 :	 Exports	  

	 M	 :	 Imports		 Capital	Formation		:				Investment

	 เมื่อประมวลโดยรวมแล้ว	ภาคเศรษฐกิจที่จะเป็นหลักในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี	2560	ได้แก่

การบริโภค	และภาคต่างประเทศ	โดยจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ประมาณ	3.5%	
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สภาวะตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559-2560

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

	 เมื่อปีที่ผ่านมา	 บทวิเคราะห์ในที่นี้ได้กล่าวถึง	Supply	Creates	Its	Own	Demand	 ตาม	Say’s	Law	 ซึ่งเป็น

ลกัษณะทีผู่ป้ระกอบการมองเหน็โอกาสจากความต้องการและก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคและพยายามเปิดโครงการเพือ่ท�ายอดขาย 

ให้มากที่สุดในช่วงป	ี2555-2556

	 ในปีนี้	ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นของภาวะตลาดที่อยู่อาศัยป	ี2559	ดังแสดงในตารางที	่1	ได้ออกมาในลักษณะ

ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง	กล่าวคือ	ปีนี้เป็นปีแรกที่ยอดที่อยู่อาศัยโดยรวมที่ออกขายในตลาดได้ลดลง	ภายหลังจากที่ได้ขยายตัว

มาตลอดระยะเวลา	6	 ปีที่ผ่านมา	 ทั้งในเชิงของประเภทท่ีอยู่อาศัยโดยรวม	 และท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท	 อีกท้ังจ�านวน 

ท่ีอยู่อาศยัท่ีขายได้กล็ดลงจากปีก่อนหน้า	ทัง้โดยรวมและแต่ละประเภท	ทีอ่ยูอ่าศยัประเภททาวน์เฮ้าส์กบัอาคารชดุ	ถอืเป็น

ที่อยู่อาศัยประเภทที่ลดลงอย่างชัดเจน	เช่น	ทาวน์เฮ้าส์ลดลงจากประมาณ	27,000	หน่วย	เหลือ	21,000	หน่วย	และอาคาร

ชุดลดลงจากเกือบ	60,000	หน่วย	เหลือเพียงประมาณ	40,000	หน่วย	ซึ่งประเภทหลังนี้ถือได้ว่าค่อนข้างรุนแรง

	 จ�านวนที่อยู่อาศัยคงค้าง	 ณ	 สิ้นปีก็ดี	 หรือจ�านวนท่ีอยู่อาศัยท่ีออกขายในตลาดก็ดี	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ 

ตอบสนองของผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยต่อภาวะตลาดที่เริ่มเกิดการอิ่มตัว	เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรม	Supply	Creates	Its	

Own	Demand	 ร่วมกับการตอบสนองต่อความอิ่มตัวอย่างว่องไวของตลาดแล้ว	 อาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย 

ได้แสดงถึง	Agility	แห่งการประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน	หรือมีความสามารถในการปรับตัวทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	การปรับตัว 

ในปีนี้ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากการประกาศเลื่อนเปิดโครงการหลายโครงการของหลายบริษัทตามล�าดับตาม 

ที่ปรากฎในสื่อสารมวลชนแล้ว

	 เมื่อพิจารณาที่อยู่อาศัยรายประเภทแล้ว	 จะพบว่าอาคารชุดเป็นสินค้าประเภทที่มียอดขายลดลงมากที่สุด	 ดังนั้น

บรษัิทท่ีพึง่พงิสินค้าอาคารชดุในสดัส่วนทีส่งูจะได้รบัผลกระทบมากตามท่ีได้ประกาศไปแล้ว	(ยกเว้นศภุาลยั)	ส่วนทาวน์เฮ้าส์ 

ก็ลดลงเช่นเดียวกัน	แม้ว่าจะยังไม่มาก	เนื่องจากยอดคงค้างสิ้นปียังไม่เพิ่มมากมายเท่าใดนัก	บ้านเดี่ยวจัดได้ว่าเป็นสินค้า

ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

	 เมื่อพิจารณาทั้งสาเหตุของการลดลงของจ�านวนหน่วยยอดขายท่ีอยู่อาศัยแล้ว	 ผู้ประกอบการต่างบอกได้จาก 

สภาพความจริงว่า	 เนื่องมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินท่ีเพิ่มขึ้นกว่า	50%	 เป็นหลัก	 ดังนั้น	 สถาบันการเงิน 

ควรตระหนักว่า	 แม้ว่าตัวเองจะพยายามลดความเส่ียงของสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 แต่ตัวเองก็ก�าลังกลายเป็นตัวการส�าคัญ 

ที่ท�าให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากความเข้มงวดของตน	 แม้ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอาจจะเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเรว็ในช่วงปี	2554-2556	แต่กช็ะลอตัวลงอย่างมากต้ังแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	นอกจากนี	้การอ้างสัดส่วนหนีค้รวัเรอืน 

กเ็ป็นเรือ่งโง่เขลาอย่างยิง่	เนือ่งจากสดัส่วนนีข้องทกุประเทศล้วนแต่มแีนวโน้มสงูขึน้ตามเวลา	จาก	Financial	Intermediation 

ทั่วโลกที่สูงขึ้น	 ตัวเลขการบริโภคก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนได้ดีว่า	 ผู้บริโภคเริ่มคลายตัวจากภาระหนี้และสามารถเจียดรายได้ 

มาใช้จ่ายได้มากขึ้นในปี	2558-2559	นี้

	 ภาวะเศรษฐกิจเองก็เร่ิมมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นในปี	2559	 ที่สูงกว่า	3%	 แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามผลักดัน

โครงการภาครฐับาลทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้า	แต่การลงทุนภาครฐับาลเป็นเพียงส่วนน้อยของระบบเศรษฐกจิท่ีไม่อาจช่วยให้ภาวะ

เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นหน้าเห็นหลังได้มากนัก	ดังนั้น	ปัจจัยพื้นฐานของความต้องการที่อยู่ในป	ี2560	จึงไม่น่าจะแตกต่าง

จากปีนี้มากนัก	ยกเว้นสถาบันการเงินจะเปลี่ยนแปลงท่าทีของตนในทางที่ผ่อนปรนมากขึ้น
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ตารางที่ 1 : จ�านวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม 
   และประเภทต่างๆ

จ�ำนวนหน่วยยอดขำยได้ และอุปทำนคงเหลือ ของที่อยู่อำศัยรวม

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ยอดคงเหลือสิ้นปี 134,266	 128,934	 144,098	 167,567	 171,805	 177,591	

ยอดขายได้ 81,816	 107,412	 116,481	 90,635	 103,842	 80,816	

รวม 216,082	 236,346	 260,579	 258,192	 275,547	 258,407	

ขายได้ 38% 45% 45% 36% 38% 31%

จ�ำนวนหน่วยยอดขำยได้ และอุปทำนคงเหลือ ของบ้ำนเดี่ยว

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ยอดคงเหลือสิ้นปี 39,358	 38,778	 37,361	 39,380	 39,826	 37,576	

ยอดขายได้ 15,539	 13,300	 14,206	 12,467	 12,118	 11,672	

รวม 54,897	 52,078	 51,567	 51,847	 51,944	 49,248	

ขายได้ 28% 26% 28% 24% 23% 24%

จ�ำนวนหน่วยยอดขำยได้ และอุปทำนคงเหลือ ของทำวน์เฮำส์

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ยอดคงเหลือสิ้นปี 39,707	 38,617	 44,639	 51,144	 48,999	 49,609	

ยอดขายได้ 23,148	 23,593	 22,025	 16,933	 27,145	 21,940	

รวม 62,855	 62,210	 66,664	 68,077	 78,144	 71,549	

ขายได้ 37% 38% 33% 25% 36% 31%

จ�ำนวนหน่วยยอดขำยได้ และอุปทำนคงเหลือ ของอำคำรชุด

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ยอดคงเหลือสิ้นปี 43,520	 40,853	 51,260	 63,536	 67,349	 70,399	

ยอดขายได้ 37,797	 65,215	 73,843	 44,722	 59,020	 42,220	

รวม 81,319	 106,068	 125,103	 108,258	 126,369	 112,619	

ขายได้ 46% 61% 59% 41% 47% 37%

	 การพยากรณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในป	ี2560	จึงควรจะอยู่ที่	80,000	หน่วย	ตามที่เกิดขึ้นในป	ี2559	และบริษัท

พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่คงไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะสร้างยอดขายให้มีอัตราที่เจริญเติบโตได้อีกต่อไป
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ข้อมลูบรษิทั

การด�าเนินงาน
 บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 

2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

และการพาณชิย์ โดยมทีนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรก

ได้ด�าเนนิธรุกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะ

โครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคาร

ส�านักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และ 

ได้น�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 

ทั้งแนวราบ และแนวสูงหลายโครงการ จนกระทั่งในปี 2540 บริษัทฯ  

ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับส�านักงาน 

คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”)  

ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมมูลหนี้จ�านวนทั้งสิ้น 8,113 ล้านบาท 

 การปรบัโครงสร้างหนีเ้สรจ็สิน้ในปี 2545 โดยบรษัิทฯ ยงัคงด�าเนนิธรุกจิ 

เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด 

อาคารชุด อาคารส�านกังาน รีสอร์ท และโรงแรม จนถงึปัจจบุนั บรษิทัฯ 

มีทุนช�าระแล้วทั้งส้ิน 1,716.55 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547-2559 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญดังนี้
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญ

       

2547 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ 

ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ เอกมัย-รามอินทรา พร้อมท้ังเปิดโครงการ

อาคารสงูขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศภุาลยั คาซา รวิา รมิฝ่ังเจ้าพระยา 

(2) ศภุาลยั พรเีมยีร์ เพลส อโศก (3) ศภุาลยั โอเรยีนทัล เพลส สาทร-สวนพลู

• ทริสเรทต้ิงจดัอนัดับเครดิตองค์กรของบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั 

“BBB” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทฯ 

ในธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ คณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ ตราสญัลกัษณ์

ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง 

2548 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมท้ังเปิด

โครงการอาคารชุด 2 โครงการใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 

(2) ซิตี้โฮม สุขุมวิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการได้ภายในงาน 

Grand Opening

• ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั รุน่ที ่3 จ�านวนไม่เกนิ 

433,087,447 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้

สิทธิ 3 ปี โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 

1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมด

อายุการใช้สิทธิแล้ว

• ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ จ�านวนไม่เกิน 

10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

2.28 บาท ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

• ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 443,087,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สิทธติามใบส�าคญัแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญั

รุ่นที่ 3 และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ 

และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2549 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย 

สวุรรณภมู ิ(2) ศภุาลยั วลิล์ วงแหวน-รตันาธเิบศร์ (3) ศภุาลยั วลิล์ สขุมุวทิ-

ศรีนครินทร์ (4) ศุภาลัย วิลล์ กิ่งแก้ว ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเปิดโครงการ

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

ริเวอร์ เพลส และในปีนี้เปิดอาคารส�านักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 3 พร้อมท้ังย้ายท่ีท�าการส�านักงานใหญ่มาท่ีอาคารศุภาลัย 

แกรนด์ ทาวเวอร์
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• ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น

ระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ตลอดจน

ความสามารถในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน

• ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก

ส�านกังานรบัรองคณุภาพสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และจาก AFAQ-EAQA ส�าหรับโครงการแนวราบ

2550 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ 

วงศ์สว่าง (2) ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 2 (3) ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน 

ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (4) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 

พร้อมทัง้เปิดโครงการอาคารชดุ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซติีโ้ฮม รชัดา-ป่ินเกล้า 

(2) ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (3) ซิต้ีโฮม สี่แยกท่าพระ 

(4) ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

• ทรสิเรทต้ิงคงอนัดับเครดิตองค์กรของบรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั 

“BBB+”

• ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จาก

ส�านกังานรบัรองคณุภาพสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ส�าหรับอาคารสูง

2551 • เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ 

อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ 

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

(3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (4) โครงการ

บ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว 

และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์ (7) โครงการอาคารชุดศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามค�าแหง 

และ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ภูเก็ต 

• คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ด�าเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จ�านวน 120 

ล้านหุน้ คดิเป็นร้อยละ 6.99 ของหุ้นท่ีออกและช�าระแล้ว โดยบรษัิทฯ สามารถ

ซื้อหุ้นได้ครบตามจ�านวน 120 ล้านหุ้น 
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2552 • เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6 

โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 

และบ้านแฝด ศภุาลยั ซต้ีิฮลิล์ ภเูกต็ (2) โครงการบ้านเดีย่ว ศภุาลยั ฮลิล์ ภเูกต็ 

(3) โครงการบ้านเดีย่ว และทาวน์เฮ้าส์ ศภุาลยั วลิล์ ราชพฤกษ์-เพชรเกษม 48 

(4) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 

(5) โครงการบ้านเดีย่ว ศภุาลยั พาร์ควลิล์ ประชาอทุศิ 86 (6) โครงการบ้านเดีย่ว 

ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง (7) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

คาซาริวา วิสต้า 2 (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา 

(10) โครงการอาคารชดุ ศุภาลัย ปาร์ค รชัโยธนิ และ (11) โครงการอาคารชดุ 

ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

• คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจ�านวน 120,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน 

คิดเปน็สัดสว่นร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแลว้ทั้งหมด 1,716,553,249 หุน้ 

โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย

และรบัประกนัการจ�าหน่าย โดยบรษิทัฯ มวีตัถปุระสงค์ในการน�าเงนิทีไ่ด้จาก

การระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและซื้อ

ที่ดินใหม่ 

• ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง 

ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการ

บ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2553 • เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10 

โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน-จันทรุเบกษา (2) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ สายไหม-วัชรพล (3) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ค

วิลล์ รามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต 

(5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ 

(6) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดี่ยว 

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ 

ตวิานนท์-ปทมุธาน ี(9) โครงการทาวน์โฮม ศภุาลยั วลิล์ ศรนีครนิทร์-กิง่แก้ว 

(10) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย การเด้นวิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกาคลอง 3 

(11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (12) โครงการอาคารชุด 

ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-

เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี
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• ทริสเรทต้ิงเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ 

• ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง 

ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการ

บ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2554 • เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ 

อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวศุภาลัย มณฑลา

ปิ ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 

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

วิลล์ วงแหวน ล�าลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 

ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย พรีมา ริวา (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก 

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

อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ

2555 • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อยู่

ที่ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ 

• เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 10 โครงการ 

อาคารชดุ 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ว ศภุาลยั พาร์ควลิล์ ศรรีาชา 

(2) โครงการบ้านเดีย่ว ศภุาลยั การ์เด้นวลิล์ สวุรรณภมู ิ(3) โครงการทาวน์โฮม 

โนโว วิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ 

พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-

ล�าลูกกา คลอง 5 (8) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต 

(9) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเดี่ยว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้

รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 

(13) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั วสิต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการอาคารชดุ 

ศุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต ซิตี้ (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง 

เชียงใหม่ (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ 

(17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพลู



29รายงานประจ�าปี 2559

2556 • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่

ระดับ “A-” พร้อมท้ังปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” 

หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” เนื่องจากคาดว่าผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทจะดีขึ้นในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้

จ�านวนมาก 

• เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 8 โครงการ 

อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช-

สวนหลวง (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 

(3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8 (4) โครงการบ้านเดี่ยว 

ศภุาลยั โมด้า เชยีงใหม่ (5) โครงการบ้านเด่ียว ศภุาลยั การ์เด้นวลิล์ บางแสน 

(6) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย เอสเซ้นส์ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย 

พาร์ควิลล์ นิตโย (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 

(9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มาเรย์ (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

วสิต้า ภเูกต็ (11) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั ซติี ้รสีอร์ท สถานพีระนัง่เกล้า-

เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 

32 (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง 

(14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคาร

ชุด ศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

2557
• ทริสเรทต้ิงปรบัอนัดับเครดิตองค์กร และหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธไิม่มหีลกัประกนัของ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-” โดยอันดับเครดิต

ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นตามคาด และ

ฐานรายได้ท่ีคาดว่าจะขยายตัว ท้ังนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึงถึง

ผลงานของบรษัิทท่ีได้รบัการยอมรบัในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย 

แบรนด์สนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัในตลาดทีอ่ยูอ่าศยัระดับราคาปานกลาง และ

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย

• เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 

19 โครงการ อาคารชดุ 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านรุน่ใหม่และ

ทาวน์โฮม ศภุาลยั เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 (2) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุน่ใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการ

บ้านรุ่นใหม่ ศภุาลยั วลิล์ วงแหวน ป่ินเกล้า-นครอนิทร์ (4) โครงการบ้านเดีย่ว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว 

วิลล์ ล�าลูกกา คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ 

วงแหวน-ล�าลกูกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วลิล์ วงแหวน-บางใหญ่ 

(9) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ 

(10) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 

(11) โครงการบ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ รังสิต-คลอง 2
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  (12) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า 

รังสิต-คลอง 2 (13) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-

สันก�าแพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี 

(15) โครงการบ้านเด่ียวและบ้านรุ ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี 

(16) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเดี่ยว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี (19) โครงการบ้านเดี่ยว 

ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 

สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยก

ปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท พญาไท (24) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า 

รัตนาธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34 

(27) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย มอนเต้ II เชียงใหม่

2558 • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยัง

ค�านึงถึงผลงานของบริษัทท่ีได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใน

ประเทศไทย แบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา

ปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย

• เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

11 โครงการ อาคารชดุ 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้านทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเดี่ยว 

ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลัย 

เบลล่า กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 

พทุธมณฑล สาย 3 (5) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พรมีา วลิล่า พหลโยธนิ 50 

(6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครอินทร์-พระราม 5 (7) โครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ล�าลูกกา 

คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ สุรนารี 

(10) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ โชตนา-

รวมโชค (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลัย 

วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ 

(13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ 

รชัดาฯ-นราธวิาส-สาทร (16) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั ลอฟท์ สถานแีคราย 

(17) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั รวิา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั 

ลากูน คอนโด
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2559 • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ 

บริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” 

โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาด

พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาด

ที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

• เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม 16 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม 

ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (2) โครงการทาวน์โฮม พรีโม่ 

พระราม 2 (3) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-

บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 

(5) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านรุน่ใหม่ และทาวน์โฮม ศภุาลยั วลิล์ เพชรเกษม 69 

(6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ 

(7) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า พัทยา (8) โครงการบ้านเดี่ยว และ

บ้านรุน่ใหม่ ศภุาลยั เบลล่า สรุาษฏร์ธาน ี(9) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านรุน่ใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านดี่ยว 

และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการบ้านเดี่ยว และ

บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 

ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ ระยอง (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด 

ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนเต้ บิตเชียงใหม่ 

(17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา 

(20) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั ซต้ีิ รสีอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชดุ 

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่

อยู่อาศยัและเพือ่การพาณชิย์ โครงการทีอ่ยูอ่าศยัของศภุาลยั อยูภ่ายใต้แนวความคดิ การสร้างสรรค์ทีอ่ยูอ่าศยัท่ีมคีณุภาพ 

เพือ่สงัคมคณุภาพของ “ชาวศภุาลัย” ด้วยการพัฒนาผลติภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนือ่ง ใช้วสัดกุ่อสร้างทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเปน็ผู้ด�าเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารชุด ในหลากหลายท�าเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผูม้รีายได้ปานกลางถึง

ผูม้รีายไดร้ะดบัสงู โดยมุง่เน้นท่ีจะพฒันาโครงการปัจจบุนัและก่อสร้างบ้านทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ และส่งมอบ

ให้แก่ลกูค้าตามก�าหนด เพื่อสร้างการจดจ�าในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อน�าหน้าโครงการต่างๆ 
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ทุกโครงการ ตามด้วยช่ือลักษณะหรือรูปแบบโครงการท่ีแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่า โดยเน้นที่ท�าเลท่ีเป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกท้ังบริษัทย่อย 

ยังด�าเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน 

สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ 

แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (“SPM”)

“บริหารจัดการโรงแรม”

  บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด/2

(“PE”)
“โรงแรมพัฒนอสังหาริมทรัพย์”

 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 หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด/3

(“HN”)
“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

 Supalai Philippines 

Incorporate (“SPI”)
“ให้เช่าอาคารส�านักงาน”

 Supalai Singapore Holdings 

Pte. Ltd. (“SSH”)
“ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ”

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
(SPALI)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม/1

0.004% 1.31%

99.91% 81.51% 98.77%

29.35%

55.92% 100.00% 100.00%

0.13% 5.40%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

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

ตัง้มตธิรรม ถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 5.06 ของทนุช�าระแล้ว ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอืเป็นบคุคลธรรมดาหลายรายทีม่ไิด้มคีวามเกีย่วข้องกบักลุม่นายประทปี ตัง้มตธิรรม 

 /3 ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและ

บุคคลธรรมดาที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บ ริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี

(1)	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(“SPM”)

 บรษิทัฯ ถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.91 ของทนุจดทะเบยีน 25 ล้านบาท ด�าเนนิธรุกจิบรหิารดแูลและจดัการโรงแรม ภตัตาคาร 

สถานพกัตากอากาศและบรหิารโครงการอสงัหาริมทรพัย์ ปัจจบุนั ด�าเนนิการบรหิารโรงแรม ศภุาลยั ป่าสกั รสีอร์ท แอนด์ สปา

(2) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด (“HN”)

 HN จัดตั้งขึ้นในปี 2531 จากการรวมกลุ่มของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มนายประทีป 

ตั้งมติธรรม กลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม และ บมจ.มั่นคงเคหะการ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และ

ร้อยละ 6.03 ตามล�าดับ ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯ เห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยัง

เป็นการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน HN ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 

191.50 ล้านบาท ปัจจุบัน พัฒนาโครงการอาเซี่ยนเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง 

2 โครงการ และโครงการบ้านจัดสรรอีก 11 โครงการ

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

เพ่ิมเป็นร้อยละ 55.92 

(3) บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด (“SPN”)

 บ ริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 335.45 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน ด�าเนินโครงการบ้านจัดสรร 6 โครงการในจังหวัดขอนแก่น

(4) บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด (“PE”)

PE จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาในปี 2544 SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วม

ทุนใน PE เพื่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจาก

การพัฒนาโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และ SPM มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงได้ขายหุ้นทั้งหมด

ให้บริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553 ของบริษัท ภูเก็ต เอสเตท จ�ากัด มี

มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 153.6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 307.3 ล้านบาท บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเป็นจ�านวนเงิน 

143.7 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.51 ปัจจุบัน PE ประกอบธุรกิจ

พัฒนาบ้านพักตากอากาศเพื่อเช่าระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

(5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Philippines Incorporate ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ฟิลิปปินส์ จ�านวน 599,999,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธุรกิจอาคาร

ส�านักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์

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

ในระหว่างปี 2557-2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศสิงคโปร์ จ�านวน 62,191,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจ

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

ในร ะหว่างปี 2557-2559 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนใน  

Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 33,057,100 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

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

ในระหว่างปี 2557-2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Rippleside Development 

Pty. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศออสเตรเลยี จ�านวน 7,050,100 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Rippleside 

Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

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

ในระหว่างปี 2557-2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development 

Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 4,500,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Officer 

Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

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

ในร ะหว่างปี 2558 และปี 2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Greenvale 

Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 9,087,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 

Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย
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จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

• มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 30 ปี จึงสามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคในต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดได้

• สถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพ ท่ัวทุกทิศทางในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง

ต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ท�าให้

เพิ่มโอกาสในการขายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

• การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

จนท�าให้บริษัทฯ เป็นผู้น�าบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ

• การวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และเน้นการให้

บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น 

เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีขอบเขตการ

ควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ท�าให้สามารถส่ง

มอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธ์ิได้เร็ว 

รวมทั้งการส�ารวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะน�ามาพัฒนา ก่อนที่จะ

พจิารณาลงทนุเพิม่เตมิในโครงการทีม่อียูห่รอืลงทนุในโครงการใหม่ โดยก�าหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่

เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนยิมของตลาด อีกทั้งยังจ�ากัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการ

และเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง

ยั่งยืน ดังนี้ 

1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนกังานท�างานอย่างมคีวามสขุ (Happy Workplace) เน้นพฒันาทรพัยากรบคุคล

อย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการ

ให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

ประสบความส�าเร็จ 

3. การสร้างพนัธมติรทางธรุกจิกบัคูค้่าและผูร้บัเหมา โดยการยดึมัน่ในความซือ่สตัย์ และจรยิธรรมในการด�าเนินธรุกิจ

4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในท�าเลที่เหมาะสมและ

มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญใน

เรื่องการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการที่ดีเลิศ โดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์และ

ความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ 
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5. การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...

ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” โดยการการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา 

ค้นคว้า วจิยั และออกแบบบ้านอนรุกัษ์พลงังาน, พฒันาสภาวะแวดล้อมของสงัคมและพืน้ที ่ทีบ่รษิทัฯ ไปพฒันา

โครงการต่างๆ , ให้การสนบัสนนุกจิกรรมของสถาบันหรอืมูลนธิกิารกศุลต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสร้างสรรค์สงัคม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 

มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้ 

	 ก.	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

	 1)	 ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและท่ีดินเพ่ือจ�าหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะ

แนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) 

พร้อมการพฒันาสาธารณปูโภคต่างๆ ในโครงการ บรษิทัฯ มนีโยบายขายบ้านพร้อมทีด่นิจดัสรร ทัง้บ้านสร้างเสรจ็ก่อนขาย 

และบ้านส่ังสร้าง ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขายบ้านที่ก�าลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความ

ม่ันใจว่าบ้านจะสร้างเสรจ็ตามก�าหนด โครงการของกลุม่บรษัิทต้ังอยู่บนท่ีดินท�าเลบรเิวณถนนรอบนอกของกรงุเทพมหานคร 

หรอืใกล้กบัระบบขนส่งมวลชนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั และจะมขีึน้ในอนาคต รวมท้ังในต่างจังหวดัท่ีเป็นศนูย์กลางธรุกจิและแหล่ง

ท่องเท่ียว ซึง่เป็นท�าเลใหม่ทีม่ศีกัภาพและมคีวามต้องการบ้านพกัอาศยัสงู ทกุโครงการของกลุม่บรษิทัอยูภ่ายใต้แนวความคดิ 

“ศภุาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สงัคมไทย” มแีบบบ้านให้เลอืกหลากหลาย ทีไ่ด้รบัการออกแบบ สวยงาม ไม่ล้าสมยัในรปูแบบ 

Modern Classic Style อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะใช้ชื่อ

โครงการที่ต่างกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีชื่อโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

 โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว

ระดับราคา	 :		 6.0	–	16.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	150,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย มณฑลา ปิ่นเกล้า – พุทธมณฑล สาย 1
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว

ระดับราคา	 :		 8.0	–	16.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป	อายุตั้งแต่	36	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	150,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว

ระดับราคา	 :		 3.5	–	6.0	ลา้นบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	70,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	และบ้านรุ่นใหม่

ระดับราคา	 :		 3.7	–	6.2	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย วิลล์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	และทาวน์โฮม

ระดับราคา	 :		 1.8	–	5.5	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุต้ังแต่	24	ปีขึ้นไป

รายได้ประมาณ	35,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ พรีโม่
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 ทาวน์โฮม

ระดับราคา	 :		 1.99		–	5.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาทขึ้นไป/เดอืน/ครอบครัว

 โครงการ ไพรด์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	และทาวน์โฮม	

ระดับราคา	 :		 2.4	–	6.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ เบลล่า
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	และทาวน์โฮม

ระดับราคา	 :		 1.6	–	5.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึน้ไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ โนโว วิลล์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 ทาวน์โฮม	

ระดับราคา	 :		 1.2	–	2.7	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	15,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ปาล์มสปริง แกรนด์วิลล์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นเก่า	และรุ่นใหม่	

ระดับราคา	 :		 4.7	–	11.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	70,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ปาล์มสปริง 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 ทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นเก่า	บ้านรุ่นใหม่	

บ้านแฝด-บ้านเดี่ยวรุ่นใหม	่

ระดับราคา	 :		 2.8	–	5.8	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	45,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ รอยัล ริเวอร์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	

ระดับราคา	 :		 2.2	–	6.7	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุต้ังแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	45,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ เอสเซ้นส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	และอาคารพาณิชย์	

ระดับราคา	 :		 4.1	–	7.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	80,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ โมด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยวรูปแบบทันสมัยขึ้น	และบ้านแฝด	

ระดับราคา	 :		 3.7	–	5.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายตุั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึน้ไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ลากูน

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 บ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	ทาวน์โฮม	สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา	 :		 2.5	–	9.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

	 2)	 ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย	

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพื่อจ�าหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการ

อาคารชุดในลักษณะแนวสูง โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกท�าเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก 

รวมถึงบริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยา โครงการอาคารชุดท่ีเปิดจ�าหน่ายจะใช้ชื่อโครงการท่ีต่างกันออกไปตามความเฉพาะตัว

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

 โครงการ ศุภาลัย พรีมา ริวา 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 5.1	–	27.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึน้ไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 4.0	–	25.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	60,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 5.0	–	19.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

	 	 รายได้ประมาณ	100,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 4.35	–	18.40	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

	 	 รายได้ประมาณ	100,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 3.4	–	20.0	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	60,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน 2

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.7	–	5.7	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ – นราธิวาส – สาทร 

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.5	–	11.8	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.01	–	8.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	27	ปขีึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครวั

 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาชื่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.6	–	8.7	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.6	–	6.3	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.2	–	4.6	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย 

รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.7	–	4.3	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายตุั้งแต	่28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	45,000	บาทขึน้ไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.2	–	9.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุต้ังแต่	27	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.6	–	4.5	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาท/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.7	–	4.6	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	27	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาท/เดือน/ครอบครวั

 โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา – แยกท่าเรือแหลมฉบัง
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.77	–	4.3	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	27	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	40,000	บาท/เดือน/ครอบครัว



43รายงานประจ�าปี 2559

 โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.3	–	3.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.6	–	4.41	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	28	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.39	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุต้ังแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.4	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.4	–	3.6	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปขีึ้นไป	

รายได้ประมาณ	50,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครวั
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 โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.0	–	3.1	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รัชโยธิน – พหลโยธิน 32
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 2.2	–	4.28	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.98	–	5.24	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	23	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.8	–	3.0	ลา้นบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	27	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	28,000	บาท/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า – เจ้าพระยา
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.7	–	4.7	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายตุั้งแต	่25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	25,000	บาท/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.4	–	3.4	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.22	–	2.5	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปขีึ้นไป	

รายได้ประมาณ	20,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครวั

 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 0.96	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึน้ไป	

รายได้ประมาณ	20,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.78	–	4.6	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	25,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.9	–	4.6	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	25,000	บาท/เดือน/ครอบครัว
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 โครงการ ศุภาลัย มาเรย์@พัทยา
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.4	–	4.9	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	27	ปีขึ้นไป	

รายได้ประมาณ	30,000	บาท/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.0	–	2.3	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	24	ปขีึ้นไป	

รายได้ประมาณ	18,000	บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว	

 โครงการ ซิตี้รีสอร์ท@ภาสว่าง – เพชรเกษม จ. สงขลา
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 :	 คอนโดมิเนียม

ระดับราคา	 :		 1.4	–	4.4	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า	 :	 ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป	อายุตั้งแต่	24	ปขีึ้นไป	

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

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน เพ่ือให้บริการพ้ืนท่ีส�านักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยท�าเลท่ีตั้งของ

โครงการจะอยู่ในกรุงเทพมหานครบนท�าเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) 

ได้ง่าย และมีส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน ปัจจุบัน บริษัทฯ 

เปิดอาคารส�านักงานให้เช่า “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 เป็นอาคารสูง 33 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่

ให้เช่าประมาณ 42,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารส�านักงานที่เน้นความทันสมัย 

ด้วยรปูแบบสถาปัตยกรรมทีม่รีปูทรงอาคารเป็นวงรี มีการวางรปูแบบพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสมและเป็น

อาคารประหยัดพลังงาน ขนาดพื้นที่ให้เช่ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 118 - 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

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

อาคารส�านักงานเกรด A สูง 45 ชั้นรวมที่จอดรถ มีพื้นที่ทั้งหมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 

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

ระดับโลก คือบริษัท Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542-2543 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ แม้ว่า

ตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron Mega 

Plaza Condominium Association โดยได้รับรางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวดกับหน่วยงานหลาย

หน่วยงาน

	 ค.	 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท	

 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมุ่งเน้นในต่างจังหวัดที่มีศักภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมและ 

รีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท 2 แห่งได้แก่ “ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่ง

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีห้องพักจ�านวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อมด้วย

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

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

เป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก
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12. ดร.สหัส	 	 บัณฑิตกุล

เลขานุการบริษัท 

นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน ์  

หมายเหตุ
* กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือ	กรรมการสองในสี่คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

7		11			8				5			1				2			3		10			6			4				9			12		
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประกิต	 	 ประทีปะเสน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 กรรมการตรวจสอบ

3. ผศ.อัศวิน	 	 พิชญโยธิน	 กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวธูปทอง	 	 หิรัณยานุรักษ์

2     1     3

50 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



1. นายประกิต	 	 ประทีปะเสน	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

3. รศ.ดร.วิรัช	 	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์

2      1     3  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

1. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์*			 	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 	 	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

3. นายอธิป	 	 พีชานนท	์	 		 	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 	 	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

นางสาวธูปทอง	 	 หิรัณยานุรักษ์	

*	รศ.ดร.วริชั	อภเิมธธี�ารง	 ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการมผีลนบัแต่วนัที	่27	มกราคม	2559	และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	
ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2559	มีมติแต่งตั้ง	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการแทน	
รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธ�ารง	ทั้งนี้	มีผลนับแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2559

 2      1     3      4
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. นายอนันต์	 	 เกตุพิทยา	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			

2. นายอธิป	 	 พีชานนท์	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

3. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

4. นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

5. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

6. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล		 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

7.	 นายบุญชัย	 	 ชัยอนันต์บวร	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายอดิศักดิ์	 	 วารินทร์ศิริกุล	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นางสุชาวดี	 	 สรรพอาสา	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			

10. นายกริช													จันทร์เจริญสุข	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	
5

เลขานุการคณะกรรมการความเส่ียง  

นางสาวธูปทอง	 	 หิรัณยานุรักษ์	

 1 24

95 6 10

3
78
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คณะกรรมการบริหาร 

1. ดร.ประทีป	 	 ตั้งมติธรรม	 	 ประธานกรรมการบริหาร	

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม	 	 รองประธานกรรมการบริหาร			

3. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 	 กรรมการผู้จัดการ
2      1      3      1
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1. ดร.ประทีป	 	 ตั้งมติธรรม		 	 ประธานกรรมการบริหาร	 	

2. นางอัจฉรา	 	 ตั้งมติธรรม		 	 รองประธานกรรมการบริหาร	

3. นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 	 กรรมการผู้จัดการ		

4. นางวารุณี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	

5. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานก่อสร้างแนวราบ	

6. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานก่อสร้างอาคารสูง	

7.	 นายบุญชัย	 	 ชัยอนันต์บวร	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โครงการภูมิภาค	2	

8. นายอดิศักดิ์	 	 วารินทร์ศิริกุล	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โครงการภูมิภาค	3

9. นางสุชาวดี	 	 สรรพอาสา	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอาวุโส

10. 	นายกริช												จันทร์เจริญสุข	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม

คณะกรรมการจัดการ 

12 3

45 67
8

910
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คณะกรรมการบริษัท     

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

อาย	ุ68	ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบรหิาร

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2558-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 

  Supalai Greenvale Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  Supalai Officer Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  Supalai Rippleside Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  Supalai Australia Holdings PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD

2556-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  Supalai Philippines Incorporated

2536-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

2536-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด

2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ภูเก็ตเอสเตท	จ�ากัด

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

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2558-ปัจจุบัน	 อุปนายกสมาคม	สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยอิลินอยส์	ประเทศไทย

2554-ปัจจุบัน	 อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

2543-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง 
	 413,595,644	หุ้น	อัตราร้อยละ	24.09

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
	 90,188,200	หุ้น	อัตราร้อยละ	5.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	เป็นสามีของนางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	
	 และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	

	 และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์	ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	26	มิถุนายน	2532	

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่21 เมษายน 2560) : 27	ปี	10	เดอืน

คุณวุฒิการศึกษา

	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

ประวัติการอบรม

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

	หลกัสตูร	วตท.	ผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	รุ่นที	่7
	หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 วิทยาลัยการเมือง 

การปกครองสถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	16

	หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	9

	หลักสูตร	 ผู ้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	 

สถาบันพัฒนาเมือง	(มหานคร	รุ่นที่	1)

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:
• หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 :	 Thailand's	3rd  

National	Conference	on	Collective	Action	Against	 

Corruption	รุ่นที่	2/2012

• หลักสูตรสัมมนา	M-DLB	:	Director	Luncheon	Briefing	 
รุ่นที่	2/2008

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

• DCP	:	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	17/2002

56 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



อาย	ุ68	ปี

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

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

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง 
	 90,188,200	หุ้น	อัตราร้อยละ	5.25

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
	 413,595,644	หุ้น	อัตราร้อยละ	24.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	เป็นภรรรยาของดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	
	 และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	11/12
	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2/2

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	26	มิถุนายน	2532	

ระยะเวลาการท�างาน (นบัถงึวนัที ่21 เมษายน 2560) : 27	ปี	10	เดอืน

คุณวุฒิการศึกษา

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

	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• DCP	:	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	30/2003
• CSP	:	Company	Secretary	Program	รุ่นที่	1/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	รองประธานกรรมการบริหาร,	 

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด

2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ภูเก็ต	เอสเตท	จ�ากัด

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
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นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

อาย	ุ38	ปี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง 
	 732,000	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.04

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	เป็นบุตรชายของดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม
	 และนางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1	
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	21	เมษายน	2552	

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 8	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)	
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• DCP	:	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	120/2009

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ,	กรรมการบริษัท,	 

	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)		

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

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2552-ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	

58 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



นายประกิต ประทีปะเสน

อาย	ุ74	ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2546-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	 

	 	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จ�ากัด	(มหาชน)

2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ซัสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	หาดทิพย์	จ�ากัด	(มหาชน)

2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	ลัคกี้เท็คซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 

	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

2534-ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	ด	ิเอราวัณ	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)

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

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2543-2559	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	ไทยคาร์บอนแบล็ค	จ�ากัด	(มหาชน)

2536-2555	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2547-2554	 ประธานคณะกรรมการ	 

	 	 บริษัท	ไทยชูการ์มิลเลอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2549-2555	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2543-2554	 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	
	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2/2

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	25	เมษายน	2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

	M.A.	Business	Administration	Wayne	State	University,	 
Detroit,	Michigan,	U.S.A

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

ประวัติการอบรม

	หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง	สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์	 
ประเทศฟิลิปปินส์	

	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด	 
และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์	ประเทศสิงคโปร์

	หลักสูตรพิเศษ	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 
รุ่นที	่3

	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	โปรแกรมส�าหรับผู้บริหาร	 
สถาบันเอ็มไอท	ีรัฐแมชซาชูเซตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:
• หลักสูตรสัมมนา	R-CAC	:	Thailand’s	4th National  

Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption	

รุ่นที่	1/2013

• RCP	:	Role	of	Chairman	Program	รุ่นที่	15/2007
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	1/2003

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2548-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 

	 	 บริษัท	อาเชียนมารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

59รายงานประจ�าปี 2559



รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง

อาย	ุ74	ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 	 บริษัท	เอเซียพลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 	 บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

2549-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 

	 	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

2549-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 	 บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จ�ากัด	(มหาชน)			

2538-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 	 บริษัท	เมโทรซิสเต็มส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		

2535-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	 

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	หลักทรัพย	์เอเซียพลัส	จ�ากัด

2546-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

2531-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	 

	 	 ส�านักงานสอบบัญชี	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง 
	 2,431,466	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.14

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	11/12
	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2/2

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	5	ตุลาคม	2535

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 24	ปี	6	เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

	Ph.D	(Finance)	University	of	Illinois	 
at	Urbana-Champaign	U.S.A.	

	M.B.A.	Gothenburg,	Sweden	
	M.A.S.	University	of	Illinois	 

at	Urbana-Champaign	(UIUC),	USA

	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• หลักสูตรสัมมนา	R-CF	:	Chairman	Forum	2015	 

"Chairman	Role	in	Building	Independence	across	the	Board"	 

รุ่นที่	1/2015

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

• หลักสูตรสัมมนา	R-CF	:	Chairman	Forum	2014	 
“Chairman	Role	in	Building	Independence	across	the	Board”	

รุ่นที	่1/2014

• ACEP	:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุน่ที	่4/2012
• หลักสูตรสัมมนา	R-SS:	Special	Seminar	รุ่นที่	1/2010
• หลักสูตรสัมมนา	M-DLB:	Director	Luncheon	Briefing	 

รุ่นที่	1/2009

• หลักสูตรสัมมนา	M-AGM:	Annual	General	Meeting	 
รุ่นที่	1/2009

• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	2/2003

60 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



นายอนันต์ เกตุพิทยา

อาย	ุ65	ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• หลักสูตรสัมมนา	NDC	:	The	2nd National Director  
Conference	2013	“Board	Leadership	Evolution”	รุ่นที่	1/2013

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

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

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2550-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		 

	 	 บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จ�ากัด	(มหาชน),			

2550-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 

	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 บริษัท	ไฮโดรเท็ค	จ�ากัด	(มหาชน)	

2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 

	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 บริษัท	ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	

2546-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 

	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,	 

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2551-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	เซียร์	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	
2543-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 
	 	 บริษัท	จัดหางาน	เดอะ	บิลเลี่ยน	โซลูชั่น	จ�ากัด	

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	22	มกราคม	2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16	ปี	3	เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการ)	 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	(ศศินทร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

	สถิติศาสตร์บัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• National	Director	Conference	2016	:	Enhancing	Growth	

Through	Governance	in	Family-Controlled	Businesses
• RCL	:	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	

รุ่นที	่1/2015
• หลักสูตรสัมมนา	Director	Forum	2/2015	:	Building	better	

board	through	effective	independent	Director
• หลักสูตรสัมมนา	C-Conference	:	“Thailand's	5th National 

Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption”	
รุ่นที	่1/2014

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

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

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

and	Trend”	รุ่นที่	1/2013
• หลักสูตรสัมมนา	DTT	:	Personal	Financial	Planning	 

Workshop	for	Directors	รุ่นที่	1/2013
• หลักสูตรสัมมนา	AGM	:	“Integrity	Pact	มาตรการส�าคัญ 

ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น”	รุ่นที่	1/2013
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ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

อาย	ุ76	ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

2545-ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544-ปัจจุบัน	 ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 

	 	 (TREBS:	Thailand	Real	Estate	Business	School)

2543-ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	ประจ�าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 

	 	 และ	โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย,	สมาคมบ้านจัดสรร,	 

	 	 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543-ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการปริญญาโท	 

	 	 บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540-ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	 

	 	 การประเมินค่าทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2554-2558	 อนุกรรมการ	กพส.ของคณะกรรมการส�านักงาน 

	 	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 

	 	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2554-2557	 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย	 

	 	 ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2554-2557	 ทีป่รกึษาคณะท�างานโครงสร้างพืน้ฐาน	คมนาคม	และพลงังาน	 

	 	 “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	

2554-2557	 กรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานก่อสร้าง 

	 	 อาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่	ที่เกียกกาย

2554-2556	 ประธานคณะกรรมการจัดท�าราคาค่าก่อสร้างอาคาร 

	 	 ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	10	พฤษภาคม	2554

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 5	ปี	11	เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

	Master	of	Architecture,	University	of	Illinois,	U.S.A.
	ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• AACP	:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่นที	่24/2016
• FSD	:	Financial	Statements	for	Directors	รุ่นที่	26/2014
• ACP	:	Audit	Committee	Program	รุ่นที่	38/2012	
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	91/2011

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย	 

	 	 กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์,	ก่อสร้าง,	ออกแบบ

2556-ปัจจุบัน	 อปุนายก	สมาคมนกัเรียนเก่า	มหาวทิยาลยัอลิินอยส์	

2555-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 

	 	 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	

2552-ปัจจบุนั	 ผูท้รงคณุวฒิุ	คณะอนกุรรมการก�าหนดราคาประเมนิ 

	 	 ทนุทรัพย์	กรงุเทพฯ	กรมธนารกัษ์	กระทรวงการคลัง

62 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อาย	ุ70	ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2540-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2553-2554	 กรรมการอิสระ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	13	ตุลาคม	2558

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 1	ปี	6	เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

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

	Diplome	d’Etudes	Superieures,	(Economic	Integration),	Uni-
versite	de	Nancy,	France

	Licenciatura,	Facultad	de	Ciencia	Politica	Economica,	Uni-
versidad	Complutense	de	Madrid,	Spain

	ปริญญาตรี	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	34/2005

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการก�ากับ 

	 	 ดแูลกจิการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บรษิทั	อมรินทร์พริน้ติง้	แอนด์	พบัลชิชิง่	จ�ากดั	(มหาชน)

2552-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2547-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

2540-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายอธิป พีชานนท์

อาย	ุ58	ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Greenvale	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Officer	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Rippleside	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Australia	Holdings	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Singapore	Holdings	PTE.LTD

2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Philippines	Incorporated

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2559-ปัจจุบัน	 คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่ 

	 	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

2558-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 

	 	 หอการค้าไทย

2558-ปัจจุบัน	 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2556-ปัจจุบัน	 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2553-ปัจจุบัน	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2551-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า	 

	 	 กลุ่มอสังหาริมทรัพย	์ออกแบบและก่อสร้าง	 

	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2547-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย			

2547-ปัจจุบัน	 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์ 

	 	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2553-2557	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
	 -	ไม่มี	-

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 5,334,140	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.31

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	0/1
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	2	มีนาคม	2535

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 25	ปี	

คุณวุฒิการศึกษา

	M.B.A	(International	Business)	Georgia	State	University,	U.S.A.
	M.B.A	(Finance)	Mercer	University,	U.S.A.
	บัญชีบัณฑิต	(การเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปรอ.รุ่น	22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์	(TEPCoT)	 
รุ่นที่	8	สถาบันวิทยาการการค้า	

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	8/2004
• DCP	:	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	24/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2535-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 

	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

64 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)



นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

อาย	ุ66	ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

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

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Greenvale	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Officer	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Rippleside	Development	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Australia	Holdings	PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Singapore	Holdings	PTE.LTD

2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Supalai	Philippines	Incorporated

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	น้องชายของดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12
	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	25	เมษายน	2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมส�ารวจ	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

รุ่นที	่14/2012

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

รุ่นที	่11/2003	

• หลักสูตรสัมมนา	SE2	:	“Risk	Resilience:	How	the	company’s	 
directors	should	deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk 

Management”	รุ่นที่	2/2013

• หลักสูตรสัมมนา	DBT	:	“The	Governance	Role	of	the	Board	
in	the	Preparation	and	Response	to	Unforeseen	Crisis	

and	the	Oversight	of	(Foreign)	Subsidiaries”	รุ่นที่	1/2013
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นายกริช จันทร์เจริญสุข

อาย	ุ46	ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	11/12
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	22	เมษายน	2557

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 3	ปี

คุณวุฒิการศึกษา

	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม

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

รุ่นที	่1/2015

• หลกัสตูรสมัมนา	พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชัน่ทีค่ณะกรรมการควรทราบ	 
4/2015

• DCP	:	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	193/2014	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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ดร.สหัส บัณฑิตกุล 

อาย	ุ66	ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา	(ปธพ.4)

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

2556-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอ�านวยการ	 

	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

	การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
2555-2558	 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง
	 -	ไม่มี	-

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

	คณะกรรมการบริษัท	12/12

วันที่ได้รับต�าแหน่ง	14	พฤศจิกายน	2558

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 1	ปี	5	เดือน	

คุณวุฒิการศึกษา

	ปริญญาเอก	วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 
เมืองแอนอาเบอร	์ประเทศสหรัฐอเมริกา	(2521)

	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยลีดส์	 
ประเทศอังกฤษ	(2527)

	ปริญญาโท	วิศวกรรมเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2516)
	ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	วิศวกรรมเครื่องกล	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2514)

ประวัติการอบรม

	ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ	ประเทศอังกฤษ
	วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ภูมิพลังแผ่นดิน	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่นที่	1	(ภพผ.1)

	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 
สถาบันวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	2	(วพน.2)

	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 
ด้านการค้าและการพาณิชย	์มหาวิทยาลัย	หอการค้าไทย	 

รุ่นที	่5	(TEPCoT.5)

	หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง	สมาคม	วปอ.	(สวปอ.มส.2)
	หลักสูตร	วตท.ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 

รุ่นที่	7	(วตท.7)

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:
• Directors	Certification	Program	:	DCP	รุ่น	54/2006	

(DCP.54)

	หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 วิทยาลัยการเมือง 

การปกครองสถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	5	(ปปร.5)

	ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐ	เอกชน	และ
การเมือง	(วปม.)	รุ่นที่	1	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.2546)
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นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

อาย	ุ55	ปี

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

	การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2545-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 

	 	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

	ของตนเอง 
	 25,000	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.001

	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

	 -	ไม่มี	-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษา

	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน)	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	10

	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	 
การบัญชีภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	
• EMT	:	Effective	Minute	Taking	รุ่นที่	16/2010
• BRP	:	Board	Reporting	Program	รุ่นที่	3/2010	
• หลักสูตรสัมมนา	C-Seminar	:	Anti	Corruption	Seminar	 

รุ่นที่	3/2012

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

 ในปี	2559	บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	 โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด	11	ท่าน	และบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ	 (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)	 มีประวัติ

ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	แล้ว	โดยบริษัทฯ	ให้การสนับสนุนและด�าเนินการ 

ให้กรรมการพจิารณาเข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	และสถาบนัอืน่ๆ	ในทกุหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง 

อย่างต่อเนื่องตลอดปี	โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ วันที่เข้ารับ
ต�าแหน่ง

การเข้าร่วม 
ประชุมกรรมการ อบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย1

ปี 2559

1.	ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม 26/06/2532 12/12 DCP,	RCP

2.	นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม 26/06/2532 11/12 DCP,	CSP

3.	นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม 21/04/2552 12/12 DCP

4.	นายประกิต	 ประทีปะเสน 25/04/2544 12/12 DAP,	RCP,	R-CAC

5.	รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง 05/10/2535 11/12 DAP,	ACEP

6.	นายอนันต์	 เกตุพิทยา 22/01/2544 12/12 DCP,	ACP,	DAP,	QFR,	HRP,	RMP,	 

R-Forum,	DTT,	AGM,	NDC,	SE2,	 

SE3,	DBT,	AACP,	RCL,	NCD

7.	ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน 10/05/2554 12/12 DAP,	ACP,	FSD,	AACP

8.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์ววิฒัน์ 13/10/2558 12/12 DAP

9.	นายอธิป	 พีชานนท์ 02/03/2535 12/12 DCP,	DAP

10.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม 25/04/2544 12/12 DCP,	DCP	Diploma,	SFE,	SE2,	DBT

11.	นายกริช	 จันทร์เจริญสุข 22/04/2557 11/12 DCP,	RCL

หมายเหตุ1

 DCP	 :	 Directors	Certification	Program
	 CSP	 :	 Company	Secretary	Program
	 RCC		 :		 Role	of	the	Compensation	Committee
	 QFR		 :		 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting
	 HRP		 :	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan
	 DCP	Diploma	:	 Directors	Certification	Program	Diploma
	 R-CAC		 :	 Thailand’s	4th	National	Conference	on	Collective	 
	 	 	 Action	Against	Corruption
	 SE3		 :	 CNBC	Summit	:	Myanmar
	 AGM		 :	 Integrity	Pact	 มาตรการส�าคัญของการแก้ไขปัญหา 
	 	 	 คอร์รัปชั่น
	 SE2		 :	 Risk	Resilience-How	the	company’s	directors	should	 
	 	 	 deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk	Management?
	 R-CF		 :	 Meeting	the	AEC	Challenge-Role	of	the	Chairman
	 FSD		 :	 Financial	Statements	for	Directors	
	 RCL		 :	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders
	 NCD		 :	 National	Director	Conference	2016	 “Enhancing	 
	 	 	 Growth	Through	Governance	in	Family-Controlled	 
	 	 	 Businesses”

	 ACP		 :	 Audit	Committee	Program
	 DAP		 :	 Director	Accreditation	Program
	 RCP		 :	 Role	of	Chairman	Program
	 SFE		 :	 Successful	Formulation	&	Execution	
	 	 	 the	Strategy
	 ACEP		 :	 Anti-Corruption	for	Executive	Program
	 RMP		 :	 Risk	Management	Committee	Program	
	 DTT		 :	 Personal	Financial	Planning	Workshop	
   for Directors
	 R-Forum		 :	 Director	Nomination	Issues	and	Trend
	 NDC		 :	 The	2nd	National	Director	Conference	 
	 	 	 2013	“Board	Leadership	Evolution”
	 DBT		 :	 The	Governance	Role	of	the	Board	
   in the Preparation and Response to  
	 	 	 Unforeseen	Crisis	and	the	Oversight	 
	 	 	 of	(Foreign)	Subsidiaries”
	 R-CS		 :	 Equipping	Your	Board	for	AGM	 
	 	 	 Compensation	Survey	Report	2014
	 AACP		 :	 Advanced	Audit	Committee	Program	
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	 โดยในปี	2559	มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	เพิ่มเติม	ดังนี้

รายชื่อ ข้อมูลการอบรม

ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน หลักสูตร	AACP	:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่น	24/2016	 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอนันต์	เกตุพิทยา หลักสูตรสัมมนา	:	National	Director	Conference	2016	“Enhancing	Growth	Through	 
Governance	in	Family-Controlled	Businesses” 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ	 เพื่อเสนอแนะให ้

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย	 อย่างชัดเจน 

และโปร่งใส	โดยพจิารณาเทยีบเคยีงจากกลุม่อตุสาหกรรมขนาดเดยีวกนัประกอบ	รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจ	 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	

	 โดยในปี	2559	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ	เมื่อวันที	่22	เมษายน	2559	แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	กรรมการ	30,000	บาท/คน/เดือน	 

และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	30,000	บาท/คน/ครั้ง

2.	ค่าบ�าเหน็จ ประธานกรรมการ	กรรมการ	และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	600,000	บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	ประธานกรรมการ 25,000	บาท/คน/เดือน

2.	กรรมการ 20,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย	:	ก�าหนดจ่ายค่าเบ้ียประชมุเป็นรายครัง้	เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ	(คณะกรรมการชดุย่อย	

ประกอบด้วย	(1)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(2)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	(3)	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง)

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1.	ประธานกรรมการ 25,000	บาท/คน/ครั้ง

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

	 3.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล	ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจ�าปี 2559

ค่าตอบแทนรายเดือน

เงินบ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม 
ค่าตอบแทน 
ที่กรรมการ
แต่ละท่าน

ได้รับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ

กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด 
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

1.	 ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	 
และประธานกรรมการบริหาร

360 - - - - 600 960

2.	 นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม
กรรมการบริษัท,	รองประธานกรรมการ
บริหาร	และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

360 - - -* - 600 960

3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม
กรรมการผูจ้ัดการ,	กรรมการบริษัท,	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

360 - -	* - -* 600 960

4.	 นายประกิต	 ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,	ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

360 300 - 50 - 600 1,310

5.	 รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง
กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

360 - - 40 - 600 1,000

6.	 นายอนันต์	 เกตุพิทยา
กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ	และ	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

360 240 - - 25 600 1,225

7.	 ผศ.	อัศวิน	 พิชญโยธิน
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

360 240 - - - 600 1,200

8.	 รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการอิสระ	และประธาน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

360 - 25 - - 100 485

9.	 นายอธิป	 พีชานนท์
กรรมการบริษัท,	กรรมการก�ากับดูแล
กิจการ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

360 - 20 - 20 600 1,000

10.	นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม
กรรมการบริษัท	และกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ

360 - 20 - - 600 980

11.	นายกริช	 จันทร์เจริญสุข
กรรมการบรษิทั	และกรรมการบริหารความเสีย่ง

360 - - - - 600 960

12.	ดร.สหัส		 บัณฑิตกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

360 - - - - 50 410

รวม 4,320 780 65 90 45 6,150 11,450

หมายเหตุ
*	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริหาร	ได้แก่	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	และนายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	ในการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย	 
เนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหาร
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	 3.2	สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท	ปี	2556-2559
(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

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

1.ค่าตอบแทน 10 2,400 11 3,440* 13 3,840* 12 5,300*

2.เงินบ�าเหน็จ 10 5,000 11 5,000 11 7,700 12 6,150

รวม 7,400 8,440 11,540 - 11,450

หมายเหตุ
*	 อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	 ในปี	2557-2559	 มีจ�านวนเท่ากัน	 โดยในปี	2559	 มีคณะกรรมการบริษัท	11	 คน	 และค่าตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท	1	 คน	 โดยไม่มีกรรมการลาออกและเข้าใหม่ระหว่างปี	 ส่วนในปี	2558	 มีกรรมการเข้าใหม่	1	 คน	 และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
บริษัท	1	คน	คือ	ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	และดร.สหัส	บัณฑิตกุล	ตามล�าดับ	และมีกรรมการลาออก	1	คน	คือ	นายประสพ	สนองชาติ

	 3.3	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	และสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ของกรรมการ

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายให้คณะกรรมการได้รบัสทิธใินการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั	คอื	บ้านพร้อมทีด่นิ	หรอื	ห้องชดุโครงการ	

ทีบ่รษิทัฯ	พฒันาขึน้เพือ่ขายให้กบับคุคลทัว่ไป	ได้รบัส่วนลดพิเศษ	รวมถงึจัดให้มกีารจัดท�าประกนัค่าเสยีหายในการฟ้องร้อง 

กรรมการ	

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 4.1	 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตัวชี้วัดและตั้งค่า 

เป้าหมายไว้	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ	รวมถึงท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่	ต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริหาร	รองประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	และผูอ้�านวยการ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	เพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมการบรษัิทอนมัุติเป็นประจ�าทกุปี	ในปี	2559	บรษิทัฯ	มีผูบ้รหิารส่ีล�าดบัแรก 

จ�านวน	7	ท่าน	มีค่าตอบแทน	ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน
จ�านวนเงินประจ�าปี 2559

ผู้บริหารสี่ล�าดับแรก จ�านวน 7 ท่าน

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม 134,097.92

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวม 4,677.73

รวม 138,775.65

	 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่าง 

การถูกฟ้องร้องคดีอาญา	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 4.2	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

	 	 -	 ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทกุๆ		5	ปี	ส�าหรบัสทิธใินการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั	คอื	บ้านพร้อมทีด่นิ	หรอื	ห้องชดุโครงการ	 

	 	 	 ที่บริษัทฯ	พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป	ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว	

	 	 -	 ตรวจสุขภาพประจ�าปี
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5. บุคลากร

	 5.1	 จ�านวนพนักงาน	และค่าตอบแทนพนักงาน

	 บรษิทัฯ	แบ่งสายงานออกเป็น	2	สายงาน	คอืสายงานหลกัประกอบด้วย	งานก่อสร้าง	งานขาย	และสายงานสนบัสนุน	 

เช่น	ฝ่ายบัญชี	ฝ่ายบริหารการเงิน	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	ฝ่ายนิติกรรม	ฯลฯ	มีรายละเอียดจ�านวนพนักงานและผลตอบแทน

ส�าหรับป	ี2559	ดังนี้

จ�านวนพนักงาน
ผลตอบแทนรวม (พันบาท)

เงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนพิเศษรวม* เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวม

สายงานหลัก 677 340,756.33 7,278.08 348,034.41

สายงานสนับสนุน 384 209,786.36 5,575.02 215,361.38

รวม 1,061 550,542.69 12,853.10 563,395.79

หมายเหตุ
*	เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	หมายถึง	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าคอมมิชชั่น	(ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ล�าดับแรกจ�านวน	7	ท่าน)

	 5.2	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 โดยบริษัทฯ	 สมทบเงิน 

จ�านวนร้อยละ	3-10%	ของเงินเดือนพนักงาน	เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน

ได้ในอัตราร้อยละเริ่มต้น	3%	สูงสุด	10%	ของเงินเดือนของพนักงาน	โดยค�านวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

อายุงาน (นับจากวันเข้าท�างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ

น้อยกว่า	5	ปี 3% 3%

ตั้งแต่	5	ปี	แต่ไม่ถึง	10	ปี 4% 4%

ตั้งแต่	10	ปี	แต่ไม่ถึง	15	ปี 6% 6%

ตั้งแต่	15	ป	ีแต่ไม่ถึง	20	ปี 8% 8%

ตั้งแต่	20	ปีขึ้นไป 10% 10%

	 จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้เพิ่มจ�านวนบุคลากรทั้งระดับ

บริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น	 ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร	 ค่านิยม

องค์กรวัฒนธรรมองค์กร	และค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม	และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	บริษัทฯ	 

จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู ้บริหาร	 (Employee	Career	 

Development	Planning)	ด้วยการน�า	Competency	มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ	ความรู้ 

ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน	และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน	(KPIs:	Key	Performance	

Indicators)	และด�าเนนิแผนงานทีมุ่ง่เน้นให้ผูบ้ริหารได้ตระหนกัถงึบทบาททีส่�าคัญในการเป็น	Human	Resource	Manager	

รวมทัง้	บรษิทัฯ	ให้สทิธพินกังานทกุคนในการเป็นผูถ้อืหุน้	เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการเตบิโต	ในฐานะเป็นเจ้าของบรษิทัฯ	

	 นโยบายตลอดจนกลยทุธ์ดงักล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวสิยัทศัน์และเป้าหมายหลกัทีเ่ป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร	โดยท�าให้เกิดประสิทธิผลของการท�างาน	อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน	(ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	

(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	โดยมีการก�าหนดมาตรการควบคุมภายใน	รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่	ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง	ให้ค�าแนะน�า	และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ	อกีทัง้สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏบัิตติามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสอบทานให้มีการ

รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้ง 

เป็นอิสระ	ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน	และรายงานผลการสอบทาน	ระบบการควบคุมภายใน 

ของบรษิทัฯ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท	ท้ังนี	้บรษัิทฯ	มกีารจัดท�าคูม่อืปฏิบัติงานและระเบียบปฏบิตั ิ

มีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ	 ได้รับทราบ	 

มีการก�าหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม	 

ซึ่งประกอบด้วย	การสอบทานการด�าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน	การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง	และ 

การควบคุมระบบสารสนเทศ	 รวมทั้ง	 จัดให้มีการติดตามประเมินผล	 โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้เพยีงพอ	เหมาะสม	

มปีระสิทธภิาพ	และมีการปฏบิัตไิดจ้รงิ	โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(COSO	

Framework	:	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)

	 คณะกรรมการบริษัท	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ของบรษิทัฯ	เป็นประจ�าทกุปี	ในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบ	คอื	การควบคมุภายในองค์กร	(Control	Environment)	การประเมนิ 

ความเส่ียง	(Risk	Assessment)	การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	(Control	Activities)	ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

ข้อมูล	(Information	&	Communication)	และระบบการติดตาม	(Monitoring)	ซึ่งใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายในท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ก�าหนดและมกีารซกัถาม 

ประเด็นต่างๆ	ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ให้ความเห็นว่า	บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ	และเหมาะสม 

โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 

ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 และรายงานว่า	 ไม่พบข้อสังเกต	 ข้อบกพร่อง	 ที่มี

สาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11	/	2559	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2559	คณะกรรมการบริษัท	 

มีมติเห็นชอบว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ 

โดยมีระบบการควบคุมภายใน	เร่ือง	การท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

กับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ	 และรัดกุม	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของ 

ทกุกระบวนการ	โดยบรษิทัฯ	จดัให้มบีคุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภิาพ	มีการก�าหนด
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โครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม	คล่องตัว	 เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการแบ่งแยกหน้าที่

ของฝ่ายงานและต�าแหน่งงานต่างๆ	 พร้อมทั้งมีการกระจายอ�านาจ	 เน้นย�้าจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว ้

อย่างชัดเจนและเหมาะสม	 เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น	สินทรัพย์ของบริษัทฯ	 รวมทั้ง 

มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน	 

จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ	รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวาม 

ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 อย่างเพียงพอแล้ว	 และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับ

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและ	Email	 :	Anti-Corruption@suapalai.com	

ตามล�าดบั	อกีทัง้ก�าหนดให้มีระบบการควบคมุภายใน	ครอบคลมุถงึการรายงานทางการเงนิ	การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ	

การด�าเนินการต่างๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และในการติดตาม	คณะกรรมการบริษัท 

มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานผลการตรวจประเมนิระบบการควบคุมภายใน	รวมทัง้มกีารตดิตาม 

การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ประสทิธผิล	เพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกิจ	ตลอดจนการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ	และการใช้ทรพัยากรให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 2551	 ครั้งที่	 8/2551	 ได้แต่งตั้ง 

นางสาวธปูทอง	หิรณัยานรุกัษ์	เป็นผูบ้รหิารหวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ตัง้แต่วนัที	่18	สงิหาคม	2551	เนือ่งจาก 

มีคุณวุฒิประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	 และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 

เคยเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน	ได้แก่	มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

ระดับสากล	 การพัฒนาแนวการตรวจสอบ	 การตรวจสอบทุจริต	 การประเมินระบบการควบคุมภายใน	 การบริหาร 

ความเส่ียงตามแนวทาง	COSO	ERM	และการควบคมุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-COBIT	จึงเหน็ว่า	มคีวามเหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	

	 ทั้งนี	้ การพิจารณา	แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้าย	 รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเส่ียง

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายว่าด้วย 

การบริหารความเสี่ยง	 ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร	 ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

	 นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติดังนี้

1.	 ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

2.	 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ	 แบบบูรณาการ	 โดยมีการจัดการและด�าเนินการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง	สอดคล้องกับตัวชี้วัด	และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3.	 ส่งเสรมิ	และพฒันาให้พนกังานและผูบ้รหิารทกุระดบัมคีวามรู	้ความเข้าใจ	มส่ีวนร่วม	ตระหนกัถึงความส�าคญั 

และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ	อาทิ	จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	

4.	 มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก	

5.	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 ที่ส�าคัญทุกด้าน	 ทั้งด้านกลยุทธ	์ 

ด้านปฏิบัติการ	 ด้านการเงิน	 ด้านสภาพคล่อง	 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	 ด้านการทุจริตคอรัปชั่น	 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 รวมถึงประเด็น 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

6.	 พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง	 ประเมินความเสี่ยง	 โดยพิจารณาจากโอกาส 

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	 และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยง 

ทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบ	พร้อมทัง้รายงานผลการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่งตามกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ	ถือปฏิบัติอย่างทันถ่วงที	เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7.	 ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน	 ทิศทาง	 กลยุทธ์ของบริษัทฯ	 อย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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8.	 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าไปปฏิบัติ

9.	 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 จะต้องรายงานความเสี่ยงน้ัน 

ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบ	 เพ่ือด�าเนินการจัดการความเสี่ยง 

ต่อไป	หรือแจ้งมาที่	risk@supalai.com

10.	มีการติดตาม	 ประเมิน	 และจัดท�ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 

รวมทั้งมีการทบทวน	ปรับปรุงอย่างสม�า่เสมอ

	 บริษัทฯ	 ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล	์

อินทราเน็ต	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง	สรุปได้ดังนี้

	 	 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน	 และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 	 ทุกหน่วยงานของบริษัท	 และบริษัทย่อย	 รวมท้ังการก�าหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ทบทวนและปรังปรุงนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการ 

	 	 ด�าเนินธุรกิจ

	 	 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู	้และข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยง	ผ่านโปสเตอร	์“ย่าเตือน”	ทั้งหมด	6	ฉบับ	 

	 	 โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	 และการท�า	pop	up	 บนหน้าจอคอมพิวเตอร์พนักงาน 

	 	 ทุกคน	

	 	 ทบทวน	และปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(BCP)	เพือ่ให้บรษิทัฯ	มแีนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ 

	 	 ได้ในสภาวะวิกฤต	 รวมถึงการฟื้นฟูในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ลดความเสียหาย	 และช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

	 	 มีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ	

	 	 จัดบูท๊กจิกรรม	Risk	Management	Day	2016	ให้ความรูด้้านการบรหิารความเสีย่งแก่พนกังาน	รวมทัง้กจิกรรม 

	 	 เล่นเกมส์ตอบค�าถามชิงรางวัลในงานปีใหม่ประจ�าปีของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2559	

	 	 ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์	 ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ	 

	 	 และบริษัทย่อย	 โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเต็มจากการท�าแบบทดสอบ	 โดยให้ระบบท�าการ 

	 	 สุ่มข้อสอบ	มีการออกข้อสอบไว้ทั้งสิ้น	42	ข้อ
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ปัจจัยความเส่ียง

	 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตมีดังนี	้คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 1.1	ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

	 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 หลังจากที่ชะลอลงในช่วงก่อนหน้า

จากปัญหาการเมืองในประเทศ	 โดยความเชื่อมั่นท่ีปรับดีขึ้นและราคาพลังงานท่ีอยู่ในระบบต�่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุน 

การฟ้ืนตวัของการบรโิภคภาคเอกชน	อกีทัง้ช่วงต้นปี	2559	รฐับาลมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสังหารมิทรพัย์	อาทเิช่น	

การสนบัสนนุเงนิกูเ้พ่ือซ้ือทีอ่ยูอ่าศัยส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย	ลดค่าธรรมเนยีมการโอนและค่าธรรมเนยีมการจดจ�านอง	(สิน้สดุ	 

28	เม.ย.2559)	กอปรกบัการเปิด	AEC	ท�าให้ชาวต่างชาตเิข้ามาซือ้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การอยูอ่าศยัและลงทนุมากขึน้	ท�าให้

ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่	และมองว่า	ตลาดคงเติบโตต่อเนือ่งด้วยปัจจัยหนนุหลายๆ	ด้าน	อย่างไรกต็ามภาระหนีสิ้นครวัเรอืน	

ถึงแม้ผลกระทบจากนโยบายรถคนัแรกได้แผ่วลงแล้ว	แต่นบัว่ายงัคงอยู่ในระดับสงู	ท�าให้ธนาคารพาณิชย์ยังคงความเข้มงวด

ในการปล่อยสินเชือ่อยูอ่าศยัโดยเฉพาะกลุม่ผูม้อีาชพีอสิระ	ซึง่ผลกระทบนีส่้งผลต่อผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ระดบัเลก็

ถึงกลางในการหาแหล่งเงินทุนเช่นกัน

	 ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น	 ภาพรวมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด	 

โดยเฉพาะรายใหญ่เกดิการแข่งขนักนัสงูขึน้	แม้จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูป้ระกอบการรายเลก็	แต่ละบรษัิทต่างกม็ุง่

พฒันาสนิค้า	เพือ่รองรับความต้องการของลกูค้าทกุระดบั	รวมทัง้โปรโมชัน่	ลดแลกแจกแถมต่างๆ	เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจ

ผู้ซื้อ	เพราะไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ	ของภาครัฐเข้ามาเสริมแล้ว	กลุ่มผู้ประกอบการก็คงต้องหาวิธีการที่จะพยายาม

รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว	้และประคองไปให้ครบหมดป	ี

	 ดังนี้แล้ว	ไม่เพียงแต่การท�าการตลาดในบางกลุ่มสินค้าจะรุนแรงมากขึ้น	แต่ในอนาคตความรุนแรงทางด้านราคา

หรือการท�าโปรโมชั่น	ลด	แลก	แจก	แถม	จะเห็นได้มากขึ้น
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	 ส่วนไตรมาสสุดท้ายของปี	 2559	 ยอดขายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส ่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 

ความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มียอดขายสะสม	3	 ไตรมาสมากเพียงพอท�าให้ 

ยอดขายของบริษัทฯ	ได้ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้	

	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า	27	 ปี	 มีชื่อเสียงในการท�าธุรกิจบนพ้ืนฐานของ 

ความซื่อสัตย์	 ยุติธรรม	 และจริงใจต่อผู้บริโภค	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว	 

ทัง้ในส่วนของการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุของแต่ละโครงการ	และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคก่อนเริม่โครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพย	์โดยการเลือกท�าเลที่ตั้งที่สะดวก	ใกล้ระบบขนส่งมวลชน	กระจายทั่วทุกทิศทางของกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	

และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค	 ที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย	 โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดใน 

ภาพรวม	(Macro)	อาทิเช่น	จ�านวนรายได	้จ�านวนประชากร	การเสียภาษี	จ�านวนรถยนต์	จ�านวนเงินฝาก	มหาวิทยาลัย	

ศูนย์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน	 และมีการ 

บรหิารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	ทีม่กีระบวนการตรวจสอบคณุภาพจนถงึการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้า	รวมไปถงึ 

การดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	 เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ	 จึงท�าให้บริษัทฯ	 สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

ที่สูงขึ้นได้

	 1.2	ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

	 ปัจจบุนัธนาคารพาณชิย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสนิเชือ่แก่ผูบ้รโิภคท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศยัมากขึน้	เนือ่งจากมคีวามเสีย่ง 

ที่ลูกหนี้จะไม่ช�าระหนี้เพ่ิมข้ึนในระดับสูง	 ส่งผลให้อัตราปฏิเสธสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี	

2559	เพิ่มขึ้นเป็น	30%	จากปกติอยู่ที่	25%	และส�าหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาต�่ากว่า	3	ล้านบาท	มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง	50%	 

โดยเฉพาะคอนโดมเินียมราคาต�า่ทีม่อีตัราปฏเิสธสงูมาก	เนือ่งจากท่ีผ่านมามกีารซ้ือเกง็ก�าไรในกลุ่มนีค่้อนข้างมาก	ธนาคาร

จึงเพิ่มความระมัดระวังความเส่ียงจากที่ลูกหนี้กลุ่มนี้จะผิดนัดช�าระหนี้	 เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จะประเมิน 

คุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนช�าระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่ 

เข้ามาซือ้โครงการไปจนถงึการขอสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงิน	นอกจากนี	้ส�าหรบัโครงการอาคารสูงจะมีการเรยีกเกบ็เงินดาวน์

จากลูกค้าประมาณ	15-20%	ของราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ	ส่วนอีก	80-85%	ลูกค้าจะขอสินเชื่อจากธนาคาร	ณ	

วันโอนกรรมสิทธิ์	ซึ่งจะท�าให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง	โดยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อส�าหรับโครงการของบริษัท 

อยู่ทีประมาณ	8.5%	เท่านั้น

	 นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการก�าหนดนโยบายต่างๆ	ของธนาคารพาณิชย์ที่จะมี

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อที่จะน�ามาปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงหารือเพื่อสร้าง

พนัธมิตรกบัธนาคารพาณชิย์เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดต่อขอสนิเชือ่และจัดหามาตรการในการสนบัสนนุ

ลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว	ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

	 1.3	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

	 ภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง	 อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ที่ยังคงชะลอตัวอยู่	 ส่งผลให้หลายบริษัทชะลอการขึ้นโครงการ	 ประกอบกับเมื่อยังไม่มีการก่อสร้างโครงการพัฒนา

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่	(Mega	Project)	 ท�าให้มีแรงงานจ�านวนมากเข้าสู่ตลาดในปีนี้	 ท�าให้ผู้รับเหมาหลายรายที่ม ี

ความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ	เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ	มากขึ้น	



80 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

	 2.1	ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย	

	 การด�าเนินนโยบายสร้างบ้านพร้อมขายเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการหลายๆ	 แห่งรวมทั้งบริษัทฯ	 น�ามาใช้เพื่อ 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	 และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อที่อยู ่อาศัยที่มีการแข่งขันของ 

สถาบันการเงินที่เสนอวงเงินสินเชื่อสูงส�าหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย	แต่การด�าเนินธุรกิจดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง	

และมีความเสี่ยงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัดส่วนของ

บ้านสร้างเสร็จพร้อมขายประมาณร้อยละ	15	ต่อบ้านทั้งหมด	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีของบริษัทฯ	 ความเสี่ยงด้านนี้จะไม่สูงมากนัก	 เนื่องจากการสร้างบ้านพร้อมขาย 

ของบรษิทัฯ	จะด�าเนนิการเป็นเฟส	มกีารปรบักลยทุธ์ในการขายเพือ่กระตุ้นยอดขายผ่านกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดและการขาย 

อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด	 ศึกษาถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ	 และการควบคุม

ปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลดความเสี่ยง	 โดยแต่ละเฟสจะสร้างประมาณ	30	 ยูนิตซึ่งจะเริ่มเปิดขาย

เมื่อการก่อสร้างบ้านมีความก้าวหน้าไปประมาณ	50%	และในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อหรือต้องการเปลี่ยนแปลง

วัสดุส�าหรับบ้านหลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 บริษัทฯ	 ก็จะยืดหยุ่นให้สามารถท�าได้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีความเชื่อมั่น 

ว่าประสบการณ์ของบริษัทฯ	 ที่มีมากว่า	 27	 ปี	 ท�าให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อและ 

สภาพการแข่งขัน	ทั้งด้านขนาด	คุณภาพ	และราคารวมถึงการออกแบบบ้านที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด	

และการใช้ประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงการให้ความส�าคัญในด้านการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยง 

ในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง	

	 2.2	ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการด�าเนินงานก่อสร้างทั้งบ้านพักอาศัยแนวราบและอาคารชุด	 

ท�าให้บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งจากการทีผู่ร้บัเหมาก่อสร้างเกดิความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาท่ีก�าหนด	หรอืงานก่อสร้าง 

ไม่ได้คุณภาพ	 หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�านาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร	 และปัญหาด้านสภาพคล่อง 

ทางการเงิน	เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทฯ	บริหารจัดการ	ดังนี้

1)	 คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ	 ในจ�านวนที่มากเพียงพอส�าหรับ 

การก่อสร้างตามแผนงาน	และไม่ให้มกีารกระจกุตัวอยู่กบัรายใดรายหนึง่มากเกนิไป	โดยในงานก่อสร้างบ้านแนวราบ 

จะไม่มผีูร้บัเหมารายใดรบังานก่อสร้างเกนิ	10%	ของมลูค่างานบ้านจดัสรรในแต่ละปี	และผูร้บัเหมาส่วนใหญ่ท�างาน

กับบริษัทฯ	 มามากกว่า	2	 ปี	 จึงมีความช�านาญในแบบ	 และระบบงานของบริษัทฯ	 มากพอที่จะก่อสร้างให้งาน 

มีคุณภาพและทันเวลา

2)	 ตดิต่อธนาคารเพือ่จดัท�าโครงการสนิเชือ่หมนุเวยีนให้แก่ผูร้บัเหมา	และประสานกบัผูผ้ลติให้ก�าหนด

ร้านค้าให้ผูร้บัเหมาสัง่ของในราคาทีก่�าหนด	เพือ่เสรมิสภาพคล่องและรองรบัการขยายงานของผูร้บัเหมา	อกีทัง้ 

มีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น	 และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการ	 เพื่อลดภาระ

ทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย	

3)	 พัฒนางานก่อสร้าง	 โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างและผู ้ผลิต	 เพ่ือร่วมกันพัฒนา 

งานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น	 โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ที่ได้มี 

การศึกษา	 ตรวจสอบ	 ก่อนพิจารณาน�ามาใช้งาน	 โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มี 
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ความเชีย่วชาญ	รวมทัง้มกีารศกึษาหาแนวทางการก่อสร้างทีใ่ช้แรงงานน้อยลงเพือ่ลดความเสีย่งเรือ่งการขาดแคลน

แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมผีูเ้ชีย่วชาญและทมีงานบรหิารโครงการทีม่ากพอจะควบคมุงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน	

อีกท้ังมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ควบคุมงาน	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง	 ในการพัฒนา

กระบวนการก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	 ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น	 และให้มีความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องตรงกัน	 ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพดี	 และลดความเสี่ยงจากความล่าช้า 

ในการส่งมอบงาน	

4)	 ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด	 เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถท�างานได้

อย่างไม่ติดขัด	 ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่ระดมสมอง	 และฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาปีละ	2	 ครั้ง	 กรณี

งานก่อสร้างอาคารชุดทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 เพื่อทราบปัญหา	 และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	 

และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับเหมา	

5)	 บริษัทฯ	 ยังน�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบกึ่งส�าเร็จรูป	(Pre	fabrication)	 มาใช้ในการก่อสร้าง

ทาวน์โฮม	2	ชัน้และอาคารชดุแล้วในบางโครงการ	และจะท�าต่อเนือ่งไป	เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน	ในกรณอีาคารชดุ	จะเลอืกใช้ผูร้บัเหมาขนาดใหญ่ท่ีมีประสบการณ์	และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงาน 

ตามความเชีย่วชาญ	จะไม่ว่าจ้างผูร้บัเหมาเพยีงรายเดยีวก่อสร้างงานทกุประเภทในโครงการ	มกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	

วิธีการก่อสร้าง	 รวมถึงข้อมูลต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการ 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ในกรณีของแนวราบ	ทางบริษัทฯ	ได้ทยอยสร้างสมประสบการณ์และปรับแก้แบบ	และปัญหา

การผลิตก่อสร้างร่วมกบัผูรั้บเหมาและผูผ้ลติชิน้ส่วน	เพือ่เตรยีมความพร้อมทีส่ามารถก่อสร้างบ้าน	Pre	fabrication	

ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์เมื่อมีความจ�าเป็น	และเกิดขาดแคลนแรงงาน
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	 2.3	ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 การด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ	และแต่ละฉบับจะมีข้อก�าหนดที่ซับซ้อน	และ 

มโีอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา	และต้องใช้ความละเอยีดรอบคอบในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ให้ครบถ้วน	ซึง่หากไม่ปฏบิตัติามหรอืปฏบิตัติามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกดิความเส่ียงต่อบรษัิทฯ	เช่น	การถกูจ�ากดัประโยชน์

ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท	เขตจ�ากัดความสูง	ระยะถอยร่นของอาคาร	รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขต

ที่ดินกับเจ้าของท่ีดินข้างเคียงตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง	 หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคของภาครัฐ	 หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย	 ประกาศ	 และข้อก�าหนดต่างๆ	 ของทางราชการที่มี

ผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ	 ถือครองที่ดินแล้ว	 แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยก่อนท่ีจะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 จะต้องมีการ

ตรวจสอบข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	 และข้อบังคับต่างๆ	 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม 

และตรวจสอบการด�าเนินการต่างๆ	 ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาคารสูง 

ของบริษัทฯ	 จะต้องจัดท�าการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	(Environment	 Impact	Assessment	 หรือ	EIA)	 เพื่อ 

ขออนมุตัต่ิอส�านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	โดยบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถึง 

ความส�าคญัในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทกุประการ	เพือ่ลดความเสีย่ง 

ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 2.4	ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1)	 ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ 

ที่ก�าหนดไว้โดยไม่ติดข้อก�าหนด	 กฎหมาย	 หรือข้อบังคับใดๆ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการควบคุมความเสี่ยง 

ในด้านนี้	 โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ	

รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล	้ เช่น	 ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง	 ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร	

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน	 และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น	 ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ	 รวมถึง 

การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ภาระผูกพันใดๆ	 และการโอนสิทธิ์ต่างๆ	 บนที่ดินอย่างครบถ้วน	 ต่อจากนั้น	 บริษัทฯ	 

จะท�าการส�ารวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดท่ีจะได้รับผลกระทบจากกฏหมายและข้อบังคับใดๆ	 

หรอืไม่ก่อนทีจ่ะทดลองออกแบบ	วางผงัโครงการเบ้ืองต้น	โดยค�านึงถงึปัจจัยต่างๆ	เหล่านัน้	ลงบนท่ีดินแปลงนัน้ๆ	

ว่าได้ผลตามความต้องการของบรษัิทฯ	หรือไม่	เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาและจัดท�าสญัญาซ้ือขายท่ีดินต่อไป

2)	 ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ	 คือ	 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน 

ที่จัดซื้อมาให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้และภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้หรือไม่	 บริษัทฯ	 

ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจัดซื้อที่ดิน	 โดยท�าการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด 

ในแต่ละท้องที่	 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ	 ปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ 

และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในท�าเลต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ	 สามารถปรับแนวทางในการ 

เลือกซื้อที่ดินในท�าเลที่ดีและมีขนาดเหมาะสม	 เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้องการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้น	 ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถลดความเสี่ยง 

เชิงธุรกิจของการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี
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	 2.5	ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

	 ในปี	 2559	 นี้	 วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักส�าคัญอย่างหนึ่งมีราคาค่อนข้างคงท่ีไม่ปรับเปลี่ยนอย่างม ี

นยัส�าคญัท�าให้ต้นทนุการด�าเนนิโครงการของบรษิทัฯ	ไม่ปรบัเพ่ิมขึน้	อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	มกีารบรหิารต้นทนุการก่อสร้าง

ตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ท�าสัญญาจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา	บริษัทฯ	จะยืนราคาวัสดุ 

ทีท่�าให้ควบคมุต้นทนุได้	พร้อมกบัจะตดิตามการเคลือ่นไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า	ซึง่หากจ�าเป็นก็จะสัง่ซือ้ 

ล่วงหน้าโดยจะจัดซ้ือคราวละมากๆ	 ท�าให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้	 รวมท้ังสามารถบริหาร

และควบคมุคณุภาพและมาตรฐานตามทีก่�าหนด	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังได้มกีารศึกษาทางเลือกในการใช้วสัดุแต่ละประเภท 

ทีท่ดแทนกนัได้	โดยเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	รวมไปถงึการพัฒนาปรบัปรงุ	วธิกีารผลติ	ขนส่งวสัดกุ่อสร้าง

ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุน

การจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา	 หรือการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างให้น้อยลง	 ในปี	2558	 นี้ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง 

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก	วัสดุบางชนิดมีการปรับตัวลดลงพอสมควร	เนื่องจากมีการแข่งขันสูง	มี	Supply	มากขึ้น	

และ	Demand	ลดลง	เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวหลายบริษัทยังคงชะลอโครงการก่อสร้าง

	 2.6	ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

	 จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ในการที่จะเป็นผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม	 โดยเน้นการเจริญเติบโต 

อย่างยัง่ยนื	บรษิทัฯ	ได้มกีารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์อย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ได้มกีารขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ	

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ 

ของพนักงาน	 โดยการจัดท�าแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	 

มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ	จะมีผู้บริหารและพนักงาน 

ที่มีคุณภาพ	 และเพียงพอต่อการขยายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

โดยใช้ดัชนีช้ีวัดผลการด�าเนินงาน	(Key	Performance	 Index	 หรือ	KPI)	 ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึง 

ในระดบัพนักงานปฏบิตักิารต่างๆ	เพือ่ให้การท�างานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัเป้าหมายของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง	Career	Path	ผ่านโครงการ	Real	Estate	Management	ให้แก่หัวหน้างาน 

ระดับต้นและกลางเพื่อพัฒนาเป็นผู ้บริหารระดับสูง	 โดยเชิญวิทยากรท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์เพ่ือให้มีความรู ้

หลายๆ	ด้าน	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	หัวหน้างานที่เข้าอบรมจะต้องท�ารายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับ 

การคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆ	 เพื่อน�ามาปรับปรุง	 แก้ไข	 ริเริ่มใหม่	 และน�ามาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้มี

คุณภาพดีขึ้น

	 2.7	ความเสี่ยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	Network)	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	 หาข้อมูลต่างๆ	 

ในปัจจุบัน	จึงท�าให้มข้ีอมลูต่างๆ	ทีอ่ยูบ่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Network)	มกีารแพร่ขยายออกไปเรือ่ยๆ	ภายใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว	 จึงมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จึงได้ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยการ 

ก�าหนดให้มีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตให้แก่พนักงานงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ 

อย่างเคร่งครัด	 และมีการวิเคราะห์	 ติดตามถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและ 

เป็นระบบ	 โดยการน�ากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	รวมทั้งการน�ากรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ	 เอง 

ในอดีต	 มาศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา	 และหาแนวทางในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 เพ่ือส�าหรับก�าหนดกลยุทธ	์ 

และวิธกีารจัดการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อกีในอนาคต	ทัง้นีไ้ด้มกีารเผยแพร่ถงึปัญหา	และแนวทางจดัการในอดตีของบรษิทัฯ	

ในระบบ	Intranet	เพื่อสื่อสารให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ	และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าขึ้น
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โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 ณ	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	1,770,000,000	บาท	เรียกช�าระแล้ว	1,716,553,249	บาท	แบ่งเป็น 

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

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
	 ก.	ในปี	2556	ปี	2557	และปี	2558	บริษัทฯ	ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ	รายละเอียดดังนี้

 	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที	่3	พฤษภาคม	2556	อายุ	5	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.12	ต่อป	ีมูลค่า	500	ล้านบาท	

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

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.95	ต่อป	ีมูลค่า	2,300	ล้านบาท 

(2,300,000	หน่วย	มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัที	่28	กมุภาพันธ์	2560	จ่ายดอกเบีย้

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2557	อาย	ุ3	ปี	19	วัน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.65	ต่อป	ีมูลค่า	500	

ล้านบาท	(500,000	 หน่วย	 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	 บาท)	 ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	8	 มิถุนายน	2560	 

จ่ายดอกเบี้ยทุก	3	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	4/2557	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2557	อายุ	3	ป	ี6	เดือน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.87	ต่อป	ีมูลค่า	2,200	

ล้านบาท	(2,200,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	

จ่ายดอกเบี้ยทุก	3	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที	่25	กันยายน	2557	อายุ	3	ป	ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.60	ต่อป	ีมูลค่า	200	ล้านบาท	

(200,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	25	กันยายน	2560	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	6/2557	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2557	อายุ	4	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.60	ต่อป	ีมูลค่า	1,000	ล้านบาท	

(1,000,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	2	ธันวาคม	2561	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	7/2557	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557	อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.25	ต่อป	ีมูลค่า	1,000	ล้านบาท	

(1,000,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	4	ธันวาคม	2560	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที	่16	กุมภาพันธ์	2558	อายุ	2	ป	ี11	วัน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.75	ต่อป	ีมูลค่า	400	

ล้านบาท	(400,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	27	กุมภาพันธ	์2560	

จ่ายดอกเบี้ยทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
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 	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที	่13	พฤษภาคม	2558	อาย	ุ3	ป	ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.62	ต่อป	ีมูลค่า	1,000	ล้านบาท 

(1,000,000	 หน่วย	 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	 บาท)	 ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันท่ี	13	 พฤษภาคม	2561	 

จ่ายดอกเบี้ยทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที	่4	กันยายน	2558	อายุ	5	ป	ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.10	ต่อป	ีมูลค่า	1,500	ล้านบาท	

(1,500,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	4	กันยายน	2563	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	4/2558	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2558	อายุ	3	ปี	11	เดือน	23	วัน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.72	ต่อป	ีมูลค่า	

2,500	ล้านบาท	(2,500,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	20	ธันวาคม	

2562	จ่ายดอกเบี้ยทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2559	อายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.25	ต่อป	ีมูลค่า	1,000	ล้านบาท	

(1,000,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	29	มกราคม	2562	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที	่7	กันยายน	2559	อายุ	3	ป	ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.24	ต่อป	ีมูลค่า	1,000	ล้านบาท	

(1,000,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่	7	กันยายน	2562	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	6	เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3. การเสนอขายหุ ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู ้ลงทุนซ่ึงเป็น 
คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

	 จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ณ	วันที่	24	สิงหาคม	2559	มีจ�านวน	

185,620,566	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	10.81	 ของหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว	 และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ที่ถือโดย	 บริษัท	

ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	 (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติ

เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)	 จึงเป็นผลท�าให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น 

เพิ่มขึ้นด้วย	ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น	NVDR	ล่าสุดของบริษัทฯ	ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	คือ	www.set.or.th	เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป
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4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม	(1) 503,783,844 29.35

2 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 185,620,566 10.81

3 CHASE	NOMINEES	LIMITED 70,984,900 4.14

4 ส�านักงานประกันสังคม 56,990,200 3.32

5 THE	HONGKONG	AND	SHANGHAI	BANGKING	CORPORATION	LIMITED,	 
FUND	SERVICES	DEPARTMENT

55,424,500 3.23

6 นายสันต	ิสิงหวังชา 40,594,000 2.37

7 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED 39,609,476 2.31

8 SKANDINAVISKA	ENSKILDA	BANKEN	S.A.	LUXEMBOURG 33,835,000 1.97

9 นางวัชณ	ีสิงหวังชา 25,300,000 1.47

10 NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC 22,312,907 1.30

รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,034,455,393 60.27

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 682,097,856 39.73

รวม 1,716,553,249 100.00

หมายเหตุ

(1)	 กลุ่มนายประทีป	 ตั้งมติธรรม	 และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (พ.ศ.2535)	 ประกอบด้วย	 
	 1).	นายประทีป	ตั้งมติธรรม	2).	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	ถือหุ้นจ�านวน	413,595,644	หุ้น	และ	90,188,200	หุ้น	หรือร้อยละ	24.10	และ	5.25	ตามล�าดับ
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5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล 

ให้ผู้ถอืหุ้นในแตล่ะปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ	35	ของก�าไรสุทธหิลังหักภาษ	ีแต่ในกรณทีี่บรษิทัฯ	ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู	่บรษิัทฯ	

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	 ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 นอกจากนี้ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของ 

ผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ	 นั้น	 บริษัทฯ	 สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ	60	 ของก�าไรสุทธิในปีนั้นๆ	 อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัท	 อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	 มีผลก�าไรสมควร 

พอที่จะท�าเช่นนั้น	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 เม่ือวันท่ี	9	สิงหาคม	2559	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่8/2559	มมีตอินมุติัให้บรษิทัฯ	จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

หุ้นละ	0.50	บาท	ในวันที	่6	กันยายน	2559

	 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2560	วันที่	21	กุมภาพันธ	์2560	เห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2560	ในวันที	่21	เมษายน	2560	เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรประจ�าปี	2559	งวดการด�าเนินงานตั้งแต ่

วันที่	1	มกราคม	2559	ถึง	31	ธันวาคม	2559	เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	1.05	บาท	ซึ่งคงเหลือเงินปันผล

หุ้นละ	0.55	บาท	จ่ายในวันที่	09	พฤษภาคม	2560

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯมีเง่ือนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้	 กล่าวคือ	 บริษัทฯ	 ต้องไม่

จ่ายเงินปันผล	 ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจ�าปี	 หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ	 แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใด 

รายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

	 (1)	บริษัทฯ	ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม	และ

	 (2)	บริษัทฯ	 แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล	 และ/หรือผลประโยชน์	 และ/หรือ 

ผลตอบแทนใดๆ	 ดังกล่าวนั้น	 บริษัทฯ	 ได้ส�ารองเงินไว้ในจ�านวนที่เพียงพอท่ีจะช�าระดอกเบี้ยและต้นเงินท้ังหมดที่ 

ถึงก�าหนดช�าระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล	และ/หรือ	ผลประโยชน์	และ/หรือ	ผลตอบแทนใดๆ	ดังกล่าวให้ครบถ้วน

	 ส�าหรับบริษัทย่อยนั้น	ไม่ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท

ในแต่ละปี
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บุคคลอ้างอิง

	นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857

โทรสาร 0-2687-0688

เวบไซต์ www.supalai.com 

อีเมล์ ir_spali@supalai.com

	นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2009-9999

เวบไซต์ www.set.or.th/tsd

อีเมล์ SETContactCenter@set.or.th

	นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1-2/2557, 4-6/2557 และ1/2558

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  0-2626-7503-4

โทรสาร 0-2626-7587

เวบไซต์  www.cimbthai.com



89รายงานประจ�าปี 2559

	นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2556 ,7/2557,2-4/2558 และ 1-2/2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เวบไซต์  www.scb.co.th

	ผู้สอบบัญชี

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  0-2264-0777

โทรสาร  0-2264-0789

ค่าสอบบัญชี 2,050,000 บาท
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1. รางวัลท่ีแสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจ�าปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

รางวัลและเกียรติประวัติ

 ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศจากองค์กรชัน้น�าต่างๆ จ�านวนมาก  

เพ่ือสะท้อนถึงการด�าเนนิธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื 

ตลอดไป

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดย บริษัทศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถท�าคะแนน 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นอยู ่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน  

(พ.ศ. 2556-2559)
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	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย โดย บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บรษิทั 

ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่ส�ารวจท้ังสิ้น  

601 บริษัท โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4

	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น ปี 2558” (Outstanding 

Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia ณ Sunway Resort 

Hotel and Spa ประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทในประเทศไทย 

ท่ีได้รบัรางวลัดังกล่าว จากการพิจารณาคดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนในภูมภิาคเอเชยี โดยวดัผลจากผลการท�าก�าไร, 

อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
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	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย  

จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ท่ีได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทท่ีส�ารวจทั้งสิ้น  

จ�านวน 588 บริษัท

	ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดส�ารวจและติดตามพัฒนาการด้านการ 

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ารายงาน CGR เพื่อแสดงถึง 

การก�ากบัดแูลกจิการของบริษัทจดทะเบยีนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมลูส�าหรบันกัวเิคราะห์ 

หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีผลการประเมิน 

การก�ากบัดแูลกจิการบริษัทจดทะเบยีนไทยประจ�าปี เป็น 1 ใน 29 บรษิทั ทีไ่ด้รบัคะแนนในระดับดีเลศิ (Excellent) 

จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น จ�านวน 550 บริษัท

	ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2556  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย 

จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัท ท่ีได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทท่ีส�ารวจทั้งสิ้น  

จ�านวน 526 บริษัท

	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” 

ประจ�าปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัล 

ท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวก 

แก่สังคม
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	ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “บริษัท 

จดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าปี 2010” (Best Performance 

Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010  

ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนฯ เพยีงบรษิทัเดยีวทีไ่ด้รบัรางวลัในกลุม่ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

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

Forbes Asia โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัล

ดงักล่าว จากการพิจารณาคดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนในภูมภิาคเอเชยีกว่า 13,000 บรษิทั 

และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากผลการท�าก�าไร, 

อัตราการเติบโต,ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

2. รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถาน

ประกอบการดีเด่น” จากส�านักงานประกันสังคม เพ่ือเชิดชูเกียรติ

ในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการ

ดีเด่นในการด�าเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน

	ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัท

จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม 

ประจ�าปี 2557” (Top Corporate Governance  

Repor t  Awards ) จากตลาดหลักทรัพย  ์

แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014  

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี

ความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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3. รางวัลท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Certificate of ESG100 Company” ประจ�าปี 2559 จาก ESG Rating ของ

สถาบันไทยพฒัน์ โดย บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100 อนัดบั บรษิทัจดทะเบยีน 

ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบ

การท่ีท�ากิจกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น 

ประจ�าปี 2558” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 2 ปี

	ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล” “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น 

ประจ�าปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

	ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�าปี 2554-2555” ของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว 

สคบ. โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, 

ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ 

ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559” (Sustainability Report  

Awart 2016) ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูล

ด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปของรายงานความยั่งยืน 
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	ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

“อาคารปลอดภยั อุน่ใจทัง้เมอืง” จากกรงุเทพมหานคร ให้เป็นอาคารทีม่กีารบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั

รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมด้านความปลอดภยัในบ้านและอาคาร โดยส�านกัการโยธา 

กรุงเทพมหานคร

	ปี พ.ศ. 2555 บรษิทัฯ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรติคณุโครงการ “รวมแรงไทย รกัษา

น�้าใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธาน 

พิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสท่ีบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

	ปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ได้รบัโล่รางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ “ผูป้ระกอบการ

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีด่”ี ประจ�าปี พ.ศ.2552 -2553 ของส�านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ติดดาว สคบ. ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 

	ปี พ.ศ. 2551 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลัและประกาศเกยีรติคณุ “ผูป้ระกอบการ 

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีด่”ี ประจ�าปี 2550-2551 ของส�านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือก 

ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

	ปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ ได้รบัประกาศเกยีรติคณุ “ผูป้ระกอบธรุกจิท่ีรกัษา 

สทิธผิูบ้รโิภคด้านโฆษณา : โฆษณาสนิค้าและบรกิารท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค” 

จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักนายกรัฐมนตรี

	ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” หรือ “ผู้เสียภาษีคุณภาพ

ประจ�าปี พ.ศ.2554” ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตาม

นโยบาย “ถกูต้อง ภมูใิจ ให้ชาต”ิ ซึง่มอบให้แก่ผูเ้สยีภาษทีีค่วรค่าแก่การยกย่องเชดิชู 

เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษี

อย่างถกูต้อง เตม็ที ่เตม็ใจ และซือ่สตัย์ เป็นต้นแบบของการท�าความดแีละสร้างความ

เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนัก

ถงึคณุประโยชน์ของการเสยีภาษี เพือ่น�าไปสร้างความเจรญิมัง่คงแก่ประเทศชาตบ้ิาน

เมืองต่อไป
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4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้น�าทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2558” ในโครงการศุภาลัย  

พรมีา วลิล่า พหลโยธนิ 50 ประเภท “บ้านเดีย่ว” และโครงการศภุาลยั เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์”  

จากศนูย์ข้อมูลวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย บรษัิท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากดั ซ่ึงรางวลัดงักล่าว 

คัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซ้ือ” โดยพิจารณาจากราคาท่ีเหมาะสมท�าเลท่ีต้ัง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ  

และสภาพแวดล้อมในโครงการ

	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย  

คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journalบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจาก 

ผลงานการออกแบบโครงการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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	ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Think Of Living People’s Choice Awards 2016 ประเภทรางวัล Editor 

Choice 2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซด์ Think Of Living (สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์) จากการคัดเลือก 7 โครงการ

อสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นประจ�าปี 2016 และยังเข้ารอบ Final List อีก2 สาขาคือ High-rise Condominium  

Development : Main Class จากโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ และสาขา Best High-rise Condominium  

Development : Affordable จากโครงการศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา

	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” จ�านวน 4 รางวัล จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ 

• รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภลักขณา 

โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2

• รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภนัช 

โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2

• รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภด�ารง 

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา 

• รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภวัฒนา 

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา 

ซึ่งศุภาลัย เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้

ความส�าคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม
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	ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014”  

จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลน้ี 

ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็น 

ที่ยอมรับของผู้บริโภค

	ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บูโร  

เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการน�าเครื่องหมายการรับรอง

ระบบ ISO 9001 : 2008 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง  

มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์

	ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013”  

จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลน้ี 

ตดิต่อกันเป็นคร้ังที ่3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทยทีไ่ด้รบัรางวลัดังกล่าว โดยพจิารณา

จากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

	ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย  

คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัล

ที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น 

ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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	ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย 

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

จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด ซึ่งรางวัล

ดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ท�าเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและ

การออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ

	ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย 

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

ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้าง 

ของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลัย ปาร์ค  

แคราย-งามวงศ์วาน, ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง

	ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Property Awards 2011” ประเภท Best Affordable Condo  

Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร 

จากนิตยสาร Property Report

	ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554” ในโครงการศุภาลัย  

ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมลูวิจยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท  

แอฟแฟร์ส จ�ากัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม (ราคา

ต่อตารางเมตร) ท�าเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการและของแถม

	ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

ของไทยประจ�าปี 2554” (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia 

โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 

ดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้าง

ของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

	ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน  

ปี 2554” จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

จ�านวนทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจ�านวน 13 แบบบ้าน
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	ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจ�าปี 2552” (Urban 

Design Awards 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร  

ในรางวัลชมเชย ของโครงการศุภาลัย คาซา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

	ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคาร

อนรุกัษ์พลงังาน ปี 2552” จากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลงังาน จ�านวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศภุพฒัน์ (ใหม่) 

ได้รับฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา 

บ้านศภุวิฒัน์ และบ้านศภุนชุ (พเิศษ) ได้รบัรางวลัฉลากระดบัดี

	ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพิเศษ 

Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand

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

แบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

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

บ้านเดีย่วขนาดเลก็ จากโครงการศุภาลยั การ์เด้นวลิล์ วงแหวน ป่ินเกล้า-พระราม 5 และแบบบ้านศภุธารนิทร์ ประเภท

บ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

	ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภิวัฒน์ ประเภท

บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง 

จากโครงการศภุาลยั ออร์คดิ ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน

ได้รับรางวัล "บ้านจัดสรรค์อนุรักษ์พลังงาน"  
จากกระทรวงพลังงาน 3 ปีซ้อน
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5. รางวัลท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่

	ปี พ.ศ.2558 ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ศภุาลยั จ�ากดั 

(มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding CEO Awards) 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

	ปี พ.ศ.2557 ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) รบัเกยีรตบิตัร  

“คนดีศรีสวน” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี 

	ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.)  

อนัเนือ่งจากเป็นผูอ้ทุศิตนกระท�าความดคีวามชอบ อนัเป็นประโยชน์อย่างต่อเนือ่งเพ่ือประเทศชาติและประชาชน 

โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 



6. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย ได้แก่

	พ.ศ.2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด ได้รับรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น" ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์

สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

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

ประจ�าปี 2552” โดยหอการค้าไทย

	ปี พ.ศ.2551 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด ได้รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าจังหวัดสงขลา  

ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า
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	ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

	ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) รบัโลร่างวลั 

เกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  

โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจ�าปี 2556 

	ปี พ.ศ.2552 คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ศุภาลัย 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ ประจ�าปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุ

ก่อสร้าง” จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
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ผลการด�าเนินงาน

จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้ำนบำท)

2555 2556 2557 2558 2559

ยอดขายตามสัญญา 23,446 18,577 19,386 23,011 23,591

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,260 12,322 18,270 20,999 22,902

รายได้รวม 11,649 12,742 18,671 21,523 23,492

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,653 3,676 5,722 5,692 6,262

ก�าไรสุทธิ 2,744 2,882 4,478 4,349 4,887

สินทรัพย์รวม 23,653 30,675 38,031 47,287 51,680

หนี้สินรวม 10,766 15,966 20,053 26,837 28,068

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,888 14,709 17,977 20,450 23,612

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

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.60 1.68 2.61 2.53 2.85

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.51 8.57 10.47 11.91 13.76

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.65 0.70 1.00 1.00 1.05
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 44 41 42 38 38

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 24 23 24 20 21

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21 20 25 21 21

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 12 9 12 9 9

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.51 0.66 0.95 0.87

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่ำย : 1.05 บาทต่อหุ้น
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อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น
จากการขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตรส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน

ปี 2558
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

รายได้รวม 21,523.16 23,491.64 9%

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 20,999.24 22,901.92 9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,205.34 2,536.16 15%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น % 
เมื่อเทียบกับรายได้รวม

10.2% 10.8% -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,691.69 6,262.28 10%

ภาษีเงินได้ 1,154.54 1,277.24 11%

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับก�าไรก่อนภาษี (%) 20.3% 20.4% -

ก�าไรสุทธิ 4,348.72 4,886.53 12%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 2.53 2.85 13%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 20.2% 20.8% -

	รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 22,901.92 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

1,902.68 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้น 9% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 57% และ 

ที่เหลือ 43% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์

บ้านและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากยอดขายที่ท�าได้เพิ่มมากขึ้น

	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 10.8% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซ่ึงเพิ่มขึ้น 

จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 10.2% โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากจ�านวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

	ก�าไรสุทธิเท่ากับ 4,886.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 537.81 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 12% 

มาจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น ตามที่กล่าวในข้อ 1 ส่งผลให้ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.85  

บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 2.53 บาทต่อหุ้น
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2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

ปี 2558
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ร้อยละ (%)

สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 797.90 569.07 (29%)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 42,377.62 46,409.68 10%

สินทรัพย์อื่นๆ 4,111.67 4,700.84 14%

รวมสินทรัพย์ 47,287.19 51,679.59 9%

สินทรัพย์รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 9% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

	ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายเพิม่ขึน้ 10% เนือ่งมาจากมต้ีนทนุค่าก่อสร้างของโครงการทีเ่ปิดขาย

เพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าในอีก 1- 3 ปี ข้างหน้าเป็นจ�านวนมาก

ปี 2558
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,507.95 1,977.07 31%

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 3,605.48 3,389.78 (6%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 4,392.68 3,831.79 (13%)

หุ้นกู้ 14,286.91 15,090.39 6%

หนี้สินอื่นๆ 3,044.14 3,778.53 24%

รวมหนี้สิน 26,837.16 28,067.56 5%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,450.03 23,612.03 15%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 95% 87%

หนี้สินรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 5% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 469.12 ล้านบาท หรือประมาณ 31% เนื่องจาก 

บริษัทฯบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนทางการเงินต�่า

	ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน 31,765.58 ล้านบาท และได้กู้เพิ่ม 

เป็นจ�านวนเงิน 31,204.70 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อย

	ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดจ�านวน 1,200 ล้านบาท และได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู ้

จ�านวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต�่ากว่าสินเชื่อโครงการ

	อตัราหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net Gearing Ratio) อยูท่ีร่ะดบั 87% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ลดลงจากระดับ 95% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ากระแสเงินสด 

ที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ไปช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน
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3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (5,000.52) 1,340.48

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (353.80) (833.29)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,509.67 (731.97)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19.34) (4.05)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 136.01 (228.83)

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเกิดจากในระหว่างปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ

ได้เพิ่มการลงทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลีย และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2558 เพ่ิมขึ้น 

จ�านวน 5,509.67 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2559  

ลดลงจ�านวน 731.97 ล้านบาท เกิดจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัย

แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดโอนให้ลูกค้า 36,496 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ 

ในปี 2560 จ�านวน 13,650 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 22,846 ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบ 

หมายถึงยอดจ�านวนเงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได ้

ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย

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

“ศุภาลัย	 ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”	 มาอย่างยาวนานถึง	27	 ปี	 โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ให้ดียิ่งขึ้น	 ด้วยจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 (Corporate	Social	Responsibility:CSR)	 ซ่ึงถ่ายทอด 

สู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้	การศึกษา	สิ่งแวดล้อม	ศิลปะวัฒนธรรม	ครอบครัว	สุขภาพ	

ชุมชนและศาสนา	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

	กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี 

	 บริษัทฯ	จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	ซึ่งเป็นอภินันทนาการฟร	ี

มอบให้แก่ลกูค้าโครงการศภุาลัย	สมาชิกศุภาลยัแฟนคลบั	ประชาชนทัว่ไป	พนกังานศุภาลยั	รวมท้ังสือ่มวลชนแขนงต่างๆ

	 บริษัทฯ	ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นน�าจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ	ที่น่าสนใจ	และ

สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิในการด�าเนินชวีติประจ�าวนั	อาท	ิจดังานสัมมนาเกีย่วกบัธรรมะ	“พทุธวจน”	กบัการท�างาน 

และการใช้ชีวิตให้มีความสุข	 โดย	 พระอาจารย์คึกฤทธิ์	 โสตฺถิผโล	 เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง,	 จัดสัมมนาเคล็ดลับ 

การลงทุนด้านต่างๆ	 เช่น	 “เคล็ดลับภาษ	ี และการท�าก�าไรสู่ความมั่งคั่งในปี	2560”	 โดย	 ดร.สุวรรณ	 วลัยเสถียร,	

“จับตาทิศทางเศรษฐกิจ	&	เจาะลึกหุ้นเด่น	ครึ่งปีหลัง”	โดย	บริษัทหลักทรัพย	์ทิสโก้	จ�ากัด	และ	“ทางลัดมือใหม่

เริ่มลงทุน	เคล็ดลับจัดพอร์ตรวยง่ายๆ	ด้วยตนเอง”	โดย	K-Expert
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	 อีกท้ังจัดสัมมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก	 “เคล็ดลับกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง”	 

โดย	คุณนิพันธ์พงศ์	พานิช	และอีกหลากหลายหัวข้อที่มีประโยชน์	เช่น	“เคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ยบ้านและผู้อยู่อาศัย	

รับโชคดีปี	2559”	 โดย	 อาจารย์บัณฑิต	 แซ่ลิ้ม,	 “เทคนิคถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว	บนสมาร์ทโฟนแบบมือโปร”	

โดย	คุณพิภพ	พานิชภักดิ์	และร่วมมือกับส�านักพิมพ์	ชั้นน�า	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด	จัดสัมมนา	และ	workshop	

หัวข้อ	“มหัศจรรย์เคล็ดลับสร้างสปาใจ	ให้สมองแจ่มใส	ด้วยการระบายสี”

	กิจกรรมด้านการศึกษา
	 บริษัทฯ	มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน	มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษาต่างๆ	จ�านวนมาก

ในด้านต่างๆ	 ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน	 เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 รังสิต	 การจัดสร้างอาคารเรียน	 

ห้องบรรยาย	การบริจาคยานพาหนะ	และร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในด้าน

วิชาการและการวิจัย	รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ	
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	 และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด	 บริจาคถังเก็บน�้า	 เครื่องปั ๊มน�้า	 

และอุปกรณ์กีฬา	 ณ	 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย	 จังหวัดน่าน	 พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	 ห้องสมุด	 สนามเด็กเล่น	 

และบริจาคคอมพิวเตอร	์อุปกรณ์กีฬา	เพื่อการศึกษา	ณ	โรงเรียนวัดท้ายยอ	จังหวัดสงขลา	และสนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้าง 

ห้องเรียน	มอบถงัเกบ็น�า้	และบรูณะปรบัปรงุห้องสมดุเพ่ือการศกึษา	ณ	โรงเรยีนบ้านขุนกลาง	จังหวดัเชยีงใหม่	ตามนโยบาย

โครงการ	“แสงประทีป”

	 คณะผู้บริหารและพนักงาน	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	

ประเทศไทย	 จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา	 พร้อมสิ่งของต่างๆ	 เพื่อแบ่งปันน�้าใจให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด	 อาทิ	 โรงเรียนบ้าน	 ห้วยปูน	 จังหวัดสุรินทร์,	 โรงเรียนบ้านหินกอง	 

จังหวัดสระแก้ว,	โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์	จังหวัดขอนแก่น,	โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ�ารุง	จังหวัด

นครสวรรค์	และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า	3	จังหวัดตาก
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	 การบริจาคเงินและเครื่องมือการแพทย์เพื่อบูรณะวัดกู่ค�า	 จังหวัดเชียงใหม	่ และสนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องน�้า	 

อ่างน�า้ล้างหน้า	และปกูระเบือ้งทางเข้าห้องน�า้ตลอดทางเดนิ	ส�าหรบันกัเรยีนอนบุาล	โรงเรยีนเทศบาลวดักูค่�า	จังหวดัเชยีงใหม่

" โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่"

" โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา"
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" โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน"

" โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค�า จังหวัดเชียงใหม่"

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังบริจาคที่ดินจ�านวน	15	 ไร่	 บริเวณรังสิต	 คลอง	4	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 

ให้แก่กรมสามัญศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 รังสิต	 และบริจาคเงิน 

จ�านวน	2,000,000	บาท	ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ	ผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อการสนับสนุน

การจัดท�าห้อง	Center	of	Innovative	Urban,	Community	and	Real	Estate	Development

	 ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหาร,	คุณอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	

รองประธานกรรมการบริหาร	 ร่วมบริจาคในนามบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 

มอบให้กับมูลนิธิทิสโก้	 เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน	 และนักศึกษา 

ทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ในงานคอนเสิร์ตการกุศล	“30	ป	ีแห่งการให้”	และ

มอบหนังสอื	“เมือ่ไหร่จะ...ร�า่รวยมสีขุอย่างยัง่ยนื”	เขยีนโดย	ดร.ประทีป	ต้ังมติธรรม	 

ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ	ในจังหวัดเชียงใหม่	ขอนแก่น	สงขลา	สระบุรี	ภูเก็ต	ชลบุรี	

สุราษฎร์ธานี	 ระยอง	 อุดรธานี	 และนครราชสีมา	 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ส�าหรับคณาจารย์และนักเรียน
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	กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับเรื่อง	 ความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อตอบรับนโยบาย

การสร้างสรรค์บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับค�าว่า	 “Supalai	Save	Our	World	 

Save	Your	Money”	ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	อาทิ	ผู้บริหารบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

และคณะสื่อมวลชนร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน	 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว	 ณ	 โรงเรียนสุราษฎร์

พทิยา2	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน,ี	น�าคณะสือ่มวลชนร่วมกนัปลกูป่าชายเลน	เพือ่สร้างความอดุมสมบรูณ์ให้แก่ระบบนเิวศ	 

ณ	สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	จังหวัดเพชรบุรี,	ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล	 

ณ	ศนูย์อนรุกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล	กองทพัเรอื	จงัหวดัชลบรุ	ีและร่วมปลกูพรรณไม้ไทยในวรรณคด	ีณ	โรงเรยีนบ้านผงัสามคัคี	 

อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุร	ี และที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ	 “รวมแรงไทย	 รักษาน�้าใสทุกคูคลอง”	 เพื่อช่วยดูแล

รักษาคูคลองอย่างยั่งยืน	ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง

	กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	25	ปีแห่งการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์บริษัทฯ	จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ	อาทิ

• การจัดประกวดประติมากรรม	 ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม	 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 โดยเชิญชวนศิลปินและผู้ท่ีสนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้	3	 หัวข้อ	 

คือ	“ความสุข	หรือ	ความรัก	หรือ	ความเจริญรุ่งเรือง”

• การจัดประกวดถ่ายภาพ	หัวข้อ	“ความสุขในศุภาลัย”	โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย	และพนักงาน

ศุภาลัย	ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย

• การจัดประกวดเรียงความ	 หัวข้อ	 “ความสุขในศุภาลัย”	 โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอด 

ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย
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	 เมื่อเดือนตุลาคม	2557	 บริษัทฯ	 จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล	 “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและ 

ความดีงาม”	ณ	Lifestyle	Hall	ชั้น	2	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาด

พู่กันจีน	และน�ารายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000,000	บาท	โดยภาพที่แสดง

จะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

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

สยามพารากอน	โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศลิปะภายในงานดงักล่าวมผีูม้จีติศรทัธาร่วมกนัสัง่จองภาพทัง้หมด

ที่แสดงในงานนี้รวม	56	ภาพ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,000	บาท	และน�าเงินที่รวบรวมจากการจ�าหน่ายภาพทั้งหมด

จากงานแสดงศิลปกรรมดงักล่าวโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายทลูเกล้าฯ	ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี 

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม

	สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
	 	 บริษัทฯ	ผลิตหนังสือให้ความรู	้แจกฟรี	มอบให้ 

ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป	 โดยจะด�าเนิน

การคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ	อาทิ	เรื่อง 

สุขภาพ	 ฮวงจุ้ย	 หลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต	 เป็นต้น	 

เพือ่ส่งมอบความสขุในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี	ส�าหรบั

หนังสือท่ีเคยจัดพิมพ์	 ได้แก่	 ชีวิตที่เจริญ,	 ก�าไรชีวิต, 

ไม้มงคล,	อายุยืน	สุขภาพดี	ชีวีเป็นสุข,	ชนะโรค	ชนะวัย	 

ชัยชนะแห่งชีวิต,	 พลังลมปราณสร้างสรรค์พลังชีวิต,	 ดุจแสงส่องทาง,	 รู้ทันฮวงจุ้ย	 รู้ทางสู่ความสุข,	 หัวใจยิ้มได้,	 

กุญแจสวรรค	์สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข,	ความรู้คู่เรือน,	ค�าคม,	บ้านเรา	แสนสุขใจ,	ปรัชญาประทีป	หนังสือรวบรวม 

ปรชัญาท่ีมีคณุค่าต่อการด�าเนนิชวีติ	และล่าสดุคอื	หนงัสอื	“สวนอิม่ใจ-บ้านอิม่สขุ”	เป็นหนงัสอืทีส่ร้างแรงบนัดาลใจ	 

และจุดประกายความคิด	สร้างสรรค์สวนครัวที่สวยงามและมากประโยชน์

	 	 อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ	Pocket	Book	จ�าหน่ายเพื่อการกุศล	จ�านวน	4	เล่ม	

คือ	 เคล็ด(ไม่)ลับ	 การบริหาร	+	 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,	 เคล็ด(ไม่)ลับ	 ศุภาลัย

+อสังหาริมทรัพย์,	 เมื่อไหร่จะ...ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน	 และประทีปทัศน์	 เขียนโดย	

ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ซึ่งหนังสือเล่ม	2	รายได้

จากการจ�าหน่ายหนงัสอืท้ังหมด	จะเป็นส่วนหน่ึงของเงนิกองทุน	“ประทปี	ต้ังมตธิรรม”	 

จ�านวน	2,000,000	 บาท	 ที่บริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
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	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้จัดท�าบทเพลงธรรมะชื่อว่า	 “มองกว้าง	

คิดไกล	 ใฝ่สูง”	 ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่า 

ทางจิตใจ	เหมาะส�าหรับผูฟั้งทกุเพศทกุวยั	โดยมเีน้ือหาใจความเพือ่ด�าเนนิ

ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน	 ส�าหรับชื่อบทเพลงดังกล่าวได้ขออนุญาต 

น�าค�าประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์	 มาเป็นชื่อเพลง	 ส่วนค�าร้อง 

และท�านอง	โดย	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	

	กิจกรรมด้านสังคม
	 	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ร่วมกับชมรมศุภาลัยสัมพันธ์	จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม	มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เพื่อน�าไปจัดท�าขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส	 ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย	 บริษัทผู้เช่า 

อาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร	์และประชาชนทั่วไป	ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดุที่ท�าด้วย

อะลูมิเนียม	โดยตั้งกล่องรับบริจาค	ณ	ชั้น	Lobby	ของอาคาร	ซึ่งได้รับการแบ่งปันน�า้ใจส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง

เป็นปีที	่3	เป็นจ�านวนมาก

	 	 บริษัทฯ	 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย	 น�าทีมคณะผู้บริหารและพนักงานศุภาลัย	 

ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ	 อาหารแห้ง	 น�้าดื่ม	 และของใช้จ�าเป็น	 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าโครงการ 

ศภุาลยั	และประชาชนทีป่ระสบอทุกภยัในพืน้ทีต่่างๆ	โดยได้รบัความร่วมมอืจากกองทพับก	อกีท้ังมอบเงนิบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	โดยมผีูว่้าราชการ	จงัหวดันนทบรุ	ีเป็นผูร้บัมอบ	และยงัมอบเงนิบรจิาคจ�านวน	2,000,000	บาท	ให้สมาคม

มหาวทิยาลยั	ขณะเดยีวกนัหนงัสอืเล่ม	3	รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือท้ังหมด	มอบให้สภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่าย	

และหนังสือเล่ม	4	รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือทั้งหมด	มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
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	กิจกรรมด้านสุขภาพ
	 	 บรษิทัฯ	เชญิทมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชัน้น�า	มาให้บรกิารตรวจสขุภาพฟร	ีพร้อมทัง้ให้ความรูเ้กีย่วกบั 

สุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ	โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ	และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก	ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัว

ศภุาลยัและประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกจิกรรม	อกีทัง้มกีารจดักจิกรรมการกศุล	“บรจิาคโลหิต”	ให้กบัศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	 

สภากาชาดไทย	โดยรับบริจาค	ณ	บริเวณชั้น	L	อาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์	ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย	และ

บริษัทผู้เช่าอาคาร	ศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์

	 	 คณุอจัฉรา	ตัง้มตธิรรม	รองประธานกรรมการบรหิาร	บรษัิท	ศภุาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มอบเงนิบริจาคในนามส่วนตัว	 

จ�านวน	1,500,000	 บาท	 เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ	 อาคารกิตติวัฒนา	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

	กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว
	 	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดภีายในครอบครวัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นรากฐานสนบัสนนุ

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

ในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว

	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 เป็นผู้ออกแบบ	 “บ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร”	 โดยร่วมมือกับคณะท�างานโครงสร้างพื้นฐาน	

คมนาคมและพลังงาน	 	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ในการศึกษาเรื่อง	 “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

ที่อยู่อาศัย”	บริษัทฯ	จึงออกแบบบ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร	เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษัทจดทะเบียนไทย	เพื่อเข้ากองทุน	“ตลาดทุนร่วมใจ	ช่วยภัยน�้าท่วม”	ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	อีกทั้งบริษัทฯ	 

ร่วมกับบริษัท	ดาว	คอฟฟี่บีนส	์จ�ากัด,	บริษัท	เอฟ	แอนด	์บี	บายดาว	จ�ากัด	และบริษัทแชมป	์บูม	เบลล	์จ�ากัด	มอบ

ห้องสุขาลอยน�้า	อาหารแห้ง	ของใช้จ�าเป็น	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย	ณ	หมู	่2-3-4	ต.ท่าช้าง	อ.นครหลวง	

จ.พระนครศรีอยุธยา
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	กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

	 	บริษัทฯ	 เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา	 โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับ 

สภาพแวดล้อมโครงการ	 ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ	 เพื่อท�าการปรับปรุงและพัฒนาได้	 ซึ่งท่ีผ่านมามีหลาย

โครงการที่บริษัทฯ	เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้	ได้แก่

• ด�าเนินการขดุลอกคลองสาธารณะ ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโครงการศภุาลยั	พาร์ควลิล์	ร่มเกล้า-สวุรรณภมูิ	

โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี	 ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทา

ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	

• ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน�้าและบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน	48	ด้านหน้าโครงการ	ศุภาลัย	 

พาร์ควิลล์	และท�าท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล	บริเวณโครงการศุภาลัย	วิลล์	ศรีนครินทร์

• มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า	2.1	ล้านบาท	ให้แก่เทศบาลเมืองล�าสามแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	

เพือ่รกัษาความสะอาดและจดัระเบยีบให้ชมุชนบรเิวณใกล้เคยีง	และได้มอบรถบรรทุกเกบ็ขยะ	ให้กบัองค์กร

บริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อรักษาความสะอาด	 และจัดระเบียบให้หมู่บ้าน

โครงการศุภาลัย	บุรี	และบริเวณใกล้เคียง

• ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4	เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

• มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ให้กับสถานีต�ารวจนครบาล	

บางโพงพาง	เพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

	กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา
	 บริษัทฯ	 มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน	 ทั้งวัด	 มัสยิดหลายแห่ง	

พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ	 ในวัด	 โดยให้ค�าแนะน�า	 และร่วมมือกับ 

กรมศิลปากร	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสภาตลาดทุนไทย	โดยบริษัทฯ	 

เป็นเจ้าภาพดแูลการบรูณะวัดแห่งหนึง่ในจงัหวัดนนทบุร	ีและทีผ่่านมายังได้ด�าเนนิการ 

ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ	 ได้แก่	 วัดพันท้ายนรสิงห์	 จังหวัดสมุทรสาคร,	 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์	 จังหวัดนนทบุรี	 และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน	 ที่อ่าวปอ	

จังหวัดภูเก็ต	นอกจากนี้	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหาร	ได้ริเริ่ม

คิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ	“พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล”	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	และน�าไป 

ประดิษฐ์สถาน	 ณ	 โครงการของศุภาลัย	 เพื่อเป็นสิริมงคลในการด�าเนินชีวิต 

ที่ครอบคลุม	ทั้งด้านการงาน	และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป "พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล"

เฉลิมพระเกียรติ	 โดยจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย	 และเพิ่มโอกาสทางการรักษา

พยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

	 	 อีกทั้งบริษัทฯ	ร่วมสนับสนุนหนังสือ	“วันวาน	ณ	ปัจจุบัน”	โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	มอบให้สมาคมผู้ดูแล 

ผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
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การพัฒนาบุคลากร 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคล	เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง	จึงได้ให้ความส�าคัญ

ในการลงทุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่องทั้งนโยบายและกลยุทธ์	 และมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคลากรท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	 

รวมทัง้ปรบัปรงุระบบการบรหิาร	ระบบการพัฒนาทรพัยากรบคุคลให้มคีวามทนัสมยั	สอดคล้องกบัเทคโนโลย	ีและเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล	 เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กร

ได้อย่างยั่งยืน	โดยได้ก�าหนดนโยบายในด้านต่างๆ	ดังนี้

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

	 ประสทิธภิาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ	จะเริม่ตัง้แต่การสรรหาผูท้ีเ่ป็นทัง้คนเก่งและคนดเีข้ามาท�างาน 

โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้	 (Knowledge)	 ความสามารถ	(Ability)	 ทักษะ	(Skill)	 และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ

ต�าแหน่งงาน	(Attribute)	 เข้ามาท�างาน	 โดยมีการก�าหนดสมรรถนะหลัก	 (Competency)	 ของทุกต�าแหน่งงานไว้	 

ซึ่งกระบวนการในการสรรหา	และคัดเลือกจะด�าเนินการโดยผ่านการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก	(Competency	

Based	Interview)	

	 นอกจากนี้แล้ว	 บริษัทฯ	 จะเน้นเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรผ่านโครงการต่างๆ	 อาทิเช่น	 การจัดโครงการ	 

“Supalai	Open	House”	ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาชัน้น�าในการจดัสมัมนาให้ความรูแ้ก่นกัศกึษาทีก่�าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรี	 

ในช้ันปีท่ี	3	 และ	4	 พร้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเหล่านั้น 

อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานภายหลังจากจบการศึกษา

	 หลักการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ	 ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยให้โอกาส 

ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั	อาท	ิเพศ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	ภมิูล�าเนา	อาย	ุฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม	คณุวฒุทิางการศกึษา	เป็นต้น
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	 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ	 นั้น	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท�าการจัดหลักสูตรพื้นฐาน

ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน	 รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ	(On	the	Job	Training)	 เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมที่

จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 นอกเหนือจากนั้นบุคลากรที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ	 จะต้องเป็นพนักงาน 

ที่มีทัศนคติที่ด	ีและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ	เพื่อที่จะช่วยท�าให้การท�างานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น		

	 ส�าหรับการส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าในงานโดยเฉพาะต�าแหน่งงานในระดับหัวหน้างานบริษัทฯ	 มีนโยบาย 

ท่ีจะพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน	(Promote	from	within)	 เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน 

ได้ใช้ความรู ้	 ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปในต�าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น	 หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพ่ือท�างาน 

ข้ามสายงาน	(Cross	Functional	Transfer)	เป็นต้น

2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

	 การก�าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลส�าเร็จของงานเป็นระบบหนึ่งที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ	 

เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งให้ร่วมงาน	 บริษัทฯ	 จึงเข้าร่วมการส�ารวจ 

ค่าจ้างและผลตอบแทนกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 เพื่อก�าหนดนโยบาย 

ค่าจ้างและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถและแข่งขันได้

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังคงให้ความส�าคัญกับการจัดท�าระบบยกย่องชมเชยพนักงาน	 (Recognition	System)	 

ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน	ซึง่เป็นการส่งเสรมิขวญัและก�าลงัใจให้กบัพนกังานทีต่ัง้ใจปฏบิตังิานด้วยความรู้ 

ความสามารถและมทีศันคตดิไีด้รบัรางวลั	และเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่เพือ่นพนกังาน	โดยบรษัิทฯ	ได้ส่งเสรมิกจิกรรมดงักล่าว 

อย่างต่อเน่ือง	 อาทิเช่น	 รางวัลความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า	 โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจ�าปี 

ของบริษัทฯ	การให้รางวัลอายุงานนานแก่พนักงาน	เป็นต้น

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้กจิกรรมทีจ่ดัตามเทศกาลส�าคัญๆ	อาทิเช่น	กจิกรรมวนัสงกรานต์	กจิกรรมงานเล้ียงประจ�าปี	กจิกรรมกฬีา

ภายใน	กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี	และยังมีกิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ	ของบริษัทฯ	ผ่านโครงการ	Site	Visit	 

ที่พนักงานมีโอกาสสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการด�าเนินงานของ

องค์กร	อุปสรรค	หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และปรบัปรุงประสทิธภิาพการด�าเนนิงานขององค์กร	นอกเหนอืจากน้ันบรษัิทฯ	ยังท�าการส่งเสรมิกจิกรรมทางคุณธรรม	และ

จริยธรรมของพนักงานผ่านทางชมรมศุภาลัยสัมพันธ	์อาทิเช่น	กิจกรรมการบริจาคโลหิต	การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ	

เพื่อสาธารณกุศล	การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ	เป็นต้น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น	

4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

	 บรษิทัฯ	ถอืว่าการพฒันาบคุลากรคอืการลงทนุระยะยาวทีจ่ะส่งผลต่อความส�าเรจ็และสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่องค์กร	

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์จงึเป็นพนัธกจิหลกัทีส่�าคญั	ดังนัน้	กลยุทธ์ยังมุง่เน้นการพัฒนาความรูค้วามสามารถให้เหมาะสม 

กับต�าแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ	 เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด	 และการให้ความส�าคัญกับพนักงาน 

มคีวามก้าวหน้าในสายงานอาชพีของตนเองอย่างต่อเนือ่ง	โดยเน้นการปรบัปรงุหลกัสตูร	รปูแบบการพัฒนา	และวธิกีารพฒันา	
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 เพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัทฯ	 และเพื่อให้องค์กรมีความสามารถ 

ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 การพัฒนาความรู้ความสามารถ	เพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน	แบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้คือ

1. การพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงาน	(Competency)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่

1.1	 Core	Competency	คอื	ความสามารถหลกัพืน้ฐานทีอ่งค์กรต้องการให้พนกังานม	ีโดย	ความสามารถหลกันี้ 

จะต้องสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	และวัฒนธรรมองค์กร	ซึ่งหมายถึงพนกังานในองค์กรควรจะมี	DNA	

อันเดียวกัน	หลักสูตรที่จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความเป็นศุภาลัยเหมือนๆ	กัน	ได้แก่	หลักสูตรปฐมนิเทศ

ส�าหรับพนักงานใหม่	 หลักสูตรเสริมสร้างการท�างานเป็นทีม	(Supalai	Way)	 หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ	

(ISO)	และหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างาน	เป็นต้น

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

การก�าหนดระดับความสามารถที่คาดหวังไว้แล้ว	 พนักงานท่ีมีความสามารถเกินขีดความสามารถท่ีก�าหนด	

บริษัทฯ	 จะน�ามาพิจารณาประกอบในการปรับต�าแหน่ง	 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการใช้ศักยภาพ 

ให้เหมาะสม	และเป็นการพัฒนาพนักงานสามารถเติบโตได้ตามสายอาชพี	(Career	Development)	โดยบรษิทัฯ	 

จะท�าการจัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการจัดฝึกอบรมภายใน	(In-House	Training)	และหลักสูตรฝึกอบรม

ภายนอก	(External	Training)	แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

1.3	 Managerial	Competency	คอื	ความรูค้วามสามารถทางด้านการบรหิารส�าหรบัต�าแหน่งระดบัหวัหน้างาน 

ขึ้นไป	 ซึ่งทางบริษัทฯ	 ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการปรับต�าแหน่ง	 ได้มีความรู้	

ความเข้าใจ	และทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่ดี	เช่น	หลักสูตร	Smart	Leader	ส�าหรับหัวหน้างานระดับฝ่าย 

ขึ้นไป	 หลักสูตร	Supervisory	Skill	 ส�าหรับหัวหน้างานระดับหน่วยงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งการจัดจะเป็นหลักสูตร

ภายในหรือภายนอกจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี

	 กระบวนการในการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ	 ในแต่ละปี	 จะประมวลผลและ 

ด�าเนินการดังนี้

1.4	 ประเมินจากผลการส�ารวจความต้องการในการฝึกอบรม	(Training	Needs)	 เพื่อวิเคราะห์หาหลักสูตร

การฝึกอบรมที่จ�าเป็น	 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในทุกๆ	 ด้าน	 ทั้งความรู้ในงาน	(Functional)	 ด้านพฤติกรรม 

(Behavior)	หรือด้านภาวะผู้น�า	(Leadership)	โดยจะก�าหนดเป็นแผนฝึกอบรมประจ�าปี	(Annual	Training	Plan)

1.5	 ประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล	 (Competency	Gap	Assessment)	 และจัดท�าเป็น 

แผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล	(IDP	-	Individual	Development	Plan)	เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอด

ต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	โดยเฉพาะต�าแหน่งที่ส�าคัญกับธุรกิจขององค์กร	(Critical	Positions)	
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2.	 การศึกษาและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	(Continuing	Education)	 เป็นการศึกษาท่ีเกิดจาก 

	 ความสนใจและสมัครใจของพนักงานเอง	 ท�าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ให้การสนับสนุน 

	 ในรปูแบบของการให้ทนุการศกึษา	(Scholarship)	ทัง้ในระดับปรญิญาตร	ีและปรญิญาโท	การสนบัสนุน	ส่งเสริม 

	 ให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ	(Self	-	Learning)		

	 อกีทัง้	สนบัสนนุให้พนกังานทีม่ผีลงานดเีด่นของบรษิทัฯ	ได้ไปดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	(Site	Visit)	 

	 เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท�างาน	 และน�าเอาความรู้มาปรับใช้ในองค์กร	 รวมทั้งการพัฒนา	website	 

	 ของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ให้เป็นแหล่งอ้างองิในการค้นคว้าหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	โดยเฉพาะในการเกบ็ข้อมลู 

	 ของพนักงานที่บริษัทฯ	ได้ส่งไปเข้ารับการอบรมมาแล้ว	เป็นต้น

	 ส�าหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ	ที่ท�าเป็นลักษณะไม่เป็นทางการ	เช่น	การจัดพี่เลี้ยง	(Mentor)	ส�าหรับ

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

ของหัวหน้ากับพนักงานใหม่ที่มีต�าแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป	 ก็ได้มีการด�าเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาที่เป็น 

รูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าผ่านโครงการสหกิจศึกษา	 เพื่อเป็นการ 

ให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา	 และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน	 ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา 

ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย	

	 จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลต่างๆ	 อย่างไรก็ตามรางวัลต่างๆ	 

คงไม่ส�าคัญเท่ากับการที่บริษัทฯ	 มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	 ทั้งด้านความรู้	 ความสามารถ	 และคุณธรรมอยู่ในระดับ

แถวหน้า	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าในโลกการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง	เพื่อให้บริษัทฯเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

และมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป
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การดูแลชุมชน

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแล	กว่า	72	โครงการ	และกว่า	20,000	ยูนิต		 

ตลอดระยะท่ีผ่านมาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ศุภาลัยยังคงเจตนารมณ์	 ให้ความส�าคัญต่อการดูแลเจ้าของบ้านหรือ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัย	 โดยจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ	 ขึ้นเพื่อบริการแก่สมาชิกศุภาลัย	 เกี่ยวกับการดูแลโครงการ	 

การรับเร่ืองร้องเรียน	 การจัดกิจกรรม	 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 การซ่อมบ�ารุง	 ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิก 

จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือการดูแลโครงการต่อจากศุภาลัย	 ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีการจัดให้สมาชิก

โครงการศุภาลัย	เช่น	

	การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ

	 ศุภาลัย	 ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง	 ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแด่บุพการี 

ที่จะช่วยให้ลูกมีความกตัญญูต่อพระในบ้านดียิ่งขึ้น	 ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	 ที่จะน�าไปสู่ 

สังคมท่ีดีต่อไปได้	 จึงได้ช่วยน�าพาครอบครัวศุภาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนากับศุภาลัยเป็นประจ�าทุกปี	 ปีละ	2	 ครั้ง	 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพ่ือเรียนรู้ให้เกิดปัญญา	 เกิดความรัก	 มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม	 สามารถเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก	ความอบอุ่น	ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา	

	การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก

	 การจัดกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก	 โดยจัดกิจกรรมให้ผู้อยู่อาศัย 

ในโครงการได้ร่วมกันท�าบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	และจัดกิจรรมให้เด็กๆ	ได้สนุกสนาน

และมีของรางวัลให้กับเด็กๆ	 ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการศุภาลัยได้มีโอกาสท�าความรู้จักกัน	 เพื่อสัมพันธภาพ 

ที่ดีระหว่างกัน	 และได้มอบความสนุกสนานให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 นอกจากนั้น 

ยังมีของขวัญ	รางวัล	อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการให้สมาชิกที่ร่วมงานด้วย		
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	การเสริมสร้างความปลอดภัย
	 ศุภาลัยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด	 24	 ชม.	 เพื่อตรวจสอบและบันทึก 

การเข้าออกโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดูแลก�าหนด,	 มีการตรวจตราลาดตระเวนทั่วทั้งโครงการเป็นระยะๆ,	 ตรวจสอบ 

และสังเกตสิ่งผิดปกตทิี่เกดิขึน้	ฯลฯ	และได้รว่มกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องที่ต่างๆ	จัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข

บ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ	และฉีดพ่นท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

	การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
	 “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”	 เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย	 เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรร 

ย่อมต้องได้รับการดูแลต่อจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนดแล้ว	 ศุภาลัยจึงให้การส่งเสริม	

สนับสนุน	ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ	ของศุภาลัยสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯ	เพื่อการดูแล	บริหารจัดการตามที่สมาชิก

ส่วนใหญ่พึงประสงค์

	การดูแลบ้าน
	 ภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว	 ศุภาลัยยังได้จัดให้มีการรับประกันบ้าน	 โดยมีแผนกซ่อมบ�ารุง	 สังกัด 

ฝ่ายก่อสร้างเป็นผู้ให้บริการซ่อมบ�ารุงบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลารับประกันที่ก�าหนด

	การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย
	 ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	เช่น	วารสาร	“สานสายใย”,	เอกสารประชาสัมพันธ์,	การติดประกาศ

ประชาสัมพันธ์	เพือ่แจ้งข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ	และมุง่หวงัให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจ	ในการปฎบิตัิ

เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและเป็นสุข

	การรับค�าแนะน�า ติชม
	 เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล	และเพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ	์และการบริการ	จึงมีการเปิดช่องทาง 

การสื่อสาร	เพื่อการบริการหลังการขาย	ได้แก่

โครงการระฆังแก้ว

• กล่องรับความคิดเห็นประจ�าโครงการ

• ฝ่ายบริการชุมชน	(ส�านักงานใหญ่)	โทร	:	02-725-8888,	Fax	:	02-687-0234

• E-mail	 :	manage@supalai.com,		

• Website	 :	 www.supalai.com

• ส่งไปรษณีย	์

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

	 การด�าเนนิการต่างๆ	ตามข้างต้นนัน้	เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการท่ีศุภาลัยมุ่งหวงัให้เกดิมูลค่าเพ่ิมต่อการพฒันา	

และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าของศุภาลัยต่อไป	
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การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	 การทุจริต	 ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม	 ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อฐานะของบรษิทัฯ	ตลอดจนเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	และความเชือ่มัน่ระหว่างประเทศ	ดงัน้ัน	บรษิทัฯ	จงึได้ลงนามเข้าร่วม 

ภาคเีครอืข่ายต่อต้านการทจุริต	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	เกดิความมัน่ใจว่า	บรษิทัฯ	บรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลทีด่ี	 

โดยก�าหนดนโยบายท่ีเน้นการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ	 ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต	 รวมทั้ง 

สร้างค่านยิมท่ีถูกต้อง	เพือ่พัฒนาองค์กรให้มคีวามโปร่งใส	พร้อมทัง้ได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ	ซึง่เกีย่วกบัการต่อต้านการทจุริต 

อย่างชัดเจน	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์	 วิธีการ	การติดตาม	การรายงาน	อย่างเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร	โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผูก้�ากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการ 

ต่อต้านการทุจริต	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 จะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง

รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตนี	้ พร้อมทั้งสอบทานการประเมินความเสี่ยง 

และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีควรมี	 เพื่อลดความเสี่ยงนั้น	 โดยผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�า

ไปปฏิบัต	ิ

	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ	มีอ�านาจในการควบคุม	ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย	ดังต่อไปนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

3. นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
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	 ทั้งนี	้การก�าหนดนโยบาย	หลักปฏิบัติ	รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน	เพื่อป้องกันการทุจริต	จะส่งผล 

ให้ความโปร่งใสและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเกดิข้ึนอย่างเป็นรปูธรรม	ตรวจสอบได้	ซึง่บรษัิทฯ	หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า	แนวทาง

ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว	ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น		 ได้รบัความมัน่ใจว่าเงนิลงทนุทกุบาททกุสตางค์ได้รบัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า

2. พนักงาน		 ได้รบัความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน	โดยมช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสการทจุรติ 

	 	 ไปยังคณะกรรมการอิสระ

3. คู่ค้า	 ได้รบัการคดัเลอืก	ปฏบัิตติามสญัญาข้อตกลง	และประเมนิผลอย่างเป็นธรรม

4. ลูกค้า	 ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	และบริการที่ดี

5. ผู้รับเหมา	 ได้รบัการอ�านวยความสะดวกในหลายๆ	ด้าน	โดยไม่มกีารเรยีกรบัค่าตอบแทน	 

	 	 เช่น	 การช่วยจัดหาสินเชื่อ	 การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก�าหนด	 

	 	 การตรวจรับงาน	 และการจัดเส้นทางล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกในพื้นที่ 

	 	 ก่อสร้าง

6. สังคมและประเทศชาติ	 รัฐได้รับช�าระเงินภาษีถูกต้อง	 เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ในการน�าเงินรายได้ภาษ ี

	 	 ไปบริหารประเทศ	 ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม	 จากการ 

	 	 สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร	 ซึ่งจะแผ่ขยายไปยัง 

	 	 สังคมวงกว้าง

(ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม)

ประธานกรรมการบริหาร
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ค�าม่ันและนโยบาย

	 เมื่อวันท่ี	9	 พฤศจิกายน	2553	 บริษัทฯ	 ได้แสดง

เจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition)	ซึ่งจัดโดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	หอการค้าไทย 

หอการค้านานาชาติ	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 สมาคม

ธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	และเม่ือวนัท่ี	22	พฤษภาคม	2558	ได้เข้าร่วม

ลงนามเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย	

หรือ	PACT	Network	(Partnership	Against	Corruption	for	

Thailand)

	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 มีนโยบายในการ

ด�าเนินการต่อต้านการทุจริต	โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ	

ของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หวัหน้างาน	และพนกังาน	(Code	of	Conduct)	ซ่ึงได้ผ่านการอนมัุติตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั	ครัง้ที	่11/2559	เมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	2559	ซ่ึงมกีารปรบัปรงุเป็นครัง้ท่ี	3	และคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติ	ไว้จ�านวน	6	นโยบาย	ได้แก่	1)	นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติ	2)	นโยบายว่าด้วยการ

สนบัสนนุด้านการเมอืง	3)	นโยบายว่าด้วยการรบั	การให้ของขวญั	ทรพัย์สิน	หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด	4)	นโยบายว่าด้วยการแจ้ง

เบาะแส	หรอืข้อร้องเรียน	5)	นโยบายว่าด้วยการให้เงนิสนบัสนนุ	และ	6)	นโยบายว่าด้วยการบรจิาคเพือ่การกศุล	ซึง่ได้ผ่านการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	และบริษทัฯ	ได้สือ่สารนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจรติไปยังกรรมการ	ผูบ้รหิาร	

หัวหน้างาน	และพนักงานทุกคน	โดยก�าหนดให้การด�าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย	รวมถึงบริษัทฯ	

ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส	 หรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต	 และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 หากพบเห็น

การกระท�าทุจรติ	ทัง้นี	้รายละเอยีดของนโยบายและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุริต 

ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(http://www.supalai.com)	ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 ในการด�าเนินการตามนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นบริษัทฯ	 ไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้น 

ภายในบริษัทฯ	 และบริษัทที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุม	 โดยมีการประเมินความเสี่ยง	 รวมถึงก�าหนดแนวปฏิบัติ 

แก่กรรมการ	ผูบ้ริหาร	หวัหน้างาน	และพนกังานทกุคน	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	จรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ	และมผีลผกูพนั 

กับการปฏิบัติหน้าที่	 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและหุ้นส่วนทางการค้า	 โดยจัดท�าเป็นนโยบายท่ีเป็นทางการ	 ผ่านมต ิ

ของคณะกรรมการบริษัท	และมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ	ซึ่งครอบคลุมถึง	หุ้นส่วนทางธุรกิจ	และคู่ค้าทางธุรกิจ	อาทิเช่น	

ผู้รับเหมา	ร้านค้า	ลูกค้า	ธนาคาร	คู่แข่ง	ฯลฯ	ตามที่ปรากฎไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต	ดังนี้

	นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต	 ซึ่งบริษัทฯ	 ด�าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ทางธรุกจิอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	และยดึม่ันในคณุภาพทีด่ขีองสนิค้าเป็นส�าคญั	บรษัิทฯ	จงึไม่ยอมรบัการทจุรติใดๆ	ทัง้สิน้	 

ไม่ว่าจะโดยการน�าเสนอ	การให้ค�ามัน่สญัญา	การขอ	การเรยีกร้อง	การให้หรอืรบัสนิบน	การชกัจงูสูก่ารกระท�าทีผ่ดิกฏหมาย	 

หรือการท�าลายความไว้วางใจ	และก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ	ทั้งกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และพนักงาน	
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ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ	มีอ�านาจในการควบคุม	รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ	มีการท�ากิจการอยู	่	

ให้ด�าเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว	

	 พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย	

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	 ธุรกิจ	 

และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

	 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายสนบัสนนุงานการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	โดยสนบัสนุนให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทที่บริษัทฯ	มีอ�านาจในการควบคุม	สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตน

ตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี	สามารถแสดงออก	เข้าร่วม	สนับสนุน	ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาท�างาน

โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น	และบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา	และพนักงานในทุกระดับขั้น	สั่งการ	หรือ 

โน้มน้าว	ด้วยวธิกีารใดๆ	ทีท่�าให้พนกังานและผูใ้ต้บงัคบับญัชา	เข้าร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงทกุประเภท	ซึง่อาจท�าให้เกดิ 

ความขัดแย้งภายในองค์กร

	นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด
	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง	

บรษิทัฯ	จงึก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรบั	การให้ของขวญั	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด	ทีส่ามารถกระท�าได้ตามประเพณ ี

และศีลธรรมจรรยา	เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที	หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกต	ิอย่างไรก็ตาม	

หากการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม	อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่	

และอาจท�าให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์	บริษัทฯ	จะไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว

	นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 โดยเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส	 

หรือข้อร้องเรียน	จากการกระท�าผิดกฎหมาย	หรือจรรยาบรรณ	หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	หรือประพฤติมิชอบ 

ของบุคคลในองค์กร	 ทั้งจากพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	 และให้ 

ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน	 ซึ่งได้ก�าหนดเป็นขั้นตอน 

การด�าเนินการ	การสอบสวนข้อเท็จจริง	การสรุปผล	รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน	

โดยสามารถแจ้งเบาะแส	หรอืข้อร้องเรยีน	ผ่านอเีมล์	anti-corruption@supalai.com	ซึง่มกีารรายงานตรงถงึกรรมการอสิระ 

และกล่องรับความคิดเห็น	ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

	นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน	

โดยมีการสอบทาน	 การอนุมัติรายการจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	 รวมถึง	 การรายงานผล	 และการติดตามผลการให้ 

เงินสนับสนุน	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ	จ่ายไป	มีการน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน
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	 ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงาน 

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	มีการเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ป	ี2556	และในปี	2559	เป็นปีที	่4	ที่จัดให้ 

มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	 ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น	 ระดับคะแนนของ 

โอกาสเกิดและผลกระทบ	 รวมถึงแนวทางในการลดความเส่ียงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต 

ที่อาจเกิดขึ้น	 โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ	 กระบวนการด�าเนินงาน	 

สภาพอุตสาหกรรม	 เงื่อนไขทางธุรกิจ	 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	 และคู่มือประกอบ 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง	ไม่ว่าจะเป็น 

การรับหรือการให้ของขวัญ	 การจ่ายเงินสนับสนุน	 หรือการด�าเนินการทางการเมือง	 ซ่ึงกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	

และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ	 ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรม

แก่พนักงาน

	 บริษัทฯ	มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง	ดังนี้

1. การระบุความเสีย่ง	โดยหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน	ทัง้ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ท�าการระบคุวามเสีย่ง 

ด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง	เมื่อผู้ประเมินท�าการบ่งชี้ความเสี่ยง	จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้	ว่ามีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร	โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	และระดับผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

3. การจดัการความเส่ียง	โดยก�าหนดกลยทุธ์หรอืกจิกรรม	เพือ่จดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียง 

ที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	 ซึ่งท�าการประเมินว่า	 การจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่	 สามารถลดโอกาส 

เกิดความเสี่ยง	และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

4. กิจกรรมควบคุม	 คือการน�านโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ด�าเนินการควบคุม	 เช่น	 การอนุมัติ	 การสอบทาน	 

การกระทบยอด	การแบ่งแยกหน้าที่	เพื่อให้มั่นใจว่า	การจัดการความเสี่ยงได้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและ

ทันเวลา

5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง	 เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ	 ให้มีการ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน	วิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดล�าดับความเสี่ยง	ก�าหนด

แนวทางและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการทจุรติ	เพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	ภายใต้ต้นทนุ 

ที่เหมาะสม	 รวมถึง	 รายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ

	นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล	 โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทน

สังคมอย่างต่อเนือ่ง	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขัน้ตอนและควบคุมรายการบริจาค

เพื่อการกุศล	โดยมีการสอบทาน	การอนุมัติรายการจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	รวมถึง	การรายงานผล	และการติดตามผล

การบริจาคเพื่อการกุศล	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินบริจาคที่บริษัทฯ	จ่ายไป	มีการน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค
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6. การสือ่สาร	จดัให้มกีารสือ่สารจดัการความเสีย่งตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษิทั	และแจ้งให้ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทราบ	เพือ่ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อื	หลกัปฏบิตั	ิและสือ่สารทกุคนในฝ่ายให้รบัทราบ

และปฏิบัติโดยทั่วกัน

7. การติดตามผลความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท	รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติ

ตามคู่มือหลักปฏิบัติ	เป็นประจ�าทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

8.	 การรายงาน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ	ให้คณะกรรมการบรษิทั

รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

การน�าไปปฏิบัติ

	 ประธานกรรมการบริหาร	 เป็นผู้น�าองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริตมาด�าเนินการ

อย่างจริงจัง	ไม่ว่าจะเป็น

• การแสดงถงึความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการต่อต้านการทจุรติ	โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบรหิารเก่ียวกับ 

มาตรการต่อต้านการทุจริต	เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• การน�าบริษัทฯ	 เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 

(Collective	Action	Coalition)

• การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต	 (Anti-Corruption	Cooperation	 

Subcommittee)	 เพ่ือพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต	 และการเพิ่มความโปร่งใส 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ของกระทรวงการคลัง

• ประธานกรรมการบริหาร	ร่วมลงนามเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย	(PACT	Network)

• ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ารวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน	 เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น	ของ	IOD

• บริษัทฯ	เข้าร่วมงานวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	2559	
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	 การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้น�าองค์กรในลักษณะนี้	 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน	 

ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต	 โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด	 

อีกทั้ง	บริษัทฯ	ได้จัดท�าวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต	 เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต	

ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ	และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบาย

และวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต	 เป็นประจ�าทุกไตรมาสผ่านโครงการ	 “เรื่องเล่าของหนูดี”	 ที่ได้มีการสื่อสารความรู้

ไปยังพนักงานทุกคน	ทั้งของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ผ่านช่องทางอีเมล์	ท�า	Pop-up	ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน	

บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ	ภายในส�านักงานใหญ่	ตลอดจนส�านักงานโครงการทุกโครงการของบรษิัทฯ	ส�าหรับพนกังาน

เข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน	 และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง	รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ	

	 นอกจากนี้	 ยังก�าหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจ�านวนการแจ้งเบาะแส	 ประเภท 

ของเบาะแส	 จ�านวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและด�าเนินการ	 สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน	 รวมถึง

รายงานสถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจ�าปี	 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท	 อย่างเป ็

นลายลักษณ์อักษร	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า	 และการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

ที่อาจก่อให้เกิดการกระท�าอันทุจริตในทุกรูปแบบ

	 จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	 ซึ่งมีการน�าผลการประเมินมาใช้ในการ

ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น	ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน	ผลตอบแทน	ของขวัญ	 

หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ	 ฯลฯ	 โดยวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดขึ้น	 มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตาม 

การด�าเนินการทีอ่าจเกดิความเสีย่งจากการทจุรติภายใต้การก�ากบัดแูลของฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายบรหิารมกีารถ่ายทอดเจตนารมณ์

ไปยังหุ้นส่วนทางธรุกจิ	และคูค้่าทางธรุกจิ	ยกตวัอย่างเช่น	การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิให้ท้ังพนกังานของบรษิทัฯ	 

และผู้รับเหมา	 ปราศจากการกระท�าอันทุจริต	 ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาประจ�าปีของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นการสื่อสาร 

ให้ผู ้รับเหมาทราบถึงความมุ่งม่ันในการป้องกันการทุจริต	 ซึ่งผู ้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งท่ีไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม	ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง	หรือผ่านทางอีเมล์	anti-corruption@supalai.com

	 ในปี	 2559	 มีการน�านโยบาย	 แนวทางในการปฏิบัติ	 มาตรการและบทลงโทษ	 การติดตามและทบทวน 

ความเหมาะสมของนโยบาย	ไว้ในจริยธรรม	และจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	Of	Conduct)	ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการ	 

ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	ได้รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั	รวมถงึ	จดัให้มกีารลงนามรบัทราบนโยบายของบริษทัฯ 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นประจ�าทุกปี

• ประธานกรรมการบริหาร	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริต 

ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ	และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด
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กระบวนการด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน	 

และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยมีการประเมินหัวข้อตาม	“แบบประเมินความเพียงพอ 

ของระบบการควบคุมภายใน”	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ในปี	2557	ซึ่งได้ประเมินตามกรอบ 

การควบคุมภายในของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission)	 

ใน	5	 หมวด	 ได้แก่	1)	 การควบคุมภายในองค์กร	2)	 การประเมินความเสี่ยง	3)	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	4)	 ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และ	5)	ระบบการติดตาม	ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือ

ข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในทีเ่ปน็สาระส�าคญั	โดยในแต่ละกระบวนการมกีารอนมุตั	ิการสอบทานอย่างเพยีงพอ	

อาทิเช่น	กระบวนการรับจ่ายเงิน	มีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการอนุมัติรายการตามล�าดับขั้น	ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก

ฝ่ายบรหิาร	จงึสามารถเชือ่มัน่ต่อประสทิธภิาพของการควบคมุภายในได้	หรอืการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	เพ่ือให้เกดิ 

การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริต	 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการก�าหนดแนวทาง 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย	บริษทัฯ	ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจรติอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยก�าหนดให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย	ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทจุรติ	โดยท�าการสอบทานกระบวนการท�างานในแต่ละขัน้ตอนท่ีอาจพบจุดบกพร่องของระบบ 

การควบคุมภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต	เพื่อหาแนวทางการป้องกันและก�าหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3. การปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตั	ินอกจากการน�าผลการสอบทานกระบวนการท�างานมาปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตั	ิ

ยังมีการน�าความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท	 ที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทาน 

ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัต	ิจากการพิจารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน	จากผลการประเมิน

ความเส่ียงด้านการทุจริต	 ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนท่ีได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ 

ท่ีก�าหนดไว้	โดยน�าไปปรบัปรงุกระบวนการ	แนวปฏบิตั	ิและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากการ 

เกิดการทุจริต

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ	 ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง	 เพื่อให ้

เกดิความมัน่ใจว่า	ข้อเสนอแนะทีไ่ด้น�าเสนอเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการ	แนวปฏบัิติ	และนโยบาย	ได้มกีารน�าไปฏบิตัจิรงิ 

อย่างทันเวลา

5. การรายงานผล	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ 

ต่อต้านการทจุรติ	รวมทัง้ข้อปรบัปรงุการปฏบัิติและผลการปรบัปรงุ	น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี 

เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานความครบถ้วน	เหมาะสม	และเพียงพอของกระบวนการ	แนวปฏบิตัิ 

รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าท่ีรายงานผลการ

สอบทาน	 แก่คณะกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้	 หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท	ทางบริษัทฯ	 ได้มีการน�าไปปรับปรุงกระบวนการ	 แนวปฏิบัต	ิ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผลการด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทฯ	ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต	ดังนี้

1. บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	 ที่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 และ

พนกังานทกุคน	รวมทัง้พนกังานทัง้ในบรษิทั	บรษัิทย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืบริษทัอืน่ทีบ่รษิทัฯ	มอี�านาจในการควบคมุ	

ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน	 อีกทั้งยังก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 

พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน 

การทุจรติภายใต้การควบคมุป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติของฝ่ายบรหิาร	ซึง่ได้ก�าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. บรษัิทฯ	จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	ครอบคลมุด้านการเงนิ	การบญัช	ีและมกีารประเมนิ

ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี	รวมถงึ	การก�าหนดขัน้ตอน

การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ	ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด

4. ฝ่ายบริหารให้การสนบัสนนุในการให้ความรูใ้นการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุรติแก่พนกังาน	รวมถงึ

ได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด�าเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน	 ทั้งของบริษัท	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นที่บริษัทฯ	มีอ�านาจในการควบคุม	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5. บรษัิทฯ	ได้จดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน	หากมกีารพบเหน็การกระท�าทุจรติใดๆ	และจดัให้ 

มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว	 รวมถึงสามารถ

เสนอแนะ	แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	ทางอีเมล	์

anti-corruption@supalai.com	และกล่องรับความคิดเห็น	ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

6. บริษัทฯ	มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงาน	ของบริษัท	และบริษัทย่อย

7. บรษิทัฯ	แต่งตัง้คณะท�างานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจรติ	โดยก�าหนดให้พนกังานมส่ีวนร่วมกนัผลกัดนั	 

ส่งเสริม	และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร

8.	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต	 ได้แก่	 เผยแพร่นโยบายท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน	

ผ่านทางอีเมล์	 และอินทราเน็ตของบริษัทฯ	 รวมถึง	 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต	 ท�าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	 แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ	จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล	การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต	และ

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติทุกปี
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจริต

 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือ 

กระท�าผิดด้านการทุจริต	 หรือกระท�าผิดจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	 หรือการประพฤติมิชอบของ

บุคคลในองค์กร	หรือการถูกละเมิดสิทธิ	ทั้งจากพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส	

หรือข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทาง	ดังนี้

• อีเมล์	anti-corruption@supalai.com	ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

• กล่องรับความคิดเห็น	ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

• ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข	1720

ขั้นตอนการด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระท�าทุจริต

	 บริษัทฯ	ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนการกระท�าทุจริต	ไว้ดังนี้

1. การรับเรื่อง	เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต	ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง

2. การสอบสวน	ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 เพื่อด�าเนินการสอบสวน	และสรุปผลการสอบสวน	

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การรายงานผล	ฝ่ายตรวจสอบภายในสรปุรายละเอยีดข้อร้องเรยีน	การสอบสวน	และผลการพจิารณา	น�าเสนอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	สรุปผลการพิจารณา	รวมถึงแสดงความเห็น	รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท

4. การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียน	มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียนรับทราบ

ภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5. การติดตามและรายงานผล	 กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือคณะกรรมการบริษัท	 มีข้อเสนอแนะหรือ 

ความเห็นในการด�าเนนิการปรบัปรงุวธิปีฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการเกดิการทจุรติ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าทีติ่ดตาม

และรายงานผลการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	รับทราบ
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	เกี่ยวกับการกระท�าทุจริต	ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ	จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียน	เป็นความลับ

2. บรษัิทฯ	จะเปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจ�าเป็น	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่า

ของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู ้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจ 

ได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	 ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	 หรือผู้ให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	สามารถร้องขอให้บรษิทัฯ	ก�าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด้	หรอืบรษิทัฯ	อาจ

ก�าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรยีน	หรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	โดยไม่ต้องร้องขอกไ็ด้	 

หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือไม่ปลอดภัย

5. บริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง

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

ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ให้ความร่วมมือในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บรษัิทฯ	ไม่มกีารลดต�าแหน่ง	ลงโทษ	หรอืให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่	ไปใช้ในทางปฏบิตัิ

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แก่กรรมการ ผู้บริหาร  
หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต 

ในการปฐมนิเทศพนักงาน	 และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ	์

ขึ้น	Pop	-	Up	 หน้าจอคอมพิวเตอร	์ และอีเมล์พนักงานของบริษัท	 และบริษัทย่อยทุกคนเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 รวมทั้ง	 

จดัให้มกีจิกรรมเพือ่สร้างวฒันธรรมทีส่นบัสนนุการต่อต้านการทุจรติขององค์กร	ได้แก่	การทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติประจ�าปี	จดับอร์ดให้ความรู้ควบคูก่บักจิกรรมการตอบค�าถามชงิรางวลัในงานเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน	 รวมถึง	 ประธานกรรมการบริหาร	 เน้นย�้าให้พนักงานทุกคน 

ทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริตฯ	ในงานเลี้ยงปีใหม่ประจ�าปีของบริษัทฯ	

	 และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 ได้มีการน�าเสนอ

ข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต	 แนวทางการปฏิบัติ	 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย	 คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรการต่อต้านการทุจริต	และประโยชน์ที่ได้รับ	ผ่านคณะกรรมการจัดการ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการ

บริษัท



137รายงานประจ�าปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าของหนูดี" " ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงปีใหม่"

"จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบค�าถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี"

" การทดสอบความรู้ประจ�าปี 2559" "การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ตบริษัทฯ "



138 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัฯ	เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ให้กบัพนกังานทกุคนรบัทราบ	ผ่านทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์	

อีเมล	์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ	รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	อาทิเช่น	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	คู่แข่ง	ลูกค้า	

ผูร้บัจ้าง	และร้านค้าต่างๆ	ได้รบัทราบมาตรการดงักล่าว	ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	สือ่สารผ่านแผ่นพบั 

ประชาสัมพันธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า	 ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ต่อลูกค้าและคู่ค้า	 โดยไม่เรียก	 หรือรับผลประโยชน ์

ที่ไม่สุจริต	 รวมถึง	 มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	 โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยัง	 ผู้รับเหมา	Supplier	 

เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล์	anti-corruption@supalai.com	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้รับทราบนโยบาย	 แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ	 ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแส	 และให้เกิดการ 

มส่ีวนร่วมจากผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ให้ความมุง่มัน่ในการป้องกนัการทุจรติของบรษัิทฯ	และบรรลุตามวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้

	 มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ	 เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต	 บริษัทฯ	 

ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ	ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน	และจากการสัมภาษณ์

ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

"แผ่นพับประชาสัมพันธ์"

"การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท"
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การติดตามผล

 คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจ�าทุกปี	 

โดยค�านึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย	การด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ	รวมถึงข้อแนะน�าของคณะกรรมการ

บริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา	ซึ่งในแต่ละปี	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้ความเห็น	 รวมถึงข้อเสนอแนะ 

ในการปรบัปรงุกระบวนการ	ต่อคณะกรรมการบรษิัท	เพื่อพจิารณาตามล�าดับ	โดยในป	ี2559	คณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีาร

ทบทวนนโยบายการต่อต้านทจุรติ	และนโยบายการแจ้งเบาะแส	หรอืข้อร้องเรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของการประเมนิ

ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	

หรือ	IOD)	ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11/2559	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2559	

	 บริษัทฯ	มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	 โดยก�าหนดเป็นขั้นตอน	วิธีการ

ด�าเนนิการ	กระบวนการ	บทบาท	อ�านาจ	หน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบ	แนวทางการติดตามและประเมินผล	วธิกีารรายงานผลการ

ติดตามและผลการประเมิน	ขั้นตอนการแก้ไข	อย่างชัดเจน	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต	 ซึ่งก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	อย่างไรกด็ี	บรษิทัฯ	มกีารรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนกังาน	ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการกระท�าทจุรติผ่านอเีมล์และ

กล่องรับฟังความคิดเห็น	มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

	 บริษัทฯ	 ใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริต	 ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ที่อ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ	

Transparency	International	 มาประยุกต์ให้บริษัทไทยใช้	 และการประเมินการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ	

ผ่านการสอบทานการด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการให้ความเห็นต่อการด�าเนินการ	 ความเพียงพอของการด�าเนินการและประสิทธิผลของ 

การด�าเนินการ	 ไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ครั้งที่	9/2559	 เมื่อวันที่	13	 กันยายน	2559	 ซึ่งในปี	2559	 

บรษัิทฯ	มีการด�าเนนิการตามเกณฑ์การประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย	จ�านวน	71	ข้อ	คิดเป็น	100%	

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย	หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต		

ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ	ด�าเนินคดี	หรือพิพากษาตัดสิน
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การก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า	 ธรรมาภิบาลที่ด	ี จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ประสบ

ความส�าเร็จ	 และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้ ซึ่งช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	

และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการ	 โดยคณะกรรมการบริษัท	 เข้าใจบทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อ

ผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ด	ีตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือ

ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ รวมถึง

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มี	 “คู ่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”	 โดยได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 บทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงาน	และการควบคุมภายใน	นอกจากนียั้งจัดให้มีการทบทวน	

“จรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน”	(Code	of	Conduct)	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อ	

การก�ากบัดแูล	ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ	ตวัอย่างแนวปฏิบตั	ิข้อพงึระวงั	ตวัอย่างการปฏบิตัตินในสถานการณ์

ต่างๆ	พร้อมระบุกลุม่บคุคลระดบัต่างๆ	ทีต้่องปฏบิติัตามจรรยาบรรณฯ	ในแต่ละนโยบายอย่างชดัเจน	ทัง้นี	้ได้มกีารเผยแพร่	

“คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”	และ	“จรรยาบรรณฯ”	ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ	และมี

การสื่อสารผ่านระบบ	Intranet	ภายในบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	เกิดความเข้าใจ	และ

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ได้อย่างครบถ้วน	เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ทั้ง	5	หมวด	อันประกอบด้วย	1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

3)	การค�านงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี	4)	การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	5)	ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั	

	 บริษัทฯ	มีแนวทางการส่งเสริม	ก�ากับดูแล	และติดตามให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

• จัดท�าจรรยาบรรณฯ	พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานรับทราบทั่วถึง	ผ่านระบบ	Intranet	

เว็บไซต์บริษัทฯ	และจัดซีดีแจกให้กับพนักงานเข้าใหม่

• มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

• จัดกิจกรรม	CG	Day	เพื่อสอดแทรกให้ความรู้	และปลูกจิตส�านึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณฯ
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การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณฯ

• กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังาน	ของบรษิทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	ต้องศกึษาท�าความเข้าใจ 

คู่มือจรรยาบรรณฯ	และลงนามเป็นพันธสัญญา

• คณะกรรมการบริษทั	มีการแต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดูแลกจิการ	พร้อมก�าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

อย่างชัดเจน

• จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

การรับฟังความคิดเห็นท้ังเชิงบวกและเชิงลบ

• จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	การติดต่อสื่อสาร	Two-way	ผ่าน	Email	:	Pu-Tham@supalai.com

• ข้อคิดเห็นที่ได้รับ	 มีการน�ามาวิเคราะห์เบื้องต้น	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และ 

คณะกรรมการบริษัทสั่งการ

การติดตามผลและประเมินผล

• จัดให้มกีารทดสอบวดัความรู	้ความเข้าใจของพนกังาน	เกีย่วกบัการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณฯ	ผ่านโปรแกรม	 

E-Learning	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา

• เรียกรายงานผลการทดสอบ	 ส�าหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด	 น�ามาสื่อสารผ่านข่าว	E-news	 

และ	CG	Day

• จดัท�า	E-News	เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	ด้านจรรยาบรรณฯ	และการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	โดยใช้ตัวละครปูธ่รรม
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	 จรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง	 ซึ่งพนักงานทุกคนต้องด�ารงตน	 และ 

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย	

	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย	 มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม	 และส่งเสริม 

ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	การกระท�าต่อไปนี้เป็นการท�าผิดจรรยาบรรณฯ

1)	 ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

2)	 แนะน�า	ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

3)	 ละเลย	เพิกเฉย	เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ	

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน

4)	 ไม่ให้ความร่วมมือ	หรือ	ขัดขวางการสืบสวน	สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณฯ

5)	 การกระท�าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น	เนื่องจากไม่มีการรายงาน	กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

	 ท้ังนี้	 การกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณฯ	 ดังกล่าวข้างต้น	 ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ	 

ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 นอกจากนี้	 หากพนักงานที่ท�าผิดจรรยาบรรณฯ	 อาจได้รับโทษตามกฎหมาย	

หากการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

	 ดังนั้น	 ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา	 จะต้องสอดส่อง	 และแนะน�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด�ารงตน	 ประพฤติตน	 

อย่างเคร่งครัด	และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องด�ารงตน	

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 จากการท่ีบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น 

และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั	และสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูถ้อืหุน้	ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อบรษิทัฯ	จงึส่งผลให้ปี	2559	บรษิทัฯ	

ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีจากหน่วยงานภายก�ากับภายนอก	ดังนี้

• รางวัล	 “Thailand	Sustainability	 Investment”	 หรือ	 “หุ้นยั่งยืน”	 ประจ�าปี	2559	 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บรษัิทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้านการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื 

และสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม	โดยติดต่อกันเป็นปีที	่2

• บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	จากผลของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียน

ในปี	2559	ด�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	ร่วมกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยติดต่อกันเป็นปีท่ี	4	 ต่อเนื่องกันมา 

ตั้งแต่ปี	2556-2559

• บริษัทฯ	ได้รับคะแนนจากการประเมิน	คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม	100	คะแนน	ต่อเนื่อง	4	ปีซ้อน	

จนได้รับรางวัล	Investors’	Choice	Award

	 บริษัทฯ	จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	งานก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ)	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	และติดตามให้บริษัทฯ	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	มีการปฏิบัติ

ถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับภายนอก	 ซึ่งในปี	2559	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 รวมทั้งพนักงานใน

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จรรยาบรรณฯ	 รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



144 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยไม่กระท�าการใดๆ	อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ์ 

ของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 อันได้แก่	 การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้น 

ทีต่นเองถอือยู	่การซือ้ขายหรือโอนหุน้	การรับซือ้หุน้คนื	การได้รบัเงินปันผล	การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ	การพจิารณา

ค่าตอบแทนทุกรปูแบบ	การได้รบัข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพยีงพอ	ทนัเวลา	การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	หรอืมอบฉนัทะ 

ให้ผู้อื่นเข้าประชุม	 เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และเรื่องท่ีมีผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส	ขาดประสิทธิภาพ	ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้	 

และเป็นแบบปิรามิด	 ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(Free	Float)	 

เกินกว่าร้อยละ	40	 ของหุ้นท่ีออกแล้วทั้งหมด	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 โดย 

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุม่ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต	ิและผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั	ซึง่มไิด้จ�ากัดเฉพาะสทิธติามกฎหมายเท่านัน้	 

บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 จัดการดูแล 

ไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทฯ	เสื่อมค่า	สูญหาย	หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน	์และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุน 

สถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยมีการก�ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในป	ี2559	สิทธิต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ	มีดังนี	้

	 1.1	สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ	ขาย	หรือ	โอนหุ้น	

	 บริษัทฯ	 แต่งตั้งบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ท�าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย	์ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	ส�าหรับด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 1.2	สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	 การเสนอชื่อบุคคล	 เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 และ										

การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 และการ 

ตั้งค�าถามเก่ียวกับบริษัทฯ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ	 (หลักเกณฑ์มีการ

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)	ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์	ภายใต้หัวข้อ	“การประชุมผู้ถือหุ้น”)	และ 

การคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ส�าหรับการประชุมปี	2559	 บริษัทฯ	 ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.supalai.com)	 และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที	่3	 ตุลาคม	2559	 

ถึง	6	 มกราคม	2560	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 เสนอวาระการประชุม	 และการตั้งค�าถาม 

เกี่ยวกับบริษัทฯ	ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆหรือชื่อบุคคลใดๆ	มาแต่ประการใด
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	 1.3	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

สามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้	โดยแจ้งตัง้แต่วนัที	่3	ตลุาคม	2559	ในแต่ละปีบรษิทัฯ	จดัให้มกีารประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น	1	คร้ัง	ภายในเวลาไม่เกนิ	4	เดอืน	นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ	โดยตระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมทัง้

ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นสามารถใช้สทิธใินการประชมุผูถ้อืหุ้นได้อย่างเต็มท่ี	จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้	รายชือ่บคุคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	และส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัฯ	ทัง้ภาษาไทยและภาษา

องักฤษ	ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	อย่างน้อย	3	เดอืนก่อนวนัสิน้รอบบญัช	ีโดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ	

แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว	ตั้งแต่วันที	่3	ตุลาคม	2559	ถึง	6	มกราคม	2560	

เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะได้รบัทราบถงึสทิธขิองตนรวมถงึได้น�าหลักเกณฑ์	ขัน้ตอน	และข้อมลูประกอบการประชมุ	

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	แจ้งผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	ล่วงหน้า	เพือ่ผูถ้อืหุน้จะได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ	

และในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบริษทัทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัผูบ้รหิารทีดู่แลงานทางด้านการเงนิ-บญัช	ี 

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	22	 เมษายน	2559	 ณ	 ห้องประชุม	

Auditorium	 ชั้น	33	 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์	 เลขท่ี	1011	 ถนนพระราม	3	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับการเดินทางมาประชุม	 ผู้ถือหุ้นสามารถ

เดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง	ได้แก่	

	 ขึ้นทางด่วน	 มาทางดาวคะนอง	 โดยลงท่ีด่านพระราม	3	 (ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่)	 เข้าสู่ถนน 

พระราม	3	 ขึ้นสะพานข้ามแยก	1	 จุด	 ลงสะพานแล้วเบ่ียงออกซ้าย	 เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง	 

ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

	 มาจากถนนสุขสวัสดิ์	 หรือสมุทรปราการ	 หรือสมุทรสาคร	 สามารถใช้สะพานภูมิพล	1	 และ 

สะพานภูมิพล	2	ลงถนนพระราม	3	ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา	วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	 

อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

	 มาจากสี่แยกท่าพระ	สามารถวิ่งตรงขึ้นสะพานกรุงเทพ	มุ่งสู่ถนนพระราม	3	ขึ้นสะพานข้ามแยก

ตลอดสาย	 สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ส�านักงานใหญ่	(ฝั่งขวามือ)	 ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อให้วิ่ง

ถนนปกติ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ	(รถเมล์สาย	205)

	 มาจากแยกอโศก-สุขุมวิท	 ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ข้ามสะพานคลองเตย	 เข้าสู่

ถนนพระราม	3	ขึ้นสะพานข้ามแยก	2	จุด	เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	1	

ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ	(รถเมล์สาย	205)

	 มาจากถนนสีลม-สาทร	 ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	 มาบรรจบกับถนนพระราม	3 

เลี้ยวขวา	ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	1	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่

ซ้ายมือ
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	 รถไฟฟ้า	BTS	

	 มาลงสถานีอโศก	ขึ้นรถเมล์สาย	136	(หมอชิตใหม่-คลองเตย)	โดยมาลงสุดสายที่คลองเตย	 

และต่อรถเมล์สาย	205	(คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ)	มาลงอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร	์

อาคารจะอยู่ขวามือ

	 มาลงสถานีตลาดพล	ู ขึ้นรถเมล์สาย	205	(หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ-คลองเตย)	 มาลงอาคาร

ศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

	 	 	 รถไฟฟ้า	MRT

	 มาลงสถานศีนูย์สริกิติติ	์ขึน้รถเมล์สาย	205	(คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ)	มาลงอาคารศภุาลยั	 

แกรนด์	ทาวเวอร	์อาคารจะอยู่ขวามือ

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	

	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น	 ศึกษา

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	21	 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมี

การพิจารณาในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่	 รวมท้ังได้ระบุวัตถุประสงค์และ

เหตุผลประกอบ	 พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน	 และคณะกรรมการบริษัท

เพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	

	 บริษัทฯ	 จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน	 จะไม่มีวาระอื่นๆ	 ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ	

น�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	รวมทั้งในวันประชุม	บริษัทฯ	หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ	ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน	 เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม	 ส�าหรับวาระแต่งต้ังกรรมการ	

บริษัทฯ	 จะระบุชื่อ	 พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งต้ังให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 เช่นเดียวกับวาระ

แต่งตั้งผู้สอบบัญช	ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ	ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท

ที่สังกัด	ประสบการณ์ความสามารถ	ความเป็นอิสระ	และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมถึงค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน	รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท	 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	 พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	

“นโยบายการจ่ายเงินปันผล]ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย”)	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระ

ในหนังสือนัดประชุมจ�านวน	3	คน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	สามารถพิจารณาเลือกบุคคล

ที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอ่ืนท่ีผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้	

ทั้งนี้	 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม	 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ	 

หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

• การส่งหนังสือเชิญประชุม

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

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ	ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ	พร้อม

รายงานประจ�าปี	และหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	ส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	ประมาณ	

21	 วัน	 ทั้งนี	้ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	 และผู้ลงทุนสถาบัน	 มีเวลาในการเตรียม

ตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ	 และเตรียมการมอบฉันทะ	 ในกรณีท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 พร้อมทั้ง	

จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้	 เพื่อต้องการลดภาระการจัดหา

อากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
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	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	เอกสารประกอบการพิจารณา	หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ไม่น้อยกว่า	30	วัน	เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้

ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ	 ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	 และได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน	3	วันก่อนวันประชุม	14	วัน	ตามที่กฎหมายก�าหนด

	 บริษัทฯ	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธ	ิหลักเกณฑ์และ

ข้ันตอนในการออกเสยีงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย	โดยไม่มกีารเพ่ิมเรือ่งประชมุใดไว้ในวาระอืน่	โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า	เว้นแต่กรณจี�าเปน็เร่งดว่นทีป่รากฏภายหลังส่งหนงัสอืเชญิประชมุแลว้	หรอืหากมีกรณเีร่งดว่นที่เป็นเรือ่งเกี่ยวข้อง

หรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 บริษัทฯ	 จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทันที	ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบด�าเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ใช้ตรวจสอบ

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล	เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้น

ของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัถอืหุ้นหรอืสทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนั	โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ	5	ของทุนช�าระแล้ว	ณ	วันสิ้นรอบปีบัญชี	และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ	โดยคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม	่ตามหลักเกณฑ์การให้

สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที	่

3	ตุลาคม	2559

• การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 ได้จัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้ากว่า	2	ชัว่โมงก่อนการประชมุและต่อเนือ่งจนการประชมุแล้วเสรจ็	อกีทัง้ยงัมกีารน�า

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM)	การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	(e-Registration)	

และโปรแกรมการนบัคะแนน	และแสดงผล	(e-Voting)	ซึง่เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมข้อมลูผูเ้ข้าร่วมประชมุ	การลงทะเบยีน

เข้าร่วมประชมุ	การจดัพมิพ์บตัรลงคะแนน	การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ	และการรายงานสรปุผลการประชุม	

เพื่ออ�านวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกระเบียบวาระ	 โดยจัดท�าบัตร

ลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	 ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน

ดังกล่าวในห้องประชุม

	 โดยก่อนเร่ิมการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	

และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	รวมถึงการก�าหนด

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	 และการใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

	 ค�าชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง	และการนับคะแนนเสียง	มีดังนี้

	 บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบ	Barcode	 ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอ�านวยความสะดวก 

แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

	 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ	ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีถ่อืและทีไ่ด้รบัมอบฉนัทะ	

โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง	
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	 ผู้ถือหุ้น	1	 ราย	 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียงเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	จะแบ่งแยกจ�านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได	้

	 การนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 เว้นแต่เร่ือง 

ที่กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอื่น	

	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น	 เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร	 และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ	 จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนน 

พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	เท่านั้น	ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนน

เสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม	

	 การนับคะแนนบริษัทฯ	 จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมด

ท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ	 และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย	 โดยในการพิจารณา

คะแนนเสยีงดงักล่าวจะค�านงึถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบ

ฉันทะด้วย

	 เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ	 จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ไม่เท่ากัน	เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม	

	 เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบร้อยแล้วกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนน

ภายหลังจากจบวาระการประชุม

	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่

ต้องการได้อย่างแท้จริง	โดยบริษัทฯ	เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล	และเพื่อให้การลงคะแนนเสียง

ในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน	 จึงก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ท้ังท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และ

งดออกเสียง	ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนเสยีง	และเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง	เมือ่ลงคะแนนเสยีงให้กรรมการ

ครบทกุคนแล้ว	โดยกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้แต่ละราย	จะต้องได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมต	ิและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัย

ต่างๆ	หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม	โดยจะบันทึกประเด็นค�าถาม

ค�าตอบไว้ในรายงานการประชมุ	เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าประชมุได้รบัทราบ	ซึง่ประธานทีป่ระชมุจะด�าเนนิการประชมุตาม

วาระการประชุม	รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า			

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว	คือ	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	

2559	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2559	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	33	อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์	เลขที่	1011	ถนน

พระราม	3	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรงุเทพมหานคร	ในวนัประชมุ	ประธานกรรมการได้ท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ	

เพื่อพบปะ	 และตอบค�าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม	 โดยมีประธานคณะอนุกรรมการ

ทุกคณะ	คณะกรรมการบริษัท	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรษิทั	และเลขานกุารบรษิทั	เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้	13	ท่าน	โดยเข้า

ประชมุพร้อมเพรยีงกนั	ดงันี	้
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1.	 ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการ		

2.	 นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร

3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ

4.	 นายประกิต	 ประทีปะเสน	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.	 นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	 รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.	 รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ	

8.	 ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ

9.	 นายอธิป	 พีชานนท์	 กรรมการ

10.	นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

11.	นายกริช	 จันทร์เจริญสุข	 กรรมการ

12.	ดร.สหัส	 บัณฑิตกุล	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

13.	นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้เชญิผูส้อบบญัช	ี2	ท่านจากบรษิทั	ส�านกังาน	อ	ีวาย	จ�ากดั	นางสาวกรองแก้ว	ลมิป์กติติกุล	

และนายธันระวีร์	ภัทรวินิจ	เข้าร่วมประชุม	ตั้งแต่เริ่มการประชุม	เพื่อรับฟังความคิดเห็น	เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม	

	 ในการประชุม	 ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	 และการนับคะแนนเสียง	 รวมถึงการ

ก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม	 พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วม

ประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได	้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป	ซึ่งที่ประชุมมี

มติเหน็ชอบ	ในการด�าเนินการประชมุประธานทีป่ระชมุได้น�าเสนอเรือ่งต่อผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา	ตามล�าดับวาระการประชมุ	

พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ซกัถามในแต่ละวาระ	ส่วนเรือ่งอ่ืนท่ีนอกเหนอืจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย	ซ่ึงผูถ้อืหุน้

มีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

• การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ	 ด้าน	 โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

หรือจ�ากัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ	 รวมทั้งไม่ด�าเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรค

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น	 และจะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม	 โดยจะไม่จัดประชุมใน

วันหยุดนักขัตฤกษ	์วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์	บริษัทฯ	ก�าหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม	คือ	ระหว่าง	8.30	

ถึง	17.00	นาฬิกา	และสถานที่จะจัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยจะอ�านวยความ

สะดวกในด้านต่างๆ	ได้แก่	จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	จัดให้มี

การเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม	ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและ

ผู้พิการที่ใช้รถเข็น	รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	
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	 ในปี	2559	 บริษัทฯ	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ในวันที่	22	 เมษายน	2559	 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	 

11	ท่าน	(กรรมการทั้งหมดมี	11	ท่าน)	และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	1,077	ราย	รวมนับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	991,519,906	

หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	57.7623	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	(หุ้นสามัญท่ีเรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ	

มีจ�านวนทั้งสิ้น	1,716,553,249	 หุ้น)	 ประกอบไปด้วย	 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม	171	 ราย	 นับจ�านวนหุ้นได้

ทั้งสิ้น	535,629,169	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	31.2038	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 และโดยการมอบ

ฉันทะรวม	906	 ราย	นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	455,890,737	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	26.5585	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 คือ	 มีผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	 และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 ได้จัดให้มีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นรายย่อย	 จ�านวน	2	 ท่าน	 

คือ	 นายธันระวีร์	 ภัทรวินิจ	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 และนายวสันต	์ พูศักดิ์ศรีกิจ	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	

ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีจุดนบัคะแนน	และจัดเกบ็บัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีพยานการนบั

คะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว	้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง	โดยในแต่ละวาระของการประชุม	บริษัทฯ	จัดให้มีการลงคะแนน

เสียง	 และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า	 เห็นชอบ	 ไม่เห็นชอบ	 หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าใด	 นอกจากนี	้

มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	คือ	นางสาวเพชรรัตน์	ตั้งด�ารงตระกูล	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	

• การเปิดเผยผลมติที่ประชุม	

	 บริษัทฯ	เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พร้อมผลการลงคะแนนเสียง	โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการ 

และผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	หลังเสร็จสิ้น

การประชมุ	คอืในวนัที	่22	เมษายน	2559		และจดัส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น	ซ่ึงมกีารจดบันทึกการประชมุ	การออกเสยีงใน

แต่ละวาระพร้อมค�าถามหรือข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้อย่างครบถ้วน	ให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน	14	วัน	นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	คือในวันที่	30	เมษายน	2559	โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบและตรวจสอบรายละเอยีดการประชมุผูถ้อืหุน้ภายในเวลาอนัสมควร	และให้การรบัข้อมลู

ระหว่างผู้ถือหุ้นไทย	กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ	เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัทฯ	มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งแต่ละวาระการประชมุ	ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�าคัญ	ได้แก	่

การช้ีแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน	เนือ้หาสาระส�าคญัของวาระการประชมุ	มติทีป่ระชมุ	พร้อมผลคะแนนเสียง	ทัง้เหน็ด้วย	

ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสยีง	ค�าถาม	ค�าชีแ้จง	การแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุ	รวมท้ังรายชือ่กรรมการท่ีเข้าประชมุพร้อม

ต�าแหน่ง	ซึ่งในปี	2559	เข้าร่วมครบทุกคน	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	เพื่อเป็นช่องทางให้

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได	้พร้อมทั้งน�าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด	ในปี	2559	

บริษัทฯ	เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที	่30	เมษายน	2559	

	 1.4	สิทธิในการได้รับเงินปันผล	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	

	 บรษิทัฯ	มกีารจดัสรรก�าไรให้กบัผูถ้อืหุน้ในรปูของเงนิปันผล	โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ	

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	 พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดรายชื่อ
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ผู้ถอืหุ้นท่ีมสิีทธไิด้รบัเงนิปันผลประจ�าปี	2559	(Record	Date)	ในวนัท่ี	9	มนีาคม	2559	และให้รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา	225	

ของพรบ.หลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์	โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที	่10	มีนาคม	2559	โดยก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลใน

วันที	่10	พฤษภาคม	2559	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)		

	 1.5	สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ	

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บรษัิทฯ	ได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และการน�าเสนอ

และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อ

ท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ	โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม	ผลการด�าเนิน

การท่ีสะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ	 รวมท้ัง	 พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ	 ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดยีวกนั	ซึง่อยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนัได้	และมคีวามสมเหตุสมผล	รวมถงึบรษิทัฯ	ได้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ทุกรูปแบบ	ได้แก่	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบ�าเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม	บริษัทฯ	ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 	 และบริษัทฯ	 ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	 เว้นแต่จะจ่าย

เป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย	ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	(รายละเอียดโปรดดู

หัวข้อ	“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)	ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกป	ีซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 มาตรา	90	 ก�าหนดว่า	 “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ทั้งนี้	

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่

สนใจได้รับทราบ

	 1.6	สิทธิในการได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	ทันเวลา	

	 บริษัทฯ	 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	 ยังได้น�าข้อมูล 

ที่ส�าคัญ	 รวมทั้งข่าวสารต่างๆ	 ที่เป็นปัจจุบัน	 แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 เป็นการ 

ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

	 1.7	สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าบริการผู้สอบบัญช	ี

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าสอบบัญช	ีเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งต้ัง	 รวมทั้ง 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด	 ประสบการณ์ความสามารถ	 ประเด็นเก่ียวกับความเป็นอิสระและค่าบริการ 

ของผู้สอบบัญช	ีเพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให	้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
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หมวดที ่2: การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ ่

และรายเล็ก	 โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริม 

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด	 มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและ 

มีความมั่นใจในการลงทุน	และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อายุ	 เชื้อชาติ	

สัญชาติ	 ศาสนา	 ความเชื่อ	 ฐานะทางสังคม	 ความพิการ	 หรือความคิดเห็นทางการเมือง	 และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด	 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้	 ทั้งน้ี	 

บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และประชาชนทั่วไป 

ที่สนใจได้รับทราบ

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	 จึงยึดมั่นในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 เพื่อให้บริษัทฯ	 ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล	 บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว	้บริษัทฯ	จึงก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง	 พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้แก่	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 2.1	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บรษิทัฯ	ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	 

รวมท้ังพนกังานในบรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั	เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวของพนักงาน	 หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน 

ทุกคน	 ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 

หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	 เช่น	 การลงทุน	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ	 ที่บริษัทฯ	 

มีความสนใจ	 และการรู้ถึงข้อมูลนั้น	 สืบเนื่องจากการท�างานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน	 หรือการแสวงหา 

ผลประโยชน์ในองค์กรที่ท�าธุรกิจ	 หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ	 หรือการท�าธุรกิจในนามของบริษัทฯ	 กับผู้ที่เป็นสมาชิก 

ครอบครัวของตน	 หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างส�าคัญ	 หรือท�างาน 

เป็นพนักงาน	 เป็นกรรมการ	 เป็นหุ้นส่วน	 หรือเป็นท่ีปรึกษาขององค์กรที่ท�าธุรกิจ	 หรือแสวงหาการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ	 

หรือท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันส�าคัญของบริษัทฯ	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท�าเอง	

หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง	จนท�าให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ	กับการท�างานให้บริษัทฯ	 รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 

ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด	 หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 

จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น	และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว	และงดออกเสียง 

ในวาระการลงมตินัน้ซึง่เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัได้กระท�ามาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

ในวาระนั้นๆ	

	 ทั้งนี้	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย	 เมื่อเกิดสถานการณ์	 ที่ท�าให้เชื่อว่าจะท�าให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีบางอย่างท่ีอาจท�าให้ผู้อื่น 

คิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันที	 รวมท้ังต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจ 

จากการใช้ทรัพย์สิน	 หรือข้อมูลของบริษัทฯ	 ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด	 อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	 โดยต้องไม่ใช้

ทรัพย์สิน	 หรือข้อมูล	 หรือต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ	 เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 โดยจัดท�าแบบสอบถาม	 เกี่ยวกับ	 

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ	online
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	 โดยบริษัทฯ	ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	หรือไม่เคยเกิด

กรณีที่กรรมการ	หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	หรือ	ไม่เคยฝ่าฝืน	หรือ	ไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน	 และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์	 ทั้งนี	้ บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ	

(Code	of	Conduct)	คู่มือกรรมการ	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	(www.supalai.com)		เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในปี	2559	 ได้ด�าเนินการให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 จัดท�ารายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน	์ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระส�าคัญ	
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 2.2	การใช้ข้อมูลภายใน

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	รวมทัง้

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทุกคน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวน

ให้บุคคลอื่นซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	เพื่อประโยชน์ของตนเอง	

หรอืบคุคลอืน่	หรอืท�าธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ	หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	แม้ว่าบรษิทัฯ	อาจไม่เสยีประโยชน์ใดก็ตาม	และต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่

• รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ครั้งแรก	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ซึ่งนับรวม

ถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติ

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

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับวันท่ีรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับ 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบ	 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	 อย่างน้อย	1	 วันล่วงหน้า 

ก่อนท�าการซื้อขาย	

	 อนึง่	ในช่วง	1	สปัดาห์ก่อนวนัปิดงบการเงนิ	เลขานกุารบรษิทั	จะท�าหนงัสอืแจ้งกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และหน่วยงาน 

ที่รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 และห้ามซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	

	 ทั้งนี้	 ในปี	2559	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 จึงไม่มี

กรณีฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	 และการซ้ือขายสินทรัพย์ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

นอกจากนี	้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เมื่อรับต�าแหน่งครั้งแรก	 และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลภายใน	 ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด	 เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ	 บริหารกิจการ	

อนัเป็นข้อมลูลับของบรษิทัฯ	ทีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ	หากเปิดเผยแล้ว	ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	 

และบุคลากรของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	 ดังนั้น	 บุคลากร 

ของบรษิทัฯ	จงึต้องรกัษาข้อมลูภายในไว้เป็นความลบั	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตให้เปิดเผย	หรอืเมือ่กฎหมายบงัคบัให้เปิดเผย	 

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณฯ	(Code	of	Conduct)	 คู่มือกรรมการ	 คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 

และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ได้รับทราบ	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)	
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	 2.3	รายการเกี่ยวโยง

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง

พนกังานในบรษิทัย่อย	บริษัทร่วม	ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั	ซึง่บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทยทุกประการ	 เมื่อมีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	 ต้องขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพือ่พิจารณาอนมุติัท�ารายการ	โดยก�าหนดขัน้ตอนเก่ียวกับ 

การท�ารายการระหว่างกัน	หรือรายการเกี่ยวโยงกัน	ดังนี้

1.	 การพิจารณาการท�ารายการเกี่ยวโยง	 บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	 และเป็นไปตาม

กระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ	 ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุ

สมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	เช่น	ในกรณีที่กลุ่มบริษัท	มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตรา

ดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

2.	 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช�าระให้หรือ 

ได้รับช�าระ	หรือมูลค่าตามบัญชี	หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น	แล้วแต่จ�านวน

ใดจะสูงกว่า

3.	 หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น	

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	

บริษัทฯ	จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง

กันดังกล่าว	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4.	 หากบริษัทฯ	 มีรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ	 ท่ีเข้าข่ายตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.	 บริษัทฯ	 ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการระหว่างกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 และรายงานประจ�าปี	

หรือแบบรายงานอื่นใด	 ตามแต่กรณี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหต ุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์	 ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ	 ภายใต้

ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงาน 

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

ผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ว่ากรรมการ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ	

อย่างชัดเจน	แต่หากจะมีการท�ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัท	

ได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ	

พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ	 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 มูลค่ารายการ	 เหตุผลและความจ�าเป็น 

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

เพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม	 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 โดยในปี	2559	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ไม่ได้ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน	 และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้งบริษัทฯ	

ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

	 2.4	 การเสนอวาระการประชมุ	การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ	และการตัง้ค�าถามเกีย่วกับบรษิทัฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 และการ 

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย	 (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	ในส่วนของนกัลงทนุสมัพันธ์	ภายใต้หวัข้อ	“การประชมุผูถ้อืหุน้”)	มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลบรษิทัฯ	 

และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 ส�าหรบัการประชมุปี	2559	บรษัิทฯ	ได้น�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.supalai.com)	

และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที	่3	ตุลาคม	2559	ถึง	6	มกราคม	2559	เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เสนอวาระการประชุม	และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	

ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชมุ	ไม่มกีารเสนอชือ่บุคคลสมคัรเป็นกรรมการ	และไม่มคี�าถามเกีย่วกบับรษัิทฯ	ในระยะเวลา

ดังกล่าว

	 2.5	การใช้สิทธิออกเสียง

	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภท 

หุ้นสามัญ	 ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง	 และให้ถือเอา 

เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.6	การมอบฉันทะ		

	 บรษิทัฯ	ประชาสมัพนัธ์ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบ	ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง	โดยผูถื้อหุน้

สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่	หรอืกรรมการอสิระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบรษัิทฯ	ได้เสนอชือ่ไว้	โดยบรษิทัฯ	จะให้สทิธแิละปฏบิตัิ 
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ต่อผูร้บัมอบฉนัทะเสมอืนเป็นผูถ้อืหุน้ท่านหนึง่	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองได้	โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งเป็นแบบ

ทีก่�าหนดรายการต่างๆ	ทีล่ะเอยีดและชดัเจนแนบไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้	ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	ไม่น้อยกว่า	21	วัน	และเพ่ือความถกูต้องและไม่เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ	 

บรษัิทฯ	ได้แสดงรายละเอียดเกีย่วกบัการประชุม	ก�าหนดการประชมุ	วาระการประชมุ	รวมถงึขัน้ตอน	เอกสาร	และหลกัฐาน	 

ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	 แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 ในส่วนของ 

นกัลงทุนสมัพนัธ์	ภายใต้หวัข้อ	“การประชมุผูถ้อืหุน้”	ก่อนวนัประชมุมากกว่า	30	วนั		โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ 

ได้ทั้งทางโทรศัพท	์อีเมล	์มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”)	

	 2.7	การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 การอ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาติ	บรษิทัฯ	ได้จดัท�าเอกสารต่างๆ	เป็น		2	ภาษา	คอื	ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ	 อาทิเช่น	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือมอบฉันทะ	 

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

เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุม	ไม่น้อยกว่า	21	วัน		และน�ารายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม	ก�าหนดการประชุม	วาระการประชุม	เผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ล่วงหน้ามากกว่า	30	วันก่อนวันประชุม

	 บริษัทฯ	มิได้ก�าหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ	หรือกฎเกณฑ์

อืน่ทีก่่อให้เกดิความยุง่ยากแก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะ	ตลอดจนบรษิทัฯ	ได้อ�านวยความสะดวกจัดบรกิารปิดอากรแสตมป์ 

ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู ้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	 และจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการถ่ายเอกสารท่ีต้องใช้แนบ	 

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	โดยไม่คิดค่าบริการ	ณ	จุดลงทะเบียน	เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์	และ

การถ่ายส�าเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น	มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม	3	ชั่วโมง	และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยการใช้ระบบ	Barcode	 ในการลงคะแนนเสียง	 เพื่อความรวดเร็ว	 รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พนักงาน	 คู่ค้า	 คู่แข่ง	 

หน่วยงานราชการ	 ชุมชนข้างเคียง	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดจรรยา

บรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 (Code	of	Conduct)	 เพ่ือเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมใน 

การด�าเนินธุรกิจ	 โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม	 หลักสิทธิมนุษยชน	 หลักการเคารพกฎหมาย	 การเคารพ

ทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส�าคัญ	 และในปี	 2559	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุง 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้เสียแต่ละกลุ ่ม	 อาทิ	 นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	 นโยบายว่าด้วย

การปฏิบัติต่อคู ่ค้า	 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน	 โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ

บริษัทฯ	 ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตาม 

อย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 และเผยแพร่นโยบายต่างๆ	 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.supalai.com)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 
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และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ	นอกจากนี้	ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ	โดยผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เช่นกัน

	 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามความเป็นจริง	ได้แก่	กิจกรรมขององค์กร	ผลิตภัณฑ์	บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีมิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ	

เท่านัน้	แต่รวมถงึ	บริษทัย่อย	หุน้ส่วน	ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกนั	โดยปราศจากอทิธพิลหรอืความโน้มเอยีงในการน�าเสนอข้อมลู 

เฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ	เท่านั้น		

	 หลักสิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยหลักสทิธมินษุยชน	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคน	รวมทัง้พนกังาน

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 บริษัทฯ	 ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน	 

โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคล	 ไม่กระท�าการใดๆ	 และไม่ส่งเสริมให้มี 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงบริษัทฯ	 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน	 เพื่อน�าไปปฏิบัติ 

เป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิงาน	และไม่สนบัสนนุกจิการท่ีละเมดิหลกัสทิธมินษุยชน	และพนกังานทุกคนจะไม่กระท�าการใดๆ	

ทีมี่ลักษณะเป็นการคกุคามทางเพศ	ไม่ว่าต่อพนกังานของบรษิทัฯ	หรอืบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาตดิต่อธรุกจิ	ทัง้นี	้รวมถงึการ

ล่วงละเมดิทางเพศ	การเกีย้วพาราส	ีการลวนลาม	การอนาจาร	และการมไีว้ซ่ึงภาพลามก	อนาจาร	ทัง้วาจา	และการสมัผัส		

	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลอืกปฏบิตั	ิส่งเสรมิความเสมอภาค 

แก่ผู้ด้อยโอกาส	 และคนพิการ	 โดยสนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอิสระ	 มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และ

เสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป	และมส่ีวนร่วมทางสงัคมอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ	ภายใต้สภาพแวดล้อมทีค่นพกิารสามารถ 

เข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้	โดยเปิดโอกาสให้คนพกิารท�างานกบับรษิทัฯ	โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	มคีนพกิารท�างาน	จ�านวน	3	คน	 

พร้อมทั้งสนับสนุนเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550	รวมถึงการให้ความสะดวก 

ในการท�างานแก่พนักงานผู้พิการ	 โดยการออกแบบอาคารต่างๆ	 โดยค�านึงถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกของคนพิการต่างๆ	 

เช่น	มีทางลาดส�าหรับคนพิการ	ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ	เป็นต้น	

	 บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย	 ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น	 โดยบริษัทฯ	 

เปิดโอกาสให้ผูห้ญงิทีม่คีวามสามารถเท่าเทยีมกบัผูช้ายเป็นผูบ้รหิารได้	ปัจจุบนับรษัิทฯ	มีคณะกรรมการจดัการท่ีเป็นผูห้ญงิ

จ�านวน	3	ท่าน	จากผู้บริหารทั้งหมดจ�านวน	9	ท่าน

	 รวมไปถงึการไม่ใช้แรงงานเดก็	และสนบัสนนุการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการด�าเนนิงานและการติดต่อธรุกจิ	โดย

ค�านึงถึงการคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็กในสถานประกอบการ	และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับเด็ก	

	 ในส่วนของการดูแลพนักงาน	 บริษัทฯ	 มีการก�ากับดูแลและปรับปรุงให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง 

กับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน	 มีการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน	 รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน	 วิธีการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน	 และเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด

อุบัติเหตุ	บริษัทฯ	จึงได้ท�าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน
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	 บริษัทฯ	 ใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	 ทุกระดับตั้งแต่แม่บ้านจนถึงผู ้บริหารระดับสูงอย่างให้เกียรติ	

เป็นธรรมและเสมอภาคกัน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 และ

ยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น	อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน	ทักษะ	ความรู	้

เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการปฏบิตังิานทีจ่ะตอบสนองการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ทัง้ในรปูแบบของการให้ทนุการศกึษา	

การดูงานทั้งในและต่างประเทศ	 การมีห้องสมุดและ	Intranet	 ที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้	 การมีกล่อง

รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน	เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน	(Upward)	จากพนักงานทุกระดับ	ไปยัง

ผู้บริหารระดับสูง	โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	ผ่านทางอีเมล์ให้พนักงานทราบทุกคน	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง	ผู้ผลิต	ผู้จัดหาสินค้า	และ

วัตถุดิบ	และบริการของบริษัทฯ	ตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม	ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน		

	 หลักการเคารพกฎหมาย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย	 และการน�ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม	 จริยธรรม 

และความซื่อสัตย์สุจริต	 ทั้งต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร	 จะเล็งเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ

ได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	 ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในระบบของการวางผัง	 ออกแบบ	 ก่อสร้าง	 ขาย	 

และบริหารชุมชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐานทางวิชาชีพ	และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า	นโยบาย

คุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร	 สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 ให้เคารพในกฎหมาย	 และ

ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ	 ให้เป็นปัจจุบัน	

โดยตดิตามความคบืหน้า	การพจิารณา	และการยกร่างกฎหมายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	รวมถึงการ

ปรับปรุง	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย	พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับ

ทกุหน่วยงาน	ปีละ	1	ครัง้	(ภายในเดอืนมถินุายนของทกุปี)	โดยทัว่ไป	ฝ่ายนติกิรรมจะมกีารรายงานผลต่อประธานกรรมการ

บริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี	จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ

ผูบ้งัคบับัญชาทุกหน่วยงาน	พร้อมกนันีป้ระธานกรรมการบรหิารยงัก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	มหีน้าทีต่ดิตามผลด้วย

	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัมกีารอบรมให้ความรู้กบัพนกังานท่ีมีส่วนเกีย่วข้องทุกครัง้	เม่ือมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่	

หรือมีการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	หรือยกเลิกกฎหมาย	หรือข้อบังคับต่างๆ	รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่	เช่น	การ

อบรมสัมมนาต่างๆ	ของฝ่ายนิติกรรม	การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ	สังคม	

สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ	และองค์กรอิสระ	เช่น	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิเป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 ไม่ทุจริต	 หรือกระท�า 

สิ่งผิดกฎหมาย	หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการด�าเนินงาน	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต้	 นโยบาย	 “ศุภาลัย	 ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”	 แม้การ 

ด�าเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้ว	 ยังต้องค�านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมประกอบด้วย	 ท้ังนี้ก็เพื่อ 

ความเป็นธรรม	การเคารพผลประโยชน์ทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง	ตวัอย่างการใช้นโยบายของบรษิทัฯ	มาวางแผนในระดบัปฏบิติัการ	 

อาทิเช่น
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• บริษัทฯ	 มีแบบมาตรฐานของสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินท่ีไว้ใช้ส�าหรับกรณีท่ีบริษัทฯ	 จะซื้อท่ีดินมาพัฒนา 

เป็นโครงการต่างๆ	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานทีส่�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	ก�าหนดโดยทัว่ไป 

ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจะใช้ภาษากฎหมาย	 บางครั้งคู่สัญญาอาจไม่เข้าใจเพราะเป็นชาวบ้านอาศัยอยู ่

ต่างจังหวัด	กรณีเช่นนี้	บริษัทฯ	จึงได้ปรับแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	และ

มีการอธิบายก่อนลงนามในสัญญา	แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย	์และการไม่เอาเปรียบคู่สัญญา

• กรณีที่ลูกค้าเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสินค้าอื่นๆ	 กับบริษัทฯ	 ซึ่งลูกค้าได้ผ่อนดาวน์มาแล้ว 

เป็นจ�านวนหนึ่ง	 ต่อมาลูกค้าท�าหนังสือแจ้งถึงบริษัทฯ	 ว่ามีความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ	 จึงขอให้บริษัทฯ	 

คนืเงนิดาวน์ดงักล่าว	เมือ่ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้พิจารณาแล้วมีความประสงค์ให้คืนเงินเท่ากบัจ�านวนทีล่กูค้า 

ยื่นร้องขอ	โดยยึดหลักมนุษยธรรม	เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้า	ซึ่งโดยปกติการขอเงินดาวน์คืนนี้	หากมิใช่ 

เป็นความผิดของบริษัทฯ	ตามกฎหมายแล้ว	บริษัทฯ	มีสิทธิไม่คืนเงินดังกล่าวได้

• กรณีเจ้าของทีด่นิข้างเคียงชีแ้นวเขตล�า้เข้ามาในทีด่นิของบรษิทัฯ	แม้หลกัฐานจากต้นร่างรงัวดัเดมิยนืยนัได้ว่า	 

แนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตที่ดินของบริษัท	แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ยังคงยืนยันในแนวเขตที่ตนน�าชี้	เพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้ง	บริษัทฯ	ใช้หลักให้ค�านึงถึงว่า	ในอนาคตโครงการและเจ้าของที่ดิน

ข้างเคียงนั้นต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน	ดังนั้นจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้	บริษัทฯ	จึงตัดสินใจยุติโดย

การยอมกันแนวเขตที่มีปัญหาออกจากที่ดินที่จะน�ามาพัฒนาโครงการ	แม้จะท�าให้บริษัทฯ	สูญเสียโอกาสการ

ลงทุนก็ตาม

• กรณีบริษัทฯ	ช่วยก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลส�าหรับหมู่บ้านจัดสรร	เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการ	

ซึง่ตามกฎหมายแล้ว	หากบริษทัฯ	จดัพืน้ทีต่ัง้ส�านกังานนติบิคุคลทีม่เีนือ้ที	่20	ตารางวา	ไม่ต้องก่อสร้างอาคาร	

แต่เพราะบริษัทฯ	เข้าใจถึงความจ�าเป็นที่ลูกบ้าน	แม้จะจัดพื้นที่ตั้งส�านักงานนิติบุคคลที่มีเนื้อที	่20	ตารางวา	 

แล้วบริษัทฯ	 ยังมีนโยบายจะก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน	 เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการ

ไว้ส�าหรับด�าเนินการต่อไป	ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า	มูลค่า	และสนับสนุนการบริหารจัดการในหมู่บ้าน

	 ตลอดระยะเวลากว่า	27	 ปีของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า	 บริษัทฯ	 มิได้มุ่งเน้นแต่

ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดยีวเท่านัน้	หากแต่บรษิทัฯ	ยงัมีการบรหิารจดัการทีย่ดึหลกันติิธรรม	ซือ่สตัย์	สจุรติ	

โปร่งใส	และตรวจสอบได้	รวมถึงให้ความส�าคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	ไม่ว่าจะ

เป็นลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งขัน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 โดยยึดหลักการประนีประนอม	 และหลักรัฐศาสตร์

ควบคู่ไปกับกฎหมาย	ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น

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

สินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”	จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

• ปี	 พ.ศ.2551	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี”	 

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

ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

• ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

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

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	สคบ.	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที	่2	
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• ปี	 พ.ศ.2556	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีดี	 ประจ�าปี	2556”	 ของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ส�านักงานนายกรัฐมนตรี	ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	สคบ.	 

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

ศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	และศุภาลัย	ริเวอร์	เพลส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที	่3

• ปี	 พ.ศ.2557	 และ	2558	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่

ผู้บริโภคดีเด่น”	 จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 

โดยรับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	

	 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

	 บริษัทฯ	 ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงาน

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยท่ัวกัน	 ผลิตภัณฑ์	 

หรือกระบวนการข้ันตอนปฏิบัติ	 การค้นพบและพัฒนา	 การปรับปรุง	 หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กระบวนการ	 ขั้นตอนปฏิบัติ	 หรือสิ่งของที่ท�าข้ึน	 ใช้	 ขาย	 หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ	

หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ	 ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์	 หรือกระบวนการข้ันตอนปฏิบัตินั้น	 ตกเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ	 และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า	 อันได้แก่	 ข้อมูลทางธุรกิจ	 และข้อมูลทางเทคนิค

ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	 

โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ	ไปแล้วก็ตาม	

	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนญุาตจนท�าให้บรษิทัฯ	เกดิความเสยีหาย	พนกังานต้องรบัผดิทางกฎหมาย	พนกังาน

ทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ	 จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	 ไม่เรียกร้อง	 รับเอา	 หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ	 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือ

ผิดศีลธรรม	รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ	์สิทธิบัตร	และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

	 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

	 นอกจากการก�าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ	 “ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	 และการ

สร้างพระพุทธรูปให้เป็นศิลปแบบร่วมสมัยชื่อ	 “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคลปัญญาบารมี”	 ที่สามารถสื่อสารปรัชญาโดยมุ่งเน้น

การเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม	 ซ่ึงจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชาให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลภะ	

โทสะ	 โมหะ	 ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนามารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของ

กัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน	 นอกจากนี้	 ได้จัดกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย	 “สายใยรักครอบครัว”	 เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวศุภาลัย	 โดยการฝึกภาวนาแบบจิตตปัญญาศึกษา	 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง

ใคร่ครวญด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง	

	 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การด�าเนินงาน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ออกเป็น	9	กลุ่ม	ได้แก่	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	 

ผู้ถือหุ้น	 ชุมชนและสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 หน่วยงานราชการ	 และคู่แข่ง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้อง 

กับองค์กรในการพิจารณา
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	 เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย	ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ดังนี้

• ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกั	(Primary	Stakeholders)	เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัธรุกจิโดยตรง	เป็นผูท่ี้ได้รบัประโยชน์

หรอืผลกระทบทางตรงจากการประกอบธกุจิ	ได้แก่	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่า	ผูถ้อืหุน้	ชมุชนและสงัคม	สิง่แวดล้อม	

และคู่แข่ง

• ผู้มีส่วนได้เสียรอง	(Secondary	Stakeholders)	 เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม	 เป็นผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ	ได้แก่	เศรษฐกิจของประเทศ	และหน่วยงานราชการ

	 จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้มีเครื่องมือ	 และช่องทางต่างๆ	 ในการค้นหา

ความต้องการ	 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 อีกท้ัง	 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

ต้องการให้บริษัทฯ	น�าไปพัฒนา		อาทิเช่น

• การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

• การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น	ทั้งจากลูกค้า	คู่ค้า	และพนักงาน

• การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ	 

ในเรื่องผลิตภัณฑ์	การบริการ	และการด�าเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	

• การเยี่ยมเยือนพนักงาน	 ทั้งในส�านักงานใหญ่และโครงการ	 โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		

เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	และการปฏิบัติงาน

	 จากเครื่องมือและช่องต่างๆ	 เหล่านี้	 ได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงาน	 และตอบสนองต่อ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	 ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

 จุดมุ่งหมายของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

	 เรื่องที่ถูกหยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 มีความครอบคลุมทั้งในหมวดเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 

ซึ่งบริษัทฯ	มีการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	โดยเรื่องที่ถูกคัดเลือกเพื่อน�ามาด�าเนินการ	ได้แก่
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ผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง

พนักงาน ดูแลเรื่องค่าตอบแทน	 สวัสดิการ	 การพัฒนาความรู้	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า สร้างบ้านที่มีคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

คู่ค้า -	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด

-	 อ�านวยความสะดวกในหลายๆ	ด้าน	เช่น	การช่วยจัดหาสินเชื่อ	การได้รับเงินค่าจ้าง

	 โอนเข้าบัญชีตามก�าหนด	เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น ค�านึงถึงผลตอบแทนสูงสุด	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ชุมชนและสังคม ดูแลการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียง	/	ฝุ่นละออง	ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	

สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารสูง	 โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการผู ้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(คชก.)	 ได้พิจารณาเห็นชอบ	 เช่น	

พื้นที่สีเขียว	สุขภาพ	การจราจร	การป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

เศรษฐกิจ ยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย	และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	และไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	

	 การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีการน�าข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	น�ามาใช้

ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	อีกทั้งการน�าข้อมูล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มาใช้ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ซึ่งได้

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	2559	ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	การพัฒนาบุคลากร	

และการดูแลชุมชน

	 การด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและส่ิงแวดล้อม	เป็นผลมาจากการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยใช้หลกัเกณฑ์ซ่ึง

เป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม	ซึ่งล้วนแต่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยสอดคล้องกับ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ยกตัวอย่างเช่น

• แนวโน้มการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 เน้นพัฒนาให้พนักงานมี

ความคิดสร้างสรรค์	เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	แก่บรษัิทฯ	โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความเหน็	และ

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ	รวมทั้งการให้การศึกษาและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

• แนวโน้มการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน	ส่งผลให้บริษัทฯ	ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน	โดยบริษัทฯ	

ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย	เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ลูกค้ามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าไฟฟ้า	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	“มาตรฐานการออกแบบที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	(Green	Design	Standard)
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• แนวโน้มค่าครองชีพที่สูงขึ้น	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน	 ปรับเพิ่มสวัสดิการ	

ด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 อัตราส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ	 เป็นต้น	 โดยการรับข้อมูล

จากกล่องรับฟังความคิดเห็น	และมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา	เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

• แนวโน้มที่ทางภาครัฐบาลมุ ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและก�าหนดกฎหมายส่ิงแวดล้อม	 โดยตราเป็น

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	พ.ศ.2535	ส่งผลให้บรษิทัฯ	ต้องท�าการออกแบบโครงการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ซึ่งจะท�าให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการได้รับประโยชน์ในระยะยาว

• แนวโน้มการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ	 มีการจัด

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในชุมชน	 การเสริมสร้างความปลอดภัย	

การให้ความร่วมมือภาครัฐ	 การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 การซ่อมบ�ารุงสาธารณูปโภค	 การสื่อสารกับ

ผู้อยู่อาศัย

	 ระดับของการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 เริ่มต้ังแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	การดแูลผลกระทบจากการด�าเนนิงานไม่ให้เกดิปัญหากบัชมุชน	พืน้ทีข้่างเคยีง	หรอืสงัคม

ในส่วนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิ	การเปิดโอกาสให้ชมุชนและสงัคมได้มีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน	การสร้างให้

เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม	 ตลอดจนการวางแนวทางและการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความย่ังยืน	 จึงเป็นไปตาม

แผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่	Creating	Shared	Value
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CG in substance

คณะกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัท	สร้างผลประกอบการที่ดี

ให้กิจการอย่างยั่งยืน	น่าเชื่อถือ	

โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง

CSR in process

การด�าเนินธุรกิจปกติประจ�าวัน 

ของบริษัทฯ	ให้มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดัน

ให้ผู้มีส่วนได้เสียด�าเนินการด้วย

Anti-corruption	in	practice

เป็นบริษัทต้นแบบที่มี

แผนปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในทุกระดับและสร้างวัฒนธรรม

การไม่คอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจไทย

ความยั่งยืนของกิจการ

ความยั่งยืนของสังคม

ความน่าเชื่อถือ
ต่อผู้ถือหุ้น
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	 แนวทางการบริหารจัดการ

	 องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ	มีดังนี้

	 1.	วิสัยทัศน์	 โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	 คือ	 “ศุภาลัย...ใส่ใจ	 สร้างสรรค	์

สังคมไทย”	ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

	 2.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า	 เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ	

“ชาวศุภาลัย”	 บริษัทฯ	 จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา	 พัฒนาสังคมให	้

มีความปลอดภัยอบอุ่น	พัฒนาการบริการที่ดี	ด้วยความเป็นมืออาชีพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	โดยยึดมั่น

ในปรัชญาการบริหารงาน

 S (SUPERIORITY)	 เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า	บริการ	และการจัดการที่ดี

 P (PROFITABILITY) เน้นก�าไรส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ผู้รับเหมา	คู่ค้า	และ

	 	 	 สังคม

 L (LONGEVITY)		 ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	บนพื้นฐานของความมั่นคง

	 3.		ตัวชีว้ดัผลการด�าเนินงานหลกั	โดยจดัให้มเีกณฑ์ท่ีบ่งบอกถงึส่ิงซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน	ซึง่บรษิทัฯ	

มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล	สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน	ไม่ซับซ้อน	วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร

	 4.	การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย	โดยบริษัทฯ	มีการทบทวนกิจกรรมที่ด�าเนินการว่า	มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ	ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร

	 5.	การตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างกจิกรรมและวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	โดยการก�าหนดกิจกรรมทีด่�าเนนิการให้

สามารถตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงประสิทธภิาพในการด�าเนนิกจิกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

	 6.	การลงมือปฏิบัติ	 โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-in-process)	 และกิจกรรมท่ีอยู่นอก

กระบวนการธุรกิจ	(CSR-after-process)	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ	 การขับเคลื่อนกิจกรรม

ต่างๆ	รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	

	 โดยบริษัทฯ	 มีการก�าหนดขอบเขตและรูปแบบของการด�าเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	

ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ก)	พนักงาน	

	 พนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าสงูสดุ	ทางคณะกรรมการบรษิทั	จงึได้ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอพนักงาน

ไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน	

ซึง่บรษิทัฯ	ตระหนกัเสมอว่าพนกังานทกุคน	ทกุระดับ	เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าของบรษัิทฯ	ซึง่เป็นปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	การโยกย้าย	

การฝึกอบรม	ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกังานได้แสดงศกัยภาพของตน	เพือ่เป็นส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื	บริษทัฯ	

ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด	ฝ่ายใด	โดยปราศจากการเลือกปฏิบัต	ิและมุ่งเน้นการสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	ปลอดภัย	การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท�างาน	ซึ่งบริษัทฯ	พิจารณาค่าตอบแทน

ให้ทดัเทยีมกลุม่ธรุกจิประเภทเดยีวกนั	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	โดยระยะสัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถในการท�าก�าไร
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ในแต่ละป	ีและระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(Employee	Stock	Options)	ทั้งนี	้ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	

รวมทั้ง	จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน	จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�างาน

เพ่ือตอบแทนพนกังานทกุคน	ทีด่�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	ด้านการพฒันาบคุลากร	บรษิทัฯ	ตระหนกัเสมอว่า	

พนกังานเป็นสนิทรัพย์ทีม่ค่ีาขององค์กร	จงึมุง่ทีจ่ะพฒันาความรู	้ความสามารถให้กบัพนักงานทกุคน	เพือ่ให้สามารถเตบิโต

อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได	้ทั้งนี้	บริษัทฯ	เผยแพร่นโยบายต่างๆ	ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.supalai.com)	รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

	 บริษัทฯ	เห็นความส�าคัญของพนักงาน	มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	ทุกระดับอย่างเป็นธรรม	

ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและ

ครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น	 อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญ

เติบโตของบริษัทฯ	โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	เนื่องจาก	เล็งเห็นว่า	“บุคลากร”	เป็นทรัพยากร

ที่ส�าคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า	 (Human	Capital)	 และเป็นแรงผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ	(Opinion	

Survey)	เป็นประจ�าทุกปี	ด้วยสโลแกน	“ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน	คือ	ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท”	และ

จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2559	บริษัทฯ	มีจ�านวนพนักงาน	ดังนี้

หน่วย : คน

ระดับพนักงาน ชาย หญิง

	ผู้บริหาร 6 3

	ระดับหัวหน้างาน 98 71

	ระดับปฏิบัติการ 483 407

	พนักงานรายวัน 86 110

รวม 673 591

	 และเพ่ือเป็นการสร้างความสุขให้แก่พนักงานทุกคน	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	

โดยยึดหลักความสุข	8	ประการ	มาใช้ในสถานที่ท�างาน	โดยความสุข	8	ประการ	ประกอบด้วย

1.	 Happy	Body	:	ความสุขทางด้านร่างกาย	คือ	มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ	รู้จักใช้ชีวิต	รู้จักกิน	รู้จักนอน	

โดยจัดให้มี

• จัดให้มีห้องฟิตเนส	เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกก�าลังกาย	ในช่วงก่อนเริ่มงาน	พักกลางวันและ

หลังเลิกงาน

• การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน	และประจ�าปี

• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	ค่าทันตกรรม	และประกันอุบัติเหตุ

• จัดให้มีห้องพยาบาล	เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างท�างาน

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

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

ให้พนักงานมีจิตส�านึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม	มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

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

โดยจัดให้มี

• สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ

• งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที	่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4.	 Happy	Brain	:	ความสขุจากการหมัน่ศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา	คอื	น�าไปสูก่ารเป็นมอือาชพี	

และความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน	โดยจัดให้มี

• โครงการ	1	หน่วยธุรกิจ	1	ความคิด	หรือ	1	Business	Unit	1	IDEA	เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนา

บริษัทฯ	ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการท�างานเป็นทีม

• การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ได้แก่	 การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน	 เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้าหา	

ความรู้เพิ่มเติม	และการจัดงบประมาณส�าหรับการอบรมประจ�าป	ีที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย	และ

เป้าหมายรวมของบริษัทฯ	 และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

• ทุนการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท

• การดูงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

• โครงการ	Real	Estate	Management	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป	เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย	์และบริหารจัดการองค์กร	

5.	 Happy	Soul	:	ความสุขจากการมีจิตปัญญา	“ทางสงบและคุณธรรม”	คือ	มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถือ

อยู่	มีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต	มีความละอาย	และเกรงกลัวต่อการกระท�าของตน	โดยจัดให้มี

• จัดให้มีพระมาเทศน์เกี่ยวกับการท�างานอย่างมีความสุข

• อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา	 เช่น	อุปสมบท	ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ	ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย	เป็นต้น

• จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี

• จัดท�าบุญเลี้ยงพระในวันปีใหม	่

6.		 Happy	Money	:	ความสุขด้านการเงิน	คือ	รู้จักเก็บ	รู้จักใช้	มีชีวิตที่เหมาะสม	โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่

เหมาะสม	ทั้งในรูปของเงินเดือน	ค่าตอบแทนพิเศษ	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่เหมาะสม	

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ในอัตรา	3	-	10%	ตามอายุงาน	โดยบริษัทฯ	จะสมทบในอัตราเงินสมทบเท่ากับ

อัตราเงินสะสมที่พนักงานถูกหัก	 เพื่อเป็นการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมของบริษัทฯ	 ในการดูแลพนักงานใน

ระยะยาว	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน	 ในกรณีลาออก	 เกษียณอายุงาน	

พิการ	 หรือเสียชีวิต	 ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการท�างานให้กับ

พนักงาน	และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ด	ี
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• เงินช่วยพนักงาน	 ได้แก่	 เงินช่วยเหลืองานศพ	 เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน	 เงินช่วยเหลือพนักงานและ

ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ

• การให้ความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนทางการเงินแก่พนักงาน

• การแจกเครื่องแบบพนักงาน	เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

• รถรับ	-	ส่งพนักงาน	ระหว่างบริษัทฯ	กับสถานีรถไฟฟ้า

• ให้ความรู	้เรื่อง	การวางแผนเกษียณอายุแต่เนิ่นๆ	และการจัดกระเป๋าเกษียณแบบเร่งด่วน	

• ประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษส�าหรับพนักงาน	และบุคคลในครอบครัว	

7.	 Happy	Family	:	ความสุขด้านครอบครัว	คือ	มีครอบครัวที่อบอุ่น	และมั่นคง	โดยจัดให้มี

• ผูบ้รหิารระดบัสงูให้ความส�าคญัแก่พนกังาน	และเห็นว่าพนกังานเปรยีบเสมือนเป็นบุคคล	ในครอบครวัที่

ต้องไปดูแล	 จึงไปร่วมงานต่างๆ	 ของพนักงานทุกคน	 เช่น	 งานแต่งงาน	 กระเช้าเยี่ยมไข้	 คลอดบุตร	

งานศพบุพการีของพนักงาน	

• ทนุการศึกษาบตุรของพนกังานท่ีเรยีนดี	จัดต้ังเป็นกองทุนเพ่ือพนกังาน	ภายใต้โครงการทุน	การศึกษาบตุร

พนักงานที่เรียนดี	โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งอยู่ในวัยศึกษา

เล่าเรียน	(ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา)	ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี	ไม่ต�่ากว่า	3.00	โดยไม่จ�ากัดการ

รับทุน	ในปี	2559	มีนักเรียนที่ได้รับทุนจ�านวน	137	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	305,500	บาท	

• สทิธพิิเศษในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	โดยได้รบัส่วนลดพเิศษ	เพือ่เป็นการ

ช่วยเหลอืให้พนกังานได้มโีอกาสทีจ่ะมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	หรอืเพ่ือขยบัขยายเปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยัให้

เหมาะสมกับขนาดครอบครัว

8.		 Happy	Society	:	สร้างสังคมที่ดีมีความสุข	คือ	มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน	โดยจัดให้มี

• พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่

• งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม	่

• กิจกรรมวันสงกรานต์	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่

• บริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย	

“Promote	from	Within”	&	“Recognize”	พนกังานทีอ่ยูป่ฏบิตังิานมานาน	โดยมกีารประกาศเกยีรตคิณุ

และให้รางวัลพนักงานอายุงาน	5	ป	ี10	ปี	15	ป	ี20	ปี	และ	25	ป	ีนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็น

คนดี	 มีจริยธรรม	 คุณธรรม	 เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในสังคม	 โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบ

กิจทางศาสนาที่แต่ละคนมีความเลื่อมใสและศรัทธา	 เช่น	 การเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติสมาธิ	 การไป

ทัศนศึกษาดินแดนพุทธภูมิ	 สังเวชนียสถาน	4	 แห่งที่อินเดีย	 เป็นต้น	 รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่

มีศักยภาพที่ดีด้วยการมีโครงการ	 “พนักงานดีเด่นประจ�าปี”	 โครงการ	 “รางวัลแห่งการบริการ”	 เพื่อ

ส่งเสริมพนกังานให้มใีจในการให้บรกิาร	และเพือ่หล่อหลอมให้เกดิวฒันธรรมทีมุ่ง่สูก่ารบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

และโครงการ	“รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น”	เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
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• ฝึกอบรมหลักสูตร	 “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ	(Supalai	Way)”	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน	

เกิดทัศนคติและจิตส�านึกที่ดีต่อตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 และองค์กร	 ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน	

(Self	potential)	 ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ	 โดยมีการผสมผสานการท�างานเป็นทีม	(Team	

Building)	และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	(Supporting)	เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคต	ิความรู้	และ

ทักษะในการท�างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• กิจกรรมกีฬาสี	กีฬาภายใน	และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	 ระหว่างบริษัทฯ	กับสื่อมวลชน	และบริษัทฯ	

กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

• กจิกรรมสมันาระหว่างฝ่าย	เพือ่สร้างความสมานฉนัท์	และเกดิการสือ่สาร	หรอืขอความร่วมมือทีไ่ม่เป็น

ทางการซึ่งได้ผลดีกว่าการออกจดหมายขอความร่วมมือ	

• ชมรมศุภาลัยสัมพันธ	์เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	ระหว่างพนักงาน	ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี	และ

แสดงออกทางความคิดไม่มีหัวหน้า	-	ลูกน้อง	ทุกคนท�างานร่วมกันในชมรมอย่างอิสระ	

	 รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน	โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน	(Employee	Development	Plan	:	EDP)	ที่ด�าเนินไปใน

ทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายส�าคัญและได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	

โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงาน	และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ	ให้ได้รับความรู้	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	และได้น�า

ระบบ	Competency	มาใช้ในการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้	ความสามารถในการปฏบิตังิาน	รวมถงึเพิม่พนูความรู้	ทกัษะ	

บุคลิกภาพ	 และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่	 ซึ่งบริษัทฯ	 ท�าการส่ือสารให้

พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม	 และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญา

ต่อความสามารถหลกัขององค์กร	(Core	Competency)	โดยได้จดัท�าโครงการพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการท�างาน

ยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน	(Team	Learning	&	Development)	

เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ	ในการท�างาน	ซึ่งในป	ี2559	มีข้อมูลการฝึกอบรม

พนักงาน	ดังนี้

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย / คน / ปี

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

		 จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	(ชม./คน/ปี) 22.77

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามเพศ

		 เพศหญิง 24.64

		 เพศชาย 21.23

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามระดับพนักงาน

		 ระดับผู้บริหาร	(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)	 31.98

		 ระดับพนักงาน 20.89
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	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน	(Upward)	จากพนักงานทุกระดับ	ไปยังผู้บริหารระดับสูง

ในหลายช่องทาง	ดังนี้

• กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน	โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	ผ่านทางอีเมล	์ให้พนักงาน

	 ทราบทุกคน

• Site	Visit	โดยผู้บริหารระดับสูง	และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน	ทั้งใน	ส่วนของ

การปฏิบัติงาน	และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

• โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับ

		 กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

	 บรษิทัฯ	ยงัได้ส่งเสรมิพนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเียีย่ม	ด้วยการคดัเลอืกพนกังานดเีด่นประจ�าปี	อย่างต่อเนือ่ง	

รวมถึง	สนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร	โดยมีรางวัลส�าหรับพนักงานอายุงาน	5	ป	ี10	ปี	15	ปี	20	ปี	และ	25	ปี	

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ได้น�าระบบ	HRMS	มาใช้ในบริษัทฯ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 ด้านการบรหิารจดัการ	แนวทางการบรหิารความเสีย่งขององค์กรยคุใหม่	การบรหิารงานทรัพยากรมนษุย์ส�าหรบั

หัวหน้างาน	ระบบบริหารผลการด�าเนินงาน	ระบบบริหารคุณภาพ	(ISO	9001:2008)	การบริหารจัดการระบบ

ก่อสร้าง	โดยระบบ	Value	Engineering	เป็นต้น

	 ด้านการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	การสร้างค่านยิมร่วม	(Shared	Value)	ให้กบัพนกังานทกุระดบั	ทกุโครงการให้

เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ	เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ	(Supalai	Service	Excellence)	กิจกรรม	Supalai	

Way	 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 นอกจากนี้	 ยังมีการวัดผลงานรายบุคคลตามตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน	(KPI	:	Key	Performance	Indicator)	ท�าให้พนักงานมีเป้าหมายในการท�างาน	และเกิดการ

วัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม	เป็นต้น

 ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน	เพ่ือให้ผลในการท�างานประสานสอดคล้องกันจนบรรลเุป้าหมาย	บรษัิทฯ	

ได้ก�าหนดนโยบาย	Supalai	7	R	มาเพิม่ประสทิธภิาพของทีมงาน	เพ่ือให้ผลในการท�างานสอดคล้องกันจนบรรลุ

สู่เป้าหมาย	ส�าหรับกลยุทธ์	Supalai	7R	เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ท�างาน

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	และเป้าหมายร่วมกัน	อันประกอบด้วย

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

องค์กร	และคืนก�าไรสู่สังคม	โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย	เพื่อได้รับการกล่าวขาน

และภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

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

เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน	 อีกท้ังสร้างความเป็นกันเองระหว่าง

ผู้บริหารและสื่อมวลชน	 โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้

ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

3.	 CRM	(Customer	Relation	Management):	ศภุาลยั	กบั	ลกูค้า	เน้นสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างบรษิทัฯ	

และลูกค้าให้มากขึ้น	โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

4.	 ER	(Employee	Relation):	ศุภาลัยกับพนักงาน	เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร	

ท�าให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและท�างานอยู่ร่วมกันเสมือนญาต	ิเพื่อการท�างานอย่างมีความสุข
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5.	 IR	(Investor	Shareholder	Relation):	ศุภาลัย	กับ	ผู้ถือหุ้น	ท�าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้

ข้อมูลของบริษัทฯ	ดีขึ้น	เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ	และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว	อีกทั้งต้องการ

ท�าให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจส�าหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

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

ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า	ผู้รับเหมา	เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับ

ความไว้วางใจ

7.	 GR	(Government	Relation):	ศุภาลัย	กับ	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานราชการกับบริษัทฯ	 เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว	 ซึ่งบริษัทฯ	 ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	กฎหมาย	และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 ท้ังนี	้บรษิทัฯ	มุง่พฒันาเสรมิสร้างวฒันธรรม	และบรรยากาศในการท�างานทีด่	ีและปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีม	

โดยจัดท�าจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	รวมถึงการจัดท�าจุลสารบ้านศุภาลัยเป็น

ประจ�าทุกเดือน	เป็นต้น	และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนด

ค�าขวัญประจ�าป	ี2559	“คุณภาพดีขึ้น	บริการดีขึ้น	เวลาลดลง	ต้นทุนลดลง”

	 ข)	ลูกค้า

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง

พนกังานในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยท่ัวกนั	เพ่ือมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	ความมัน่ใจ

ให้กับลูกค้า	และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม	ซื่อสัตย	์และมีคุณธรรม	โดยบริษัทฯ	พึงปฏิบัติต่อลูกค้า

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย	และส่งมอบสินค้าที่มี

คุณภาพในราคาที่เป็นธรรม	อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา	พัฒนา	และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า	มีการศึกษา	ประเมิน	และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนควบคุม

ดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ	ตรงตามมาตรฐาน	ข้อก�าหนด	กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	พร้อมจัดให้

มีบริการหลังการขาย	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว

แก่ลูกค้า	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

	 จากการที่บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	และความมั่นใจให้กับลูกค้า	จึงมีการน�าระบบการบริหาร

งานคณุภาพ	ISO	9001	:	2008	ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีมุ่ง่เน้นในการให้บรหิารให้ได้คณุภาพ	และค�านงึถงึความต้องการของ

ลกูค้าเป็นส�าคญั	บรษิทัฯ	ให้ความเอาใจใส่ในทกุๆ	ขัน้ตอนท่ีต้องมกีระบวนการตรวจสอบคณุภาพจนถงึการส่งมอบสนิค้าให้

ลูกค้า	รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา	เน้นความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นเกณฑ์	ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี	และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย	และยังเป็นการเสนอทางเลือก

เพ่ิมข้ึนให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน	ISO	 โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบาย

คุณภาพ	ดังนี้	 “บริษัท	ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เน้นพัฒนา	 “คุณภาพ”	 ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในระบบของการวางผัง	

ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบรหิารชมุชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐานวชิาชพี	และข้อตกลงทีเ่ป็นเอกสาร

กับลูกค้า”	

	 รวมท้ัง	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ	 โดยให้ฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	 จัดท�าวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพท่ีสามารถวัดผลและน�าไปปฏิบัติได้จริง	 โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่ก�าหนดขึ้นให้

ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ	เพื่อการน�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่ก�าหนดไว้
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	 วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานน�าไปปฏิบัติดังกล่าว	จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร	

และมกีารประกาศใช้	เพือ่ให้ทกุหน่วยงานน�าไปเป็นเป้าหมายในการท�างาน	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลถุงึวตัถปุระสงค์ของนโยบาย

คุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนดต่อไป

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย	ที่ได้

รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ISO	9001	:	2008	ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง	ออกแบบ	การก่อสร้าง	

การขาย	ตลอดจนการบริการหลังการขาย	จนท�าให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

• รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร	BCI	Asia	Top	10	Developers	Awards	2016จาก	บริษัท	บีซีไอ	เอเชีย	

คอนสตรัคชั่น	อินฟอร์เมชั่น	จ�ากัด	และ	Future	Arc	Journal	ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที	่6	

ติดต่อกัน	คือ	ปี	2554	-	2559	โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น	ทั้งยังเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ชุมชนและสังคม	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	หน่วยงานราชการ	และคู่แข่ง

• รางวลั	“บรษัิทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ยอดเยีย่มของไทย	ประจ�าปี	2557”	(BCI	Asia	Top	10	Developers	Awards	

2014)”	จาก	BCI	Asai	Construction	Information	Co.,Ltd.	และ	Future	Arc	Journal	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัล	

4	ปีซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2554-2557	โดยเป็น	1	ใน	10	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้

รับรางวัลดังกล่าว	ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ	จนเป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค

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

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

ISO	9001	:	2008	ของ	BVC	ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	ได้อย่างกว้างขวาง	

มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์	สวยงาม	และสร้างสรรค์

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

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

ในโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	ราชพฤกษ์	-	เพชรเกษม	จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	บริษัท	

เอเจนซี	่ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากดั	โดยรางวลัดงักล่าวหมายถงึโครงการ	“คุม้ค่าน่าซือ้”	ซึง่พจิารณา

จากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม	ท�าเลที่ตั้ง	วัสดุ	รูปแบบและการออกแบบ	สภาพแวดล้อมในโครงการ

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

ในโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	 และศุภาลัย	พรีเมียร์	 รัชดา	-	นราธิวาส	-	สาทร	จากนิตยสาร	

Property	Report

• รางวัล	 “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน	 ปี2554”	 ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	

โดยการติดฉลาก	 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 จ�านวนมากที่สุด

ถึง	27	 รางวัล	13	 แบบบ้าน	 การมอบรางวัลในครั้งนี้	 ศุภาลัย	 จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่

ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด	 และได้รับถึง	2	ครั้งซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2552	

และ	2554	ซึ่งจัดขึ้นทุก	2	ปี	นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบ

ที่อยู่อาศัย	เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ	โดยมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการออกแบบของ

ศุภาลัยว่า	“Green	Design	Standard”	คือ	มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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• รางวัล	“บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าป	ี2553	(Best	Performance	Awards)”	จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งศุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาดสูงกว่า	10,000	 ล้านบาท	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดดเด่นในด้านก�าไรสุทธิต่อยอดขาย	

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	 ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน	 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุน	(Net	Gearing)	

นอกจากนี้	 รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการในช่วง	3	 ปีย้อนหลัง	 ในด้านการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง	ระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูล	 ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	

(Return	on	Assets)	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(Debt	

to	Equity)	อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน	(Return	to	Investors)	ฯลฯ

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

บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียกว่า	13,000	บริษัท	

และเป็น	1	 ใน	9	บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้	 โดยวัดผลจากการท�าก�าไร	 อัตราการเติบโต	ภาระ

หนี้สิน	และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

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

Best	Designed	Property	จากนิตยสาร	Living	in	Thailand

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

องค์กร	 ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร	 ในรางวัลชมเชย	 ของโครงการศุภาลัย	 คาซา	 ริวา	 จาก

สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด	ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ	ได้ให้แก่ลูกค้า	เริ่มตั้งแต่

การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน	ท�าสัญญาที่ได้มาตรฐาน	การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่

ชัดเจน	การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์	และการรับประกันบ้าน	ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ	ดังนี้

• น�าระบบการบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	 โดยบริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ขั้นตอนที่ต้องมี

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	 รวมท้ังมีการก�าหนดนโยบายคุณภาพซึ่งมี	

การสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม

• การออกแบบบ้านของบริษัทฯ	 ค�านึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์	 และประหยัดพลังงาน	

ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	รวมทัง้ออกแบบบ้านส�าหรบัผูพ้กิารและคนชรา	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	มฝ่ีายวจิยัและพฒันา	

ซึ่งด�าเนินการศึกษาวัสดุที่น�ามาใช	้โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาส�าหรับการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด

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

โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ	 จะได้รับความเป็นธรรมต้ังแต่ขั้นตอนการท�าสัญญา	

เพราะบริษัทฯ	 จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน	 และส�านักงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค	(สคบ.)	 ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตท่ีผู้ซ้ือบ้านมักถูกผู้ขายท�าสัญญา

เอาเปรียบ	 และเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามท่ีต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขาย

ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้

• การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย	 โดยบริษัทฯ	 ได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ใน

การก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย	 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุใน

การก่อสร้างชนิดใด
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• การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสทิธิ	์บรษัิทฯ	จะท�าการนัดหมายลกูค้าเพือ่ตรวจรบัมอบบ้านก่อนทีจ่ะโอน

กรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	หากลูกค้าพบว่ามีงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง	หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง	เนื่องจาก

ผลงานต�่ากว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ	บริษัทฯ	จะท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที่พอใจ

ก่อน	แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

• การรับประกันบ้าน	บริษัทฯ	รับประกันในความช�ารุดบกพร่องของบ้าน	ต่อไปอีก	5	ปี	ในส่วนของโครงสร้าง

ของอาคาร	และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาคาร	ภายในระยะเวลา	

1	ป	ีหลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	ทั้งนี	้บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้

กับลูกค้า	ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง	หรือเกิดเหตุช�ารุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและ

ยังอยู่ในช่วงการรับประกัน	เมื่อลูกค้าได้แจ้งมาทางบริษัทฯ	จะท�าการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย

• การส�ารวจความคดิเหน็ลกูค้า	บรษัิทฯ	ด�าเนนิการส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าภายหลงัโอนกรรมสทิธิ	์และ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย	เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

• การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า	บริษัทฯ	มีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง	ดังนี	้โทรศัพท	์กล่อง

รับความคิดเห็นในโครงการ	Smart	Center	(1720)	โครงการระฆังแก้ว	(manage@supalai.com)	เว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ฯลฯ	โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว	เหมาะสม	

รวมถึงการน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง	พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ	ต่อไป

• การบริการหลังการขาย	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	 เช่น	 การหาสินเชื่อธนาคาร	 การมอบฉันทะ

เพื่อให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์	ฯลฯ

• การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า	เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ	ของบ้าน	หลังโอนกรรมสิทธิ์

	 ค)	คู่ค้า

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า	ได้แก่	ผู้รับเหมา	ร้านค้า	และเจ้าหนี้สถาบัน	การเงิน	

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	ซึง่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคน	รวมทัง้พนกังานในบรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ถอืปฏิบตัิ

ตามอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็น

ธรรมต่อทัง้สองฝ่าย	หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญา	ให้ข้อมลู

ที่เป็นจริง	รายงานที่ถูกต้อง	การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	รวมถึงให้การ

สนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นก�าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ	

	 บริษัทฯ	 ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม	เพือ่สร้างความเชือ่ถอืให้กบัเจ้าหนี	้มุง่มัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั	

มปีฏบัิตติามสัญญาและเงือ่นไขต่างๆ	ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งวตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ	การช�าระคนื	

การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้	เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน	ส่วนกรณี	

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้	 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยเร็ว	 เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา	โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล	และไม่ด�าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้	โดยบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า	/	

เจ้าหนี	้ดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ	ปฏิบัติตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ	ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได	้บริษัทฯ	รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา	โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
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• บริษัทฯ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	

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

หนี้ค่าสินค้า	และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้	เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน

• บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า	 โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้	 อย่างไร

ก็ตาม	 ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจ�าเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด	

หากบริษัทฯ	มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได	้บริษัทฯ	ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

• ก�าหนดนโยบายให้พนกังานทีท่�างานติดต่อกบัคูค้่า	ต้องมคีวามเท่ียงตรง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนกังานต้องไม่รบั

หรอืเรยีกร้องเอาผลประโยชน์จากคูค้่า	หรอืผูท้ีก่�าลงัจะเป็นคูค้่า	ซึง่อาจมผีลกบัการประเมนิหรอืพจิารณาการซ้ือ

สินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา	ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	

ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ	 โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า	 เช่น	วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน	ร้านค้า	ซึ่งเป็นคู่ค้า

ของบริษัทฯ	ต้องท�าการเสนอราคาสินค้ามาก่อน	เพื่อที่บริษัทฯ	จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด	

• บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	(Business	Partner)	โดยการยึดมั่นต่อ

สัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด	 เพื่อให้ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจสอดคล้อง

ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	บริษัทฯ	ด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)	อย่างยุติธรรม	และโปร่งใส	

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา	เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	อาทิเช่น	โดยปกต	ิบริษัทฯ	ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุ

ก่อสร้าง	 อย่างไรก็ตาม	 หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ	 และบริษัทฯ	 มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาใน

การจัดหาวัสด	ุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

เปิดโอกาสโดยให้ความส�าคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ	มานาน	โดยให้ไปช่วยรับงาน

ก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด	เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานท�าอย่างต่อเนื่อง	

• จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัท	และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง	ภายใต้แนวคิด	

“ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ศุภาลัย&ผู้รับเหมา”	 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 และเป็นก�าลังใจให้กับ

ผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

• ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา	เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถ

ในการขยายงาน

• การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย	บริษัทฯ	ได้มอบสิทธิ

พิเศษส�าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ	ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	จะ

ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก	10%	ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ

• เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	 เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน	

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

• ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต	พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

• ค�านึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน	 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 ในปี	 2542	 บริษัทฯ	

เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับส�านักงานคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี	้
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(คปน.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ส�าเร็จในปี	2545	โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับ

คืนเงินต้นครบถ้วน	ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย	และยังคงให้การสนับสนุน

สินเชื่อโครงการของบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ	โครงการ

	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ	 รับทราบ	 พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้	 บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

	 ง)	ผู้ถือหุ้น	

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	 จึงด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	

มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี	 สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า	 ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้ง

รายใหญ่และรายเล็ก	 โดยบริษัทฯ	 พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 มีการด�าเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 มั่นคง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผล

ตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท�างานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	หลักจริยธรรม	และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 จ)	ชุมชนสังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ

พนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	บริษัทฯ	ได้ยึดมั่นและให้

ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ด้วยการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม	เพื่อ

เป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

	 ตลอดระยะเวลากว่า	27	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่าง

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

ไว้ว่า	“การคืนก�าไรสู่สังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนส�าคัญของบริษัทธรรมมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพ

สงัคมให้ดยีิง่ขึน้อย่างต่อเนือ่งนอกเหนอืการสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่ชมุชน แนวทางการสร้างสรรค์สังคมของศุภาลยันัน้ 

มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู้ที่ได้รับความรู้สามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์ได้ทั้งตนเอง 

ครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การให้ความรู้ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล สร้างประโยชน์สุขสู่สังคมได้

โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือสิ่งของอื่นๆ”	จึงเป็นที่มาของโครงการ	“แสงประทีป”	ที่เป็นโครงการที่สร้างแสงสว่างทางสติ

ปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน	โดยกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการเพื่อประโยชน์สุขสู่สังคม	มีดังต่อไปนี้

• กิจกรรมอบรมสมัมนาความรูสู้ป่ระชาชนฟร	ีเกีย่วกบัสขุภาพ	ธรรมะ	ศลิปะ	การเงนิ	และการลงทนุ	ฯลฯ	ซึง่ในปี	 

2559	มีการจัดอบรมสัมมนา	ได้แก่ 

 สัมมนาเคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ	 ได้แก่	 หลักสูตรทางลัดมือใหม่เริ่มลงทุน	 เคล็ดลับจัดพอร์ตรวย

ง่ายๆ	ด้วยตนเอง,	หลกัสูตรเคลด็ลบัภาษีและการท�าก�าไร	สูค่วามม่ังคัง่ในปี	2560,	หลกัสูตรจับตาทศิทาง

เศรษฐกิจ	&	เจาะลึกหุ้นเด่นครึ่งปีหลัง

 สัมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก	ได้แก	่เคล็ดลับกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง
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	 สัมนาเรื่องธรรมะ	ได้แก่	หลักสูตรพุทธวจน	กับการท�างานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข

 สัมนาเร่ืองศิลปะ	 ได้แก่	 หลักสูตรมหัศจรรย์เคล็ดลับสร้างสปาใจ	 ให้สมองแจ่มใส	 ด้วยการระบายสี,	

หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว	 บนสมาร์ทโฟนแบบมือโปร,	 หลักสูตรเคล็ดลับการปรับ

ฮวงจุ้ยบ้านและผู้อยู่อาศัย	รับโชคดีป	ี2559

• กิจกรรมด้านการศึกษา	 เนื่องด้วยบริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาของเด็กไทยจากท่ีผ่านมา	

บริษัทฯ	ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาได้แก่	

	 บริษัทฯ	 บริจาคเงิน	 จ�านวน	2	 ล้านบาท	 มอบให้แก่	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์เพื่อการสนับสนุนการจัดท�าห้องเรียน

	 บริษัทฯ	บริจาคเงิน	จ�านวน	2	ล้านบาท	มอบให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 บริษัทฯ	 บริจาคเงินกว่า	2	 ล้านบาท	 เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์

การศึกษาแห่งชาต	ิ

	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินนอยส์ประเทศไทย	 จัดกิจกรรมแบ่งปันน�า้ใจ		

ให้แก่คณะครูและนักเรียนในชนบท	ณ	โรงเรียนบ้านหินกอง	อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว	โดยมอบ

ทุนการศึกษา	เงินทุนเพื่อก่อสร้างห้องน�า้	และสิ่งของต่างๆ	มูลค่ารวมประมาณ	240,000	บาท	

	 บริษัทฯ	ร่วมบูรณะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	ห้องสมุด	และสนามเด็กเล่น	อีกทั้งบริจาคคอมพิวเตอร	์

และอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนวัดท้ายยอ	อ.เมือง	จ.สงขลา	

	 บรษิทัฯ	ร่วมกบัคณะสือ่มวลชนมอบเงนิสนบัสนนุการจดัสร้างห้องเรยีน	มอบถงัเกบ็น�า้	และบรูณะปรบัปรุง

ห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนบ้านขุนกลาง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่

	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมแบ่งปันความสุขโดยจัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬา	 ให้น้องๆ	 เยาวชนโรงเรียน

วัดบางกระเจ้ากลาง	จังหวัดสมุทรปราการ	เพื่อสานฝันสร้างโอกาสทางการกีฬา

	 บริษัทฯ	มีโครงการสหกิจ	ส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครฝึกงาน	ที่บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ผู้บริหารศุภาลัยเป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน	AIT	Career	Talk	 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(Asian	

Institute	of	Technology)	 จัดโดยศูนย์แนะแนวและพัฒนาอาชีพของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT	

Career	Center)	เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับตัวแทนจากบริษัทชั้นน�าในประเทศไทยเพื่อพบปะ

และพดูคยุถงึโอกาสในการเข้าร่วมงานกบับรษิทัชัน้น�าต่างๆหลงัจบการศกึษา	ซึง่มนีกัศกึษานานาประเทศ

ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจ�านวนมาก	

	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศึกษา

ดงูานกระบวนการท�ารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	การด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงธรรมาภิบาล	ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• กิจกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรม	บรษัิทฯ	จดังานแสดงศิลปกรรม	“พลังแห่งการสร้างสรรค์”	โดยน�ารายได้ไม่หกั

ค่าใช้จ่ายจากการจ�าหน่ายผลงานศลิปะ	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	2,491,414	บาท	ทลูถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกมุารี	เพือ่โดยเสดจ็พระราชกศุลบ�ารงุสภากาชาดไทย	และจัดกจิกรรมการประกวดประติมากรรม	

เพือ่เป็นการร่วมฉลองครบรอบปีที	่25	แห่งความส�าเรจ็	โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ	“ความสุข	ความรกั	

ความเจริญรุ่งเรือง”	เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า	2,100,000	บาท	
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• กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม	 บริษัทฯ	 ผลิตหนังสือซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 และจัดท�าบทเพลงธรรมะ	 “มองกว้าง	 คิดไกล	 ใฝ่สูง”	 มอบให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป	

จัดพิมพ์หนังสือ	“ร�า่รวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	และน�ารายได้จากการจ�าหน่ายทั้งหมด	

(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)	บริจาคให้สภากาชาดไทย

• กิจกรรมด้านสังคม	บริษัทฯ	ด�าเนินการต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือสังคม	ได้แก่	

	 ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ	 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ	

อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วม	 เพื่อเข้ากองทุน	 “ตลาดทุนร่วมใจ	 ช่วย

ภัยน�้าท่วม”	รวมมูลค่ากว่า	10	ล้านบาท	

	 ออกแบบ	“บ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร”	เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

	 จัดกิจกรรมบริจาคอลูมิเนียม	 มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เพื่อน�า

ไปจัดท�าขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส	ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย	บริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย	 แกรนด	์

ทาวเวอร์	และประชาชนทัว่ไป	ร่วมกนับริจาคอลมูเินยีมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรอืวสัดุทีท่�าด้วยอลมูเินยีม

โดยตั้งกล่องรับบริจาค	ณ	ชั้น	Lobby	ของอาคาร	ซึ่งได้รับการแบ่งปันน�า้ใจส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็น

จ�านวนมากต่อเนื่องเป็นปีที่	3

	 โรงแรมศุภาลัย	 ป่าสัก	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	(บริษัทย่อย)	 ได้รับซื้อข้าวจากชาวนาจ�านวน	10	 ตัน	

มาใช้ในกิจการ	 อันเน่ืองจากภาวะราคาข้าวตกต�่าชาวนาไม่สามารถขายข้าวได้	 ซึ่งโครงการดังกล่าว

ได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน	(พช.)	 มูลนิธิสัมมาชีพ	(มสช.)	 หน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อ

สงัคมแห่งประเทศไทย	(Thailand	Social	Business	Initiative	:	TSBI)	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ในการช่วยเหลือชาวนา	ภายใต้	แนวคิด	“ให้ข้าว	=	ช่วย”	เพื่อรณรงค์และช่วยให้ชาวนาได้มีโอกาสขาย

ข้าวให้กับหน่วยงานภาคเอกชนโดยตรง	

• กจิกรรมด้านสขุภาพ	บรษิทัฯ	เชญิทมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชัน้น�า	มาให้บรกิารตรวจสุขภาพฟรี

แก่ครอบครัวของลกูค้าศภุาลยัและประชาชนทัว่ไป	และจดักจิกรรมบรจิาคโลหติ	ณ	ส�านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ	

ประจ�าทกุปี	พร้อมทัง้ให้ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพในหวัข้อทีน่่าสนใจ	โดยจดักจิกรรมสมัมนาสขุภาพ	และกจิกรรม

สัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม	 รวมถึง

ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหาร	และ	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร	

บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริจาคเงินส่วนตัว	จ�านวน	10,000,000	บาท	ร่วมสมทบทุนสร้าง	“อาคาร

นวมินทรบพิตร	84	พรรษา”	โดยมี	ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ	์วัฒนาภา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	รศ.พญ.วนัทปรียา	พงษ์สามารถ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อ

สังคม	เป็นผู้รับมอบ	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	

• กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน	บริษัทฯ	เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา	ตัวอย่างเช่น	

	 ปรับปรุงถนน	และวางท่อระบายน�้า	โครงการศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	บางแสน	ศุภาลัยโนโววิลล	์วงแหวน-

ล�าลูกกา	คลอง	2	เพื่อช่วยระบายน�า้และความสะดวกในการสัญจรบนถนน

	 ปรับปรุงถนนสาธารณะ	บริเวณ	ซอยสีด่าน	22	และถนนศรีนครินทร์	บางนา

	 ขยายเขตไฟฟ้า	 และน�า้ประปา	บริเวณโครงการศุภาลัย	 เบลล่า	 รังสิต-คลอง	2	 ท�าให้ชุมชนโดยรอบ

โครงการมีระบบไฟฟ้าและน�า้ประปาที่ดีขึ้น	
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	 นอกจากนี้ยังจัดโครงการต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้แก่ลูกบ้านในโครงการ	ศุภาลัย	และ

ชุมชมข้างเคียง	ได้แก่	

 โครงการศุภาลัยชีววิถี	 โดยโรงแรมศุภาลัย	 ป่าสัก	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 โดยได้ด�าเนินธุรกิจตาม	

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นหลักคิดส�าคัญในการด�าเนินโครงการฯ	 ประกอบด้วย	

3	โครงการย่อย	ได้แก่	

  โครงการผกัปลอดสารเคม	ีโดยการน�าเศษอาหารทีเ่หลือมาบดเป็นปุ๋ยน�า้	เศษใบไม้และกาบมะพร้าว

มาท�าเป็นปุ๋ยแห้ง	 เพ่ือใส่บ�ารุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก	 และใช้จุลินทรีย์น�้าหมักจากสมุนไพรเป็นน�้ายา

ก�าจัดศัตรูพืช	จึงท�าให้ผักที่ปลูกในโครงการฯ	เป็นผักที่ปลอดสารเคม	ีเพื่อน�ามาใช้ประกอบอาหาร

ภายในโรงแรมฯ	และจัดจ�าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ

  โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	โดยการน�าเปลือกผลไม้มาผลิตเป็นน�า้ยาอเนกประสงค์	ส�าหรับ

ใช้ล้างจาน	เช็ดกระจก	ซักผ้า	ล้างพื้น	ล้านรถ	ล้างห้องน�า้	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังได้น�าเอาสมุนไพร

ไทยพ้ืนบ้านของไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 อาทิ	 สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน	 แชมพูสมุนไพร

ดอกอัญชัน	แชมพูสมุนไพรมะกรูด	โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางควบคุม	จาก

กระทรวงสาธารณสขุแล้ว	เพือ่ความปลอดภยัต่อผูใ้ช้	มคีณุประโยชน์ต่อผูใ้ช้และไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม

  โครงการอบรมท�าผลิตภัณฑ์ชีววิถี	เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชนที่สนใจ	เข้า

เยี่ยมชมโครงการฯ	วิธีการสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์ต่างๆ	แปลงผักปลอดสารพิษ	 เพื่อน�าไปต่อยอด

พัฒนาสร้างงาน	สร้างอาชีพ	และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน�า้จนถึงปลาย

น�้า	เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป	

 โครงการสวนสวยกนิได้ในบ้านศภุาลยั	ภายใต้ชือ่	“สวนอิม่ใจบ้านอิม่สขุ”	สวนต้นแบบ	ให้แก่ลกูบ้าน	ใน

โครงการ	ศุภาลัย	วิลล์	เพชรเกษม	69	เป็นนวัตกรรมสวนครัวสวยงามที่ใช้ประโยชน์	ประหยัด	สะอาด	

สุขใจ	

• กิจกรรมด้านท�านบุ�ารุงศาสนา	บริษทัฯ	มโีครงการพฒันาภูมทิศัน์ในศาสนสถาน	ทัง้วดั	มสัยิดหลายแห่ง	พร้อม

ช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ	ในวัด	โดยให้ค�าแนะน�า	และร่วมมือกับกรมศิลปากร	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และสภาตลาดทุนไทย	 โดยบริษัทฯ	บริจาคเงินจ�านวนเงิน	8,500,000	บาท	 เพื่อบูรณะอุโบสถ	

วัดแคนอก	จังหวัดนนทบุรี	และเป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุร	ีและที่ผ่านมายังได้

ด�าเนนิการปรับภมูทิศัน์ศาสนสถานต่างๆ	ได้แก่	วดัพนัท้ายนรสงิห์	จงัหวัดสมทุรสาคร	วดัชลประทานรงัสฤษดิ์	

จังหวัดนนทบุรี	 และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน	 ท่ีอ่าวปอ	 จังหวัดภูเก็ต	 บูรณะวัดกู่ค�า	 จังหวัดเชียงใหม่	

นอกจากนี้	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหาร	ได้ริเริ่มคิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ	“พระศุภนิมิตร

ม่ิงมงคล”	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 และน�าไปประดิษฐ์สถาน	 ณ	 โครงการของศุภาลัย	 เพ่ือเป็นสิริมงคลใน

การด�าเนินชีวิตที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน	และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา

• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 กจิกรรมวนัแม่	ในช่วงเดอืนสงิหาคมของทกุปีตรงกบัเทศกาลวนัแม่แห่งชาติ	บรษัิทฯ	จงึได้จดักจิกรรมคนื

ก�าไรสูส่งัคม	ภายใต้คอนเซป็ต์	“รวมพลคนรกัแม่”	ซึง่จัดขึน้มาต่อเนือ่งทุกปี	ส�าหรบัครอบครวัศภุาลยัทกุ

โครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวศุภาลัย	
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 เจริญภาวนากับศุภาลัย	 เพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว	ภายใต้แนวคิดที่ว่า	 “จิตส�านึกดี	สังคมดี”	 โดย

เป็นการฝึกภาวนาจิตตปัญญาศึกษา	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ

ต้องละวางภารกิจทั้งหมด	ตลอดจนตัดความกังวลในเรื่องงาน	ครอบครัวและอื่นๆ	พร้อมทั้งเตรียมใจ

ในการปฏิบัติเพื่อฝึกขัดเกลากิเลส	ละทิ้งยศศักดิ์	ฐานะ	ต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน

•  จดัให้มหีน่วยงานรองรบัการให้บรกิารแก่ลูกค้าในโครงการจัดสรร	ในเรือ่งความปลอดภัย	ความสะอาด	ความ

สวยงาม	 และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ผูอ้ยูอ่าศยั	และช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ี	สิง่หนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญัต่อการดแูลชาวศภุาลยั	

คือ	การมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ช่องทางสื่อสารที่สามารถบอกเล่า

ความสุข	 หรือมีเรื่องที่จะบอกให้ศุภาลัยได้รับรู้	 หรือส่งต่อความคิดเห็นผ่านเจ้าหน้าที่บริหารชุมชนประจ�า

โครงการ	เจ้าหน้าทีบ่รหิารชมุชนทีส่�านกังานใหญ่	โทรศัพท์	02	725	8888	ต่อ	553,	557,	Smart	Center	โทรศพัท์	

02	725	8899,	1720,	www.supalai.com,	กล่องรับความคิดเห็นประจ�าโครงการและโครงการ	“ระฆังแก้ว”

	 สืบเน่ืองจากนโยบายของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ท่ีมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้แนวคิด	“ศุภาลัย...

ใส่ใจ	สร้างสรรค์	สังคมไทย”	ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	เพื่อคืนก�าไรสู่สังคมเป็นประจ�าทุกปี	นับตั้งแต่เริ่ม

ก่อตัง้บรษิทัฯ	จนถงึปัจจบุนั	โดยมคีวามตระหนกัถงึการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	Development)	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	

ได้ก�าหนดเรือ่งการปลกูฝังแนวคดิเรือ่งพฒันาไปสูค่วามยัง่ยนืขององค์กรแก่พนกังาน	ให้พนกังานเกดิความเข้าถงึความส�าคญั

ของด�าเนินงานไม่เพียงแต่มุ้งเน้นด้านการ	เติบโตทางเศรษฐกิจ	แต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทาง	สิ่งแวดล้อม	สังคม	

และบรรษัทภิบาล	(Environment,	Social	and	Corporate	Governance:	ESG)	ไว้ในนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

	 ฉ)	สิ่งแวดล้อม	

	 ด้านการใช้ทรพัยากร	บรษัิทฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยกรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เหตุจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย	และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน	รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้	

ซึง่จะท�าให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในระดับประเทศ	ด้วยความดีนี	้จะส่งผ่านไปสูเ่ยาวชนรุ่นหลงัให้เป็นแบบ

อย่างสืบไป	น�าไปสู่การคิดก่อนใช้	และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด	ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้สื่อสารการสร้างจิตส�านึกด้านการ

ใช้ทรัพยากรด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	 จัดบอร์ด	 และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้แนวคิด	

3Rs-	Reduce,	Reuse,	Recycle	เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ทรพัยากรอย่างเตม็ที	่และเป็นการลดพลงังานใน	การก�าจดัขยะ	

ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 และกฎหมายทุกฉบับที่

เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย	 โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน	 และ

ประชาชนทั่วไป	ด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและความปลอดภัย	เพื่อน�ามาปรับใช้ในสถานที่ท�างาน	และเผยแพร่ไปยังบุคคล

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

ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	สนับสนุนการออกแบบ	วิจัย	และพัฒนาผลิตภัณฑ	์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	 และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระ

ของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	อีกทั้ง	ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดย

ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	นโยบายการใช้รถยนต์	นโยบายการใช้ไฟฟ้า	นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศ	นโยบาย

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

ดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

	 บรษิทัฯ	มุง่เน้นการสร้างจติส�านกึด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนกังานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ดงันี้

• 	 การพัฒนาภายใต้แนวคิด	Supalai	Save	Our	World	Save	Your	Money	 บริษัทฯ	 ออกแบบบ้านเพื่อ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 โดยออกแบบเน้นบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทาง

ธรรมชาต	ิ(Passive	Cooling)	ขณะเดยีวกันกม็กีารเตรยีมการส�าหรบัการท�าให้เกดิความเยน็ด้วยวธิกีลและ

พึง่พาเทคโนโลย	ี(Active	Cooling)	เพือ่เป็นส่วนประกอบลกัษณะผสมผสานกนั	โดยก่อให้เกดิทางเลอืกใน

การประหยดัพลงังานต่อภาระการท�าความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศ	ลดการใช้ไฟส่องสว่าง	และเครือ่งใช้

ไฟฟ้าอืน่ๆ	ได้โดยทีร่าคาก่อสร้างยงัคงอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกนักบับ้านทัว่ไปตามท้องตลาด	ส่งผลให้เกดิ

ความคุ้มค่าในเรื่องราคา	การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า	จากแนวคิดการออกแบบ

เพื่อส่งเสรมิการประหยดัพลังงาน	ท�าใหแ้ต่ละโครงการของศภุาลัยเปรยีบเสมอืน	Eco	land	ทีค่อยช่วยโลก

ในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน

• 	 การอนุรักษ์และลดการตัดต้นไม	้การจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ	ทางบริษัทฯ	มีการเข้าส�ารวจพื้นที่	

ซึ่งหากพบว่า	มีต้นไม้ที่สามารถใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการได้	ทางบริษัทฯ	จะมีการด�าเนิน

การขดุล้อมเพ่ือน�าไปใช้	จากการเลง็เหน็ถงึคณุค่าของการอนรุกัษ์ต้นไม้	และยงัเป็นการรกัษากายภาพทาง

สิ่งแวดล้อมของพื้นที	่โดยในแต่ละปีบริษัทฯ	สามารถลดการตัดต้นไม้ได้ราว	200	-	500	ต้น	ซึ่งการด�าเนิน

การดังกล่าวมิใช่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น	แต่ยังส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการของบริษัทฯ	ให้เกิด

ความร่มรื่นในการพักอาศัย	และผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งเป็นผลมาจากความ

สามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ	

• 	 ด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตามประกาศของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 แม้มิได้บังคับรูปแบบกระบวนการใน

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของบริษัทฯ	แต่บริษัทฯ	เลือกที่จะใช้วิธีจัดประชุมเพื่อรับ

ฟังความคดิเหน็ของประชาชนทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิการของบรษิทัฯ	โดย

เริม่จากการลงพ้ืนทีส่อบถามข้อมลูเบือ้งต้นจากบ้านทกุหลงัในบรเิวณทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบแล้วน�ามา

วิเคราะห์เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจต่อประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ	 พร้อมทั้งหามาตรการบรรเทาผลกระทบ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและน�าไปแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบทราบเพ่ือการมีส่วนร่วม

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯ	ได้เปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม

ทกุท่านสามารถแสดงความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะการแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ

บรรเทาผลกระทบสิง่แวดล้อมทีบ่รษิทัฯ	จดัท�าขึน้จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูในเบือ้งต้น	หากไม่เป็นทีพ่อใจ

ก็จะรับข้อมูลมาเพื่อแก้ไข	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน	และหากยังมีชุมชน

หรอืกลุม่ประชาชนทีย่งัมข้ีอสงสยัหรอืคดิว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัไม่เพยีงพอ	บรษิทัฯ	

ก็มิได้เพิกเฉย	 แต่จะท�าการประชุมกลุ่มเฉพาะ	(Focus	Group)	 เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลเฉพาะของแต่ละ
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ชุมชนหรือเฉพาะกลุ่มนั้นๆ	 เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่แต่ละชุมชนหรือกลุ่มกังวลให้เหมาะสม

และเป็นที่พอใจต่อไป

• 	 การให้ความรูแ้ก่พนกังาน	และประชาชนทัว่ไป	ด้านสิง่แวดล้อม	เช่น	การประหยดัพลังงานในบรษิทัฯ	โดย

การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันใดหนีไฟ	เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดหนีไฟแทนการใช้ลิฟท์	การจัดท�า

ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาต	ิและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	

• 	 การป้องกันมลพิษระหว่างก่อสร้าง	ระหว่างก่อสร้างจัดท�ารั้วโครงการ	จัดท�าผ้าใบคลุมตึกเพื่อลดเสียงและ

ฝุน่	จดัสถานทีแ่บบปิดในการท�างานเพือ่ลดความดงัของเสยีง	ตดิต้ังเครือ่งตรวจสอบปรมิาณเสยีง	และฝุน่

ของแต่ละวัน	 จัดให้มีน�้าล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ	 เพื่อป้องกันเศษดินที่ติดอยู่ในล้อรถออกไปนอก

โครงการ	ฯลฯ

• 	 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ปลูกป่าชายเลนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์

ให้แก่ระบบนิเวศ	 และปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี	 ณ	 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี	 อ�าเภอแก่งคอย	

จังหวัดสระบุรี	ฯลฯ

• 	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจ�าทุกโครงการก่อสร้าง	 เพื่อท�าหน้าท่ีวิเคราะห	์

ตรวจสอบ	ก�ากับดูแล	ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย

• 	 จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต	 สุขภาพ	 ของพนักงาน	 และลูกค้า	 เช่น	 จัดกิจกรรม	

5ส	แก่พนักงาน	 โดยก�าหนดเป็นนโยบาย	5ส	และให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทุกปี	 รวมถึงมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เช่า

อาคาร	ฯลฯ

• 	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	 สุขภาพ	 ทรัพย์สินของพนักงาน	 และลูกค้า	 เช่น	

จัดกิจกรรม	5ส	(สะสาง	 สะดวก	 สะอาด	 สุขลักษณะ	 สร้างนิสัย)	 การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีให้แก่

พนักงานและลูกค้าที่เช่าอาคาร	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	ด้านอาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	โดย

	 ปี	พ.ศ.2555	บรษิทัฯ	ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลยั	แกรนด์	ทาวเวอร์	ได้รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ	

“อาคารปลอดภยั	อุน่ใจทั้งเมอืง”	จากกรงุเทพมหานครใหเ้ปน็อาคารที่มกีารบรหิารจดัการดา้นความ

ปลอดภัยรางวัลชมเชย	 ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร	

โดยส�านักการโยธา	กรุงเทพมหานคร

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

นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว	 ในโอกาสที่บริษัทฯ	 เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

	 ปี	 2559	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

สถานประกอบการที่ท�ากิจกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2559	(EIT	CSR	Awards	2016)	จากสภาวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

• 	 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	 ภายในบริษัทฯ	 เช่น	 ลดโลกร้อนด้วยมือเรา	 ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน	 ปิดจอ

คอมพิวเตอร์	ช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งาน	ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์	ใช้กระดาษ	2	หน้า	ลดการส่งข้อมูล

ระหว่างกันด้วยกระดาษ	เปลี่ยนเป็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน	รับบริจาคอลูมีเนียม	เพื่อน�าไปจัดท�า

แกนกลางขาเทียมและไม้เท้าค�้ายัน	เป็นต้น
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• 	 บริษัทฯ	ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูการด�าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื	เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏบิตัิ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	หรือ	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	

Listed	Companies	(CGR)	และหลกัเกณฑ์การประเมนิ	CSR	ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	

(CSR	in	Process)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้น�ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะ

ธุรกิจขององค์กร	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่	ในเรื่อง

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึง	มิเคยมีส่วนร่วมหรือ

ถูกกล่าวหาว่า	มีการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ทั้งกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน	

หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	ชื่อเสียง	หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยกรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	จากการ

เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน	

รวมทั้งชุมชน	และสังคม	โดยบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด�าเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง	

มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินตาม

นโยบาย	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ	จ�านวน	

11	 คน	ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 ซึ่งก�าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	500	 คนขึ้นไป	 ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า	11	

คน	ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานคณะกรรมการ	ผู้แทนระดับบังคับบัญชา	4	คน	และผู้แทนลูกจ้าง

ระดับปฏิบัติการ	5	คน	เป็นกรรมการ	โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	เป็นกรรมการและเลขานุการ	ส�าหรับ

กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาได้คัดเลือกโดยนายจ้าง	 ส่วนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ	 เป็นไปตาม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง	 โดยแต่งตั้ง

ลูกจ้างระดับปฏิบัติซึ่งไม่ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง	จ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	แต่ไม่เกิน	5	คน	

เป็นคณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้ง	 เพื่อด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ	โดยในป	ี2559	บริษัทฯ	มี

การด�าเนินการด้านความปลอดภัย	สรุปได้ดังนี้

• จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย	เดือนละ	1	ครั้ง

• ตรวจพื้นที่การท�างานด้านความปลอดภัย	 โดยกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	 แบ่งหน้าที่กันออกตรวจ	 และน�าผลตรวจมาพิจารณาในท่ีประชุม	 พร้อมติดตามผลการแก้ไข	

อีกทั้งแนะน�าวิธีการแก้ไข	ในกรณีที่พบวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม

• แนะน�าวิธี	 และ/หรือ	 สั่งการให้แก้ไขปัญหาของสภาพงานท่ีอาจท�าให้เกิดอันตราย	 จากโครงการรายงาน

สภาพงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจ�าทุกเดือน

• แนะน�าวิธ	ีและ/หรือ	สั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหต	ุจากโครงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

• จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 แก่พนักงานระดับ

หัวหน้างาน	เพื่อเพิ่มทักษะความรู	้ความสามารถ	และสร้างจิตส�านึกให้แก่ตนเอง	ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา
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• จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี	ร่วมกับอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์

• รณรงค์การปิดไฟ	 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า	 และเครื่องใช้ส�านักงาน	 ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเพ่ือป้องกัน	

	 อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

• รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย	 ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว	 เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์	 รวมทั้งการรณรงค์

ข้อห้ามในการขับขี	่เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัย

• รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ	เช่น	5	วิธีดูแลตนเองของคนนอนดึก	5	วิธีพัฒนาสมองง่ายๆ	

ท�าได้ทกุวนั	ภาวะไขมนัในเส้นเลอืดสงู	ท้องเสยีห้ามจบิเกลอืแร่ส�าหรบันกักฬีา	การนอนดกึ	อ้วน	แถม	เตีย้	ฯลฯ	

	 รวมทั้ง	 บริษัทฯ	 ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท�างานระดับวิชาชีพ	ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	เรื่องความปลอดภัยการท�างานของลูกจ้าง

เป็นประจ�าทุกไตรมาส	และในปี	2559	มีสถิติการเกิดอุบัติเหต	ุเจ็บป่วย	และขาดงาน	ดังนี้

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	เจ็บป่วย	และขาดงาน	ประจ�าป	ี2559

รายละเอียด ชาย หญิง

อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	(คน) 10 -

อัตราวันที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย	(วัน) 8 -

อัตราพนักงานที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย	(คน) 2 -

อัตราวันที่ขาดงาน	(วัน) - -

อัตราพนักงานที่ขาดงาน	(คน) - -

	 ฉ)	เศรษฐกิจของประเทศ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ	ให้เติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต	โดย

• 	 การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	บริษัทฯ	มีนโยบายการช�าระภาษีให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงเวลา	ซึ่งได้

ยึดถือเป็นแนวทางในการ	แผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง	เต็มที	่เต็มใจ	และซื่อสัตย์	

เป็นต้นแบบของการท�าความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงาน	

และองค์กรต่างๆ	ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี	เพื่อน�าไปสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศ

ชาติบ้านเมืองต่อไป

• 	 การสร้างรายได้ในพืน้ทีท่ีเ่ข้าไปพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์	การทีบ่รษิทัฯ	ไดเ้ข้าไปพัฒนาพืน้ทีร่กร้าง

ว่างเปล่าให้เป็นบ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารสูง	 บางโครงการจะช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 เช่น	

ไฟฟ้า	ประปา	ท่อระบายน�้าและถนนทางเข้าให้ดีขึ้น	ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์

และมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น	มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น	 จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ท�าให้สามารถเพิ่มการ

สร้างงาน	สร้างอาชีพ	เช่น	ร้านซักรีด	ร้านสะดวกซื้อ	ร้านจัดสวน	ร้านท�าผม	ฯลฯ
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• 	 การพัฒนาบ้านประหยัดพลังงาน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น	และรางวัลฉลาก

รบัรองอาคารอนุรกัษ์พลงังาน	โดยส่งผลทางอ้อมทีส่ามารถช่วยชาตลิดค่าใช้จ่ายในการจดัหาแหล่งพลงังาน	

และช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัล	ดังนี้

	 ป	ีพ.ศ.2548	บรษิทัฯ	ไดร้บัรางวลั	“บา้นจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีดน่”	ระดับดเีดน่	แบบบ้านศภุวิฒัน์	

ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	 จากโครงการศุภาลัย	 ออร์คิด	 ปาร์ค	 วัชรพล	 และแบบบ้านศุภกรัณย	์

ประเภทบ้านเดีย่วขนาดกลาง	จากโครงการศภุาลัย	ออร์คดิ	ปาร์ค	พระราม	2	ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

	 ป	ีพ.ศ.2550	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	ระดับด	ีแบบบ้านศุภพัฒน	์

(ใหม่)	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	จากโครงการศุภาลัยการ์เด้นวิลล์	วงแหวน	ปิ่นเกล้า	-	พระราม	

5	และแบบบ้านศุภธารินทร์	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	จากโครงการศุภาลัย	สุวรรณภูมิ	ของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

	 ปี	พ.ศ.2551	บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	“บ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น”	ระดบัดี	แบบบ้านศภุนุช	(พเิศษ)	

และแบบบ้านศุภดรัล	(ใหม่)	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	จากโครงการศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	วงแหวน	

ปิ่นเกล้า	-	พระราม	5	ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

	 ป	ีพ.ศ.2558	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	ระดับด	ีแบบบ้านศุภลักขณา	

โครงการศุภาลยั	วิลล์	วงแหวน-พระราม	2	ด้านสถาปัตยกรรม	แบบบ้านศภุนชั	โครงการศภุาลยั	วลิล์	

วงแหวน-พระราม	2	แบบบ้านศุภด�ารง	โครงการศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	ศรีนครินทร์-บางนา	และแบบ

บ้านศุภวัฒนา	โครงการศุภาลัย	การ์เด้นวิลล์	ศรีนครินทร์-บางนา	ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

• 	 การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยและปานกลาง บรษัิทฯ เลง็เห็นถงึความเดือดร้อน

ของประชาชนผูม้รีายได้น้อย จงึได้เข้าร่วมโครงการ	BOI	กบัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	เพือ่

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัคณุภาพดรีาคาประหยดัแก่ผูม้รีายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย	ซึง่มจี�านวน

มากในสังคมได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

	 ช)	หน่วยงานราชการ

	 บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล	และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษ	ีและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีทางภาครฐัก�าหนด	และให้ความร่วมมือ	สนบัสนนุ

นโยบายภาครฐัเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศชาต	ิตลอดจนมุง่มัน่ด�าเนนิโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	ไม่ว่าจะเป็น

นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ	ริเริ่มขึ้นเอง

	 บรษิทัฯ	ไม่มกีารปฏบิตัใิดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน	การจ้างงาน	การใช้แรงงานเดก็	ผูบ้รโิภค	การแข่งขนั

ทางการค้า	และสิง่แวดล้อม	รวมถงึ	มไิด้ถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดูแลเนือ่งจากไม่ได้ประกาศข้อมลูจากเหตุการณ์ที่

ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�าหนด

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ยังก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร	 เสนอแนะ	 ให้ข้อมูลท่ี	

เป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิ	หรอืข้อร้องเรยีนในกรณทีีเ่ป็นการกระท�าท่ีไม่ถกูต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้โดยตรง	

ซึ่งก�าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็น
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ความลบั	โดยจ�ากดัให้เฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีน้าทีต่รวจสอบประเด็นข้อร้องเรยีนเท่านัน้ท่ีจะเข้าถงึข้อมูลได้	และกรรมการ

อิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งมีช่องทางต่างๆ	ดังนี	้Supalai	Smart	Center	เบอร์โทร	

1720	และ	02-725-8899	“You	call,	We	care”	หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	หรือกล่องรับความคิดเห็น

ประจ�าโครงการ	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น	(Consumer	Protection	Thailand	

Call	Center	Award	2014)	จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	

	 ซ)	 คู่แข่ง	

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดย

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี	 และเป็นธรรม	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	หรือขัดต่อจริยธรรม	และข้อกฎหมายใดๆ

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	เช่น	ไม่ท�าลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งด้วยวธิไีม่สจุรติ	หรอืขดัต่อจรยิธรรม	ไม่ผกูขาดโดยก�าหนดให้คูค้่าขายสนิค้า

ให้เฉพาะบริษัทฯ	เท่านัน้	โดยตลอดเวลาบรษิทัฯ	ไม่เคยมข้ีอพพิาทใดๆ	ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ข่งทางการค้า	

	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	

มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใส	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 ทิศทางการด�าเนิน

ธุรกิจ	ในอนาคต	และข้อมูลอื่นๆ	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ได้สะดวก	

รวดเร็ว	และทันการ	

	 4.1	โครงสร้างการถือหุ้น	

	 	 บริษัทฯ	มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน	และเป็นข้อมูลล่าสุด	ท�าให้ผู้ใช้ข้อมูล	สามารถทราบถึง

ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได	้ทั้งนี้	ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	

นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ไม่มนีโยบายการถอืหุน้ทีก่�าหนดให้บรษิทักบัสองบรษิทั	หรอืมากกว่านัน้	ถอืหุน้ซึง่กนัและกนั	เพือ่ประโยชน์

การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ	หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	“ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ	บริษัทย่อย”	และ	“แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)	

	 4.2	การเปิดเผยจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ	

	 	 ในปี	2559	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	โดยเปิดเผยจ�านวน

ครั้งการจัดประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ	มีดังนี	้
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รายนาม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการในปี 2559

คณะกรรมการ
บริษัท

 (รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
(รวม 1 ครั้ง) (2)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน             
(รวม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ 
(รวม 1 ครั้ง)

1.		ดร.ประทีป		 ตั้งมติธรรม 12/12 - - - -

2.		นางอัจฉรา		 ตั้งมติธรรม 11/12 - - 2/2 -

3.		นายไตรเตชะ		ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - 1/1

4.		นายประกิต		 ประทีปะเสน 12/12 - 12/12 2/2 -

5.		รศ.ดร.วิรัช		 อภิเมธีธ�ารง 11/12 - - 2/2 -

6.		นายอนันต์		 เกตุพิทยา 12/12 1/1 12/12 - -

7.		ผศ.	อัศวิน		 พิชญโยธิน 12/12 - 12/12 - -

8.		รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์ 12/12 - - - 1/1

9.	 นายอธิป		 พีชานนท์ 12/12 1/1 - - 	0/1(1)

10.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม 12/12 - - - 1/1

11.	นายกริช		 จันทร์เจริญสุข 11/12 1/1 - - -

หมายเหต	ุ1)		ติดภารกิจไปต่างประเทศ

 2)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทจ�านวน	4	 คน	 และผู้บริหาร	6	 คน	 ได้แก่	 	1)	 นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน ์

  2)	 นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	3)	 นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	4)	 นายบุญชัย	 ชัยอนันต์บวร	5)	 นายอดิศักดิ์	 วารินทร์ศิริกุล	 และ	

6)	นางสุชาวด	ีสรรพอาสา

 4.3	การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหาร	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 บริษัทฯ	 มีการก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงาน

การถือครองหลักทรัพย์	และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.2535	ภายใน	3	วัน

ท�าการ	 นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

น�าส่งรายงานการซื้อ	-	ขายหุ้น	/	ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน	

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหาร	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	4	 รายแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

รับทราบ	จ�านวน	4	ครั้ง	คือ	เดือนมกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตุลาคม	รายละเอียด	มีดังนี้
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	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559

ชื่อ - สกุล
จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 
2558

ได้มา
ระหว่างปี

จ�าหน่ายไป 
ระหว่างปี

ณ 31 ธ.ค. 
2559

	1.	 ดร.ประทีป		 ตั้งมติธรรม	 404,576,644 9,019,000 - 413,595,644

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 - - 90,188,200

	2.	 นางอัจฉรา		 ตั้งมติธรรม	 90,188,200 - - 90,188,200

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 404,576,644 9,019,000 - 413,595,644

	3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 150,000 582,000 - 732,000

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

	4.	 นายประกิต	 ประทีปะเสน	 900,000 - 900,000 -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

	5.	 รศ.ดร.วิรัช		 อภิเมธีธ�ารง	 2,431,466 - - 2,431,466

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

	6.	 นายอนันต์		 เกตุพิทยา	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

	7.	 ผศ.อัศวิน		 พิชญโยธิน	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. รศ.ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 - - - -

คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10.	นายประศาสน์		 ตั้งมติธรรม	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11.	นายกริช		 จันทร์เจริญสุข	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12.	นางวารุณ	ี	 ลภิธนานุวัฒน์	 30,000 25,000 30,000 25,000

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13.	นายปุณณพันธ์		 เหน่งเพ็ชร	 759,733 - - 759,733

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14.	นายกิตติพงษ์		 ศิริลักษณ์ตระกูล	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 517,373 - - 517,373

15.	นางศิริพร		 วังศพ่าห์	 - - - -

		 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -



190 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

	 4.4	การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย	โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง

รายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตามมาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

พ.ศ.	2535	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	 พ.ศ.	2551	 เพื่อให้บริษัทฯ	

มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได	้ รวมถึงการที่กรรมการและ

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต	 ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมในเรื่องท่ีตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท�าหน้าท่ีของกรรมการและ

ผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

	 ด้านการรายงาน

1.	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง	 กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	

โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

• รายงานในครัง้แรก	:	ให้รายงานภายในวนัท่ี	15	ของเดอืนถดัไป	นบัจากวนัทีเ่กดิรายการการมส่ีวนได้เสยี

• รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย	:	ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน	3	วันท�าการนับแต่

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

2.	 กรรมการและผูบ้รหิารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรอืของบุคคลท่ีเกีย่วข้องให้เลขานกุาร

บริษัทรับทราบทันที	หรือภายในเวลาที่ก�าหนด	ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้

ใช้รูปแบบพื้นฐานของ	“แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย”	ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดท�าขึ้น	

3.		 เลขานุการบริษัท	ด�าเนินการดังนี้

• จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	 ให้ประธานกรรมการบริษัท	 และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

• เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

	 อนึ่ง	ในระหว่างป	ีไม่มีกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน	์

	 4.5	ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 ท่ีส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ	 และผ่าน

สื่อมวลชนอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	 โดยมีการเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ	ดังนี้

1.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1)	 รายงานประจ�าปี
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2)	 งบการเงินของบริษัทฯ

3)	 รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

4)	 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท	และอื่นๆ

	2.		 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	3.	 กระทรวงพาณิชย์

	4.	 หนังสือพิมพ์

	5.	 นิตยสารและวารสาร

	6.	 โทรทัศน์

	7.	 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

	8.	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relation)	ติดต่อ	โทรศัพท	์0-2725-8888	ต่อ	857	หรือ	

			 e-mail	:	ir_spali@supalai.com

	9.	 เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)	ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

	11.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(Road	Show)

	12.	 การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์(Analyst	Meeting)

	13.	 การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และการจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอ

ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

	14.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

	 ในป	ี2559	บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน	

(Management	Discussion	and	Analysis)	รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่ส�าคัญต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอทกุไตรมาส

และประจ�าปี	ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	

	 งบการเงนิของบรษิทัฯ	ไม่มรีายการท่ีผูส้อบบญัชแีสดงความคดิเหน็อย่างมเีงือ่นไข	และบรษิทัฯ	ไม่มปีระวติัการ

ส่งรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปีล่าช้า	และไม่มปีระวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิ	ตามทีห่น่วยงานภายนอก

ก�ากับดูแล	

	 นอกจากน้ีได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เอกสารประกอบการประชุม	 รายงาน	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด	 และรายงานประจ�าปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	 และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย	

โดยบริษัทฯ	จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจ�าปี	ภายใน	120	วัน	นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

	 4.6	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	โดยดูแลให้มีการ

เปิดเผยสารสนเทศ	ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	เชื่อถือได้	และ
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ทันเวลา	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่

เกีย่วข้อง	โดยมฝ่ีายนกัลงทนุสมัพันธ์	(Investor	Relation)	สงักดัฝ่ายพฒันาธรุกจิและนกัลงทนุสมัพนัธ์	ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน

ของบริษัทฯ	 ในการติดต่อสื่อสาร	และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และผู้ถือหุ้น	 โดยการเผยแพร่

ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งสื่อมวลชน	เว็บไซต	์โทรศัพท์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล	 ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน	 ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ	 จะต้อง

ผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง	ครบถ้วน	ความเพียงพอของข้อมูล	จากคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ	น�าส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล	งบการเงินผ่าน	IR	Website	ที่	

www.supalai.com	และ	www.shareinvestor.com

	 บริษัทฯ	ด�าเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ	โดยมีกรรมการผู้จัดการและ

ผูบ้รหิารซึง่รบัผดิชอบดแูลด้านบญัชแีละการเงิน	ร่วมประชมุชีแ้จงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ	นกัวเิคราะห์	ตลอดจนผูส้นใจ

ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	 นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการเดินทางเพื่อน�าเสนอข้อมูลและความคืบหน้า	

ของบรษิทัฯ	แก่นกัลงทนุต่างประเทศ	(Road	Show)	และเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชน	อาทเิช่น	รายงานประจ�าปี	แบบ	56-1	

ข้อมูลที่น�าเสนอในวันพบปะนักลงทุน	เป็นต้น	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่า	ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างครบถ้วน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มกีารให้ข้อมลูข่าวสาร	และเผยแพร่ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างทัว่ถงึสูน่กัลงทนุ	

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย	์แห่งประเทศไทย

	 บริษทัฯ	จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์	(Investor	Relations)	ท�าหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสาร	ดูแลต่อผูล้งทนุ

ทัว่ไป	นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์	ผูถ้อืหุน้	และเป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูส�าคัญต่อนกัลงทนุ	ดแูลกระบวนการรายงาน

ทางการเงิน	 เพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงาน	 แนวโน้มทางด้านรายได้	 และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ	 ต่อ

ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	โดยเผยแพร่

ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งสื่อมวลชน	เว็บไซต์	โทรศัพท	์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีการจัดท�าปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า	 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร	

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป	 รวมถึง

จัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการด�าเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์	 นักลงทุนสถาบันการเงิน	 สถาบันการเงิน	 และ

สื่อมวลชนในทุกไตรมาส	แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรพัย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตาม

ระเบยีบ	ข้อบังคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน	และเพ่ือให้ผูล้งทนุสามารถตดิต่อได้โดยสะดวก	กรณทีีน่กัลงทนุและ

ผูเ้ก่ียวข้องมีข้อสงสยัและต้องการสอบถามเพ่ิมเตมิ	สามารถติดต่อมายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์บรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)	

โทรศัพท์	0-2725-8888	ต่อ	857	อีเมล	์:	ir_spali@supalai.com	หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	ทั้งนี้	

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี	้

1.	 ต้องปฏบิัตหิน้าที่ด้วยความรู้	ความสามารถ	อย่างเชีย่วชาญตามหลกัวิชาชพี	อย่างสม�า่เสมอ	ตอ้งปฏบิัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย	์เที่ยงธรรม	ขยันขันแข็ง	และด้วยความรับผิดชอบ

2.	 ต้องน�าเสนอข้อมูลบริษัทฯ	ข่าวสาร	และรายการเปลี่ยนแปลง	อย่างโปร่งใส	ครบถ้วน	ชัดเจน	ทันเวลา	

โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน	 และ

โดยสุจริต
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3.	 ละเว้นการเผยแพร่น�าเสนอข้อมลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	หรอือาจจะกระทบต่อการตดัสินใจ

ลงทุน	หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	แต่น�าเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4.	 ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป	หรืออยู่ระหว่างการเจรจา	ซึ่งมีความไม่แน่นอน	หรือการคาด

คะเนเกินจริง

5.	 ละเว้นการใช้ถ้อยค�า	 หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม	 หรืออาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์	

ของบริษัทฯ

6.	 สร้างความเชื่อมั่น	 เสริมสร้างภาพลักษณ์	และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ	พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ลงทุน	นักวิเคราะห์	

7.	 ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ	ข้อก�าหนด	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแล

8.	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	www.supalai.com	

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	โดยในปี	2559	บรษัิทฯ	มกีารเสนอผลงานให้แก่นักวเิคราะห์	นกัลงทุนสถาบันการเงนิ	สถาบนั

การเงิน	และสื่อมวลชน	เป็นไปตามแผนงาน	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	นักลงทุนสัมพันธ์)

	 4.7	เว็บไซต์บริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	จัดท�าเว็บไซต์บริษัทฯ	เป็นภาษาไทย	และอังกฤษ	ทั้งนี้	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	ในการสื่อสาร	เผยแพร่	

ข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้กับผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุน	ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทันต่อเหตุการณ	์อาทิเช่น	

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	งบการเงิน	เอกสารข่าว	โครงสร้างการถือหุ้น	โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างบริษัทในเครือ	ข้อมูล

เกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัทผูบ้ริหาร	บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อย	รายงานผลการปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการชุดย่อย	ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์	ข้อบังคับบริษัท	หนังสือรับรอง	หนังสือนัดเชิญประชุม	รายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รายงานประจ�าปี	จรรยาบรรณฯ	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่างๆ	ซึ่งทั้งหมด

สามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

	 4.8	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้จดัให้มกีารจดัท�ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว้

ในรายงานประจ�าปี	2559	โดยคณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนด

ในพระราชบัญญัติวิชาชีพ	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 รวมทั้ง	 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป	ซึง่เป็นไปตามข้อเทจ็จรงิ	มคีวามสมเหตสุมผล	และ

โปร่งใส	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และได้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	สอบทานนโยบายการบัญช	ีคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน	ระบบการควบคุมภายใน	และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
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	 4.9	ส่วนแบ่งทางการตลาด

	 บรษิทัฯ	มสีดัส่วนยอดขาย	ต่อ	ยอดขายรวมส�าหรบักลุ่มบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ประจ�าปี	2559	สรุปได้ดังนี้	

		 ส�าหรับกลุ่มโครงการแนวราบ		 บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ	13	%	

		 ส�าหรับกลุ่มโครงการแนวสูง		 บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ	8	%	

	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด	ประมาณ	11%	ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แสดงภาพได้ดังนี้

 

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	(AGENCY	FOR	REAL	ESTATE	AFFAIRS	:	AREA)

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ	ต่อ	ยอดขายรวม
ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

-โครงการแนวราบ

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ	ต่อ	ยอดขายรวม

ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

-โครงการอาคารสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ	ต่อยอดขายรวม	ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงการแนวราบและอาคารสูง



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 4	คน	=	36%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 2	คน	=	18%

กรรมการอิสระ		 	 5	คน	=	46%

หญิง :

ชาย :

1

10

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

18%

36%46%
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

	 5.1	โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์	

ต่อบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	11	คน	และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน	โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็น		

ไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายก�าหนด	ปัจจุบันประกอบด้วย

หมายเหต	ุ:	มีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน

	 โดยมกีรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ	คือ	ดร.ประทีป	ต้ังมติธรรม	หรอื	นางอจัฉรา	ตัง้มตธิรรม	

หรือ	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	หรือ	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	สองคนในสี่คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ

ของบริษัทฯ

	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ก�าหนดเป็นนโยบายว่า	คณะกรรมการบรษัิท	จะต้องมคีวามหลากหลายในโครงสร้าง	

ประกอบด้วย	บุคคลที่มีความรู	้ ความสามารถ	ประสบการณ์	ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย	ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึงมีคุณธรรม	และจรรยาบรรณ	มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	มีภาวะผู้น�า	วิสัยทัศน์กว้าง

ไกล	 และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ	 โดยไม่จ�ากัด	 เพศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 ทักษะทางวิชาชีพ	 ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านอื่น	ซึ่งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	และกระบวนในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย	(โปรดดูรายละเอียดใน

หัวข้อ	“การสรรหากรรมการบริษัท”)	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	11	คน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน	

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง	2	 ปี

ที่ผ่านมา	และในคณะกรรมการของบริษัทฯ	ชุดปัจจุบัน	มีกรรมการอิสระ	5	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	

2	คน	รวมทั้งหมด	7	คน	มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	



196 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งนางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า	 ต�าแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ	 (E-mail	 :	varunee.lap@supalai.com)	 ได้รับแต่งต้ังเป็นเลขานุการบริษัทตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่7/2551	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2551	โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง	

ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุวฒุ	ิคุณสมบตั	ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทั	โดยมคีณุสมบตัแิละ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	ดังนี้	

 คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1.	 จบการศึกษาด้านกฎหมาย	หรือบัญช	ีและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการบริษัท	 โดยเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึง

บทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบังานเลขานกุารบรษิทั	ได้แก่	หน้าท่ีของกรรมการ	หน้าทีข่อง	บริษทัฯ	

และมีความรู	้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนศึกษาหาความรู	้และติดตาม	

ข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�า่เสมอ	

2.	 ปฏิบัติหน ้ าที่ ตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 วัตถุประสงค ์ 	 ข ้ อบั งคับของบริษัทฯ	

มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	

ซื่อสัตย์สุจริต	 มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค	์

โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	

3.	 ยึดมั่นในจริยธรรม	คุณธรรม	อันดีงาม	และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งจะไม่กระท�าการ

ใดๆ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4.	 เกบ็รกัษาความลบัของบรษัิทฯ	ได้เป็นอย่างดี	และไม่มุง่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

5.	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด	ีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	

ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	

1.	 ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการบรษิทั	ในข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ	

ของบริษัทฯ	ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ	และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ

สม�า่เสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2.	 จัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ข้อบังคับของบริษัท	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และเปิดเผยมติที่ประชุม

อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	รวมท้ังประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้	

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

4.	 จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 และรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	
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5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	หรือ	ผู้บริหาร	และน�าเสนอรายงาน

ตามที่กฎหมายก�าหนด

6.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ	 ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับ

ดูแล	ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

7.	 ดแูลการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั	เอกสารส�าคัญต่างๆ	และกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทั

8.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 และข่าวสารของ	

บริษัทฯ

9.	 ดูแลเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายบริหาร	และผู้ถือหุ้น

10.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนประสานงานให้มี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดนิยาม	 กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 กรรมการที่สามารถแสดงความเห็น	

สนบัสนนุต่อนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้	หรอืรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรตีามภารกจิทีไ่ด้มอบหมาย	โดยต้องไม่

ค�านงึถงึผลประโยชน์ใดๆ	ทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืต�าแหน่งหน้าที	่และมคีวามเป็นอสิระจากการควบคมุของจากฝ่ายบรหิาร

และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือ	ไม่มีส่วนได้เสีย	และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด	รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ	ที่จะมาบีบบังคับให	้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น	

 การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน	 และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

นิยามความเป็นอิสระของ	“กรรมการอิสระ”	ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ	และเป็นกรรมการอิสระ

2.	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษัิท

ร่วม	หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	ทัง้นี	้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ	ด้วย

3.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้เงินเดือน

ประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะ

ท่ีเป็น	บดิามารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูถ้อืหุน้

	 รายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของ	บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อ

ส�านักงานคณะกรรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อป	ีจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น

นิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือ

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ	ของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังขึน้	เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ

10.	 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

• การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย

	 ส�าหรบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

	 5.2	คณะกรรมการบริษัท

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร	

	 บริษัทฯ	มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายจัดการออกจาก

กันอย่างชัดเจน	มีรายละเอียดดังนี้
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	 ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบรหิารนัน้	จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ

อ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	

และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

เท่านั้น	 ท้ังนี้	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

ประธานคณะกรรมการบริษัท : ประธานคณะกรรมการบริหาร :

1.	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ

ในการก�ากับ	ติดตาม	ดูแลการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหาร	 และอภิปราย

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่า	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2.	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และดูแล

ให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ

ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ

ยึดถือปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ	ของบริษัทฯ

3.	 เป็นผู ้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท	มกีารลงคะแนน

เสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่าย	เท่ากัน

4.	 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปราย

ปัญหาส�าคัญๆ	 ก�าหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการ

อิสระ	และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส�าคัญ

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม	 รวมทั้ง	

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการ

ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบอภิปรายในประเด็น

ต่างๆ	ระหว่างการประชุม	สอบถาม	และ

แสดงความคิดเห็น

5.	 ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีสร้างสรรค	์

ทั้งระหว่างกรรมการ	 และคณะกรรมการ

บริษัทกับฝ่ายบริหาร

1.	 จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามทิศทางกลยุทธ์	 นโยบาย	

ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	 ภายใต้ขอบเขตและอ�านาจท่ี

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	

2.	 ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ในแผนธุรกิจ

ประจ�าปี	 รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	

ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตาม

แผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ	

3	เดือน

3.	 บรหิารการปฏบิตังิานผ่านคณะกรรมการจดัการ	ให้บรรลเุป้าหมายตาม

ที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น	

ความสามารถการแข่งขนั	และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุ้น

4.		จัดสรรทรัพยากร	 และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

5.	 บรรจ	ุแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	

ลงโทษทางวินัย	 พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้าง

ออกจากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

6.		ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	และสนับสนุนวิสัยทัศน์	

และการเติบโตของธุรกิจ

7.		ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด	 วัดผลการด�าเนินการ

และรายงานถงึกจิการทีฝ่่ายจัดการได้กระท�าไปแล้ว	ต่อคณะกรรมการ

บริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

8.		พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใน

เร่ืองเก่ียวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เรื่องที่หากท�าไป

แล้ว	 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบริษัทฯ	 และ

เร่ืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย	์

แห่งประเทศไทย

9.		 จดัท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบรษิทัฯ	 เพือ่กระจายอ�านาจให้

พนักงานสามารถปฏบิตังิาน	 และตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ	 มคีวาม

คล่องตวัโดยไม่เสยีการควบคมุเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ

10.	ท�ารายงานสถานะการเงิน	 และงบการเงิน	 ให้คณะกรรมการบริษัท	

พิจารณาอนุมัติทุกๆ	ไตรมาส
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	 คณะกรรมการบริษัท	ท�าหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักการความซื่อตรง	(Integrity)	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	

(Transparency)	ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Fairness)	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ	บริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	แบ่งเป็น	2	ด้าน	ดังนี้

1.	 การก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

• ดแูลและจดัการให้การด�าเนนิการของบรษิทัฯ	เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และ	ข้อบงัคบัของ

บริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 บนพื้นฐานของหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ทิศทางกลยุทธ	์เป้าหมายหลัก	และนโยบายของ	บริษัทฯ	

ทั้งนี้	 จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ทิศทางกลยุทธ	์ เป้าหมายหลัก	 และ

นโยบายของบริษัทฯ	 เป็นประจ�า	 และอนุมัติทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

• การควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง	มคีวามรบัผดิชอบและรกัษาผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้	เพือ่สร้างคณุค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื	

พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	และโปร่งใส	ต่อผู้ถือหุ้นและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีส�าคัญ	 รวมถึงวัตถุประสงค์	 เป้าหมายทางการเงิน	 และ

แผนงานบริษัทฯ	รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนด

• พิจารณาอนมุตังิบประมาณในการลงทนุ	และในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ประจ�าปี	รวมทัง้ดแูล	

การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

• พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ	

ไว้อย่างชัดเจน

• พิจารณาแต ่ง ต้ังคณะกรรมการชุดย ่อย	 เพื่อช ่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทั	พร้อมทัง้ก�าหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจน	และ

จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

• สนบัสนนุให้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์	และการด�าเนนิงาน	โดยดแูลให้

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	การพัฒนาผลการด�าเนินงาน	และความ

ยั่งยืนของกิจการ	

• ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

ประโยชน์ต่อลูกค้า	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม	

• จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ	และ	จัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ภายในไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วัน	ปิดบัญชี

สิ้นปีของบริษัทฯ	 และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�าเป็น	 ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน	
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• ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลนโยบาย	 และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทฯ	

ไปลงทุนอย่างนัยส�าคัญ

• จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยมีการก�าหนดการประชุมและวาระการประชุม

ไว้ล่วงหน้า	 และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของท้ังหมด	 การวินิจฉัยชี้ขาด

ของที่ประชุม	 ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

• สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียด

เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง	

• ให้ค�าปรึกษา	 ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยท่ัวกัน	 และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบ	

เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน	์

ต่อบริษัทฯ	เข้าสู่วาระการประชุม	

• จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี	 และครอบคลุมในเรื่องที่ส�าคัญๆ	 ตามนโยบายเรื่อง

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึง

จัดท�ารายงานความยั่งยืน	

• พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	ได้

• มอบอ�านาจด�าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจน

มีอ�านาจแต่งตั้ง	 และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างาน	

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังมอบอ�านาจด�าเนินการแก่พนักงานท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์ของธุรกิจ	

• ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล	และสามารถเข้าถึงสารสนเทศ

ที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้	และคณะกรรมการบริษัทในกรณีจ�าเป็นสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษา

อิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2.		 การตดิตามการด�าเนินงานของฝ่ายจดัการเพือ่ตรวจสอบถ่วงดลุ	และสอดคล้องกบัทิศทางของบรษิทัฯ	โดย

2.1	 การก�ากับดูแลกิจการ

• ตดิตามดแูลให้คณะกรรมการจัดการ	น�าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด�าเนนิการ	รวมถงึ

จัดสรร	จัดการ	ทรัพยากร	ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ	์เป้าหมายหลัก	และวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ

• ให้คณะกรรมการจัดการ	 รายงานผลการด�าเนินงานอย่างน้อย	 ไตรมาส	1	 ครั้ง	 เพื่อให้

สามารถก�ากับ	ควบคุม	และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

และทันการณ์	

• ให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	จดัประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น	เพือ่อภิปรายปัญหา

ต่างๆ	เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ	โดยไม่มฝ่ีายจัดการเข้าร่วมด้วย	พร้อมรายงาน

ต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ	
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• ให้มกีารตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระ

หนี้ของกิจการ	พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา	เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการด�าเนินงานในภาวะที่

เกิดการประสบปัญหาทางการหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา	

• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น	

รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	

ข้อมูล	และโอกาสของบริษัทฯ	และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท

ในลักษณะที่ไม่สมควร	

• ก�ากับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 ดูแลให้มีช่องทางในการ

สื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นแตล่ะกลุม่และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียของบรษิัทฯ	เช่น	นักลงทุน	นักวเิคราะห์	

และสื่อมวลชน	อย่างเหมาะสม	และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

• จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	 รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัทฯ	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ในการประชุมสามัญประจ�าป	ี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน	และคณะกรรมการบริษัท	ต้องจัดให	้ผู้สอบบัญช	ีตรวจสอบ

ให้เสร็จสิ้นก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง	และเพียงพอ	และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

• จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 โปร่งใส	

น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

2.2	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

• ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ

การควบคุมภายใน	หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

• จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงิน	

การด�าเนินงาน	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

2.3	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

• คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีน่�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตั	ิ

โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและจูงใจ	

2.4	 การก�าหนดค่าตอบแทน	และผู้บริหารระดับสูง

• แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิด	

แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	และก�าหนดค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน	

2.5	การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3.		 การประเมินผลงานตนเอง

คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย	 และกรรมการรายบุคคล	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	และน�าผลประเมินไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	

4.	 การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท

• การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่เสนอขออนุมัติ

แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1.	 กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	และมีกรรมการที่เป็น

อิสระไม่น้อยกว่า	3	 คน	 ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัร	และกรรมการบรษิทัอย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็นผูม้คีวามรูด้้านบญัชแีละการเงนิ	โดยกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด

2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว	หรอืหลายคน

เป็นกรรมการก็ได	้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับ

จ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงม	ีหรอืจะพึงเลอืกต้ังในครัง้นัน้	ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกต้ังในล�าดบั

ถัดลงมา	มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็น

ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปี

หลังๆ	ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก

ไปถึงบริษัทฯ

5.		 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ	ให้ถอืคะแนนเสยีง	ไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได	้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนหุ้นที่ถือ	โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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• การมอบอ�านาจ	โดยคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ	สองในสี่คน	ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอ�านาจให้

กรรมการท่านอื่น	หรือบุคคลอื่น	ด�าเนินการแทน	ในกิจการของบริษัทฯ	ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอ�านาจ	หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรษิทั	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษทั	สามารถอนมัุติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.)	ส�าหรับทั้งบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย	อ�านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้	

• พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	ข้อบังคับ	และ/

หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

• พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	 ระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

• พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ	มีก�าไร	พอสมควรที่

จะท�าเช่นน้ัน	 และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

คราวต่อไป

• มอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารกูห้รือการขอสินเชือ่ใดๆ	จากสถาบนัการเงิน	หรอืการต้ังวงเงินทุนหมนุเวยีน

ใหม	่(O/D)	รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	ภายในวงเงินแต่ละรายการ

ที่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

• การสรรหากรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	 และ

กลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	 เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยค�านึงถึงสัดส่วน	

จ�านวน	 และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ	 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	

เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และขั้นตอนการสรรหา

กรรมการ	ไว้อย่างเป็นระบบ	มีดังนี	้

1.	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 กรรมการ	 หรือ

พิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ	(Director	Pool)	 หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้

ด�ารงต�าแหน่งต่อ	หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้

2.	 คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของ	

ความรู้	 ประสบการณ์	 ความสามารถเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการ	(Board	Skill	Matrix)

3.	 ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ	 ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ	

หน่วยงานก�ากับดูแล
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4.	 การอุทิศเวลาของกรรมการ	การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ	กรณี

เป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการ	

ด�ารงต�าแหน่ง	การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน	์การเข้าร่วมกิจการต่างๆ	ของกรรมการ	

รวมถึงจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง	เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการท�างานจะ

ไม่ลดลง

5.	 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ	 มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	

ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	

โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

6.	 จัดท�ารายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว	 พร้อมคุณสมบัติ

และเหตุผลในการคัดเลือก	 เรียงตามล�าดับเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญ	

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

	 ในกรณแีต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ	และแต่งต้ังกรรมการใหม่ตามข้อบังคบัของบรษัิทฯ	ก�าหนด

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา	เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัด

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น	 ให้ผู้เป็น

ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

• อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

1.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	ทั้งนี	้รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

2.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	 และจะแต่งตั้ง	

รองประธานกรรมการก็ได	้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.	 คณะกรรมการบรษิทั	มอี�านาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิารและมอี�านาจแต่งตัง้

บุคคลใดๆ	เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4.	 คณะกรรมการบรษิทั	ดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรูท่ี้จ�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	
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• การประชุมและองค์ประชุม	

	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างน้อยเดือนละ	1	ครัง้	และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเตมิตาม

ความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	 โดยในการประชุมจะมีการ

ก�าหนดวัน	เวลา	และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก�าหนดเป็นทุกวันอังคารที	่2	ของเดือน	และมีการส่ง

หนงัสอืเชิญประชุมทีแ่สดงระเบยีบวาระการประชมุ	และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	

7	วนัก่อนวนัประชมุเพือ่ให้กรรมการมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาก่อนการประชมุ	เว้นแต่จะมกีรณจี�าเป็นเร่งด่วนทีม่ผีลกระทบ

ต่อประโยชน์ของบรษิทัฯ	และบรษัิทฯ	ได้บนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ให้แล้วเสรจ็ภายในไม่เกนิ	14	วนันบัแต่วนัประชมุ	

โดยมีรายละเอยีดประกอบด้วยข้อคดิเหน็	/	ข้อสงัเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยกรรมการทกุท่านสามารถขอตรวจสอบรายงาน

การประชมุจากเลขานกุารบริษัทได้โดยตลอด	และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1.	 บริษัทฯ	 มีนโยบายว่าในวาระใด	 หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์

ของบริษัทฯ	 ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น	 และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

จะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว	 และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระท�ามาโดยตลอด

2.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้	ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.	 กรรมการคนหนึ่งมีเสียง	1	 เสียงในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก	1	เสียง

เป็นเสียงชี้ขาด

5.	 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชมุ

ไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อนประวนัประชมุ	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ	

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.	 เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี บริษัทฯ	มีนโยบายโดยก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�า่ในขณะลงมติว่าจะต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	
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พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด Key Performance Index (KPI) ประจ�าปี 
  พิจารณาอนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559
   พิจารณาแผนงาน ประจ�าปี 2559
    พิจารณางบการเงิน และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558
     พิจารณาเสนอจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
      พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 และก�าหนดค่าธรรมเนียม
       พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
        พิจารณาเสนอก�าหนดค่าบ�าเหน็จและเบี้ยประชุมประจ�าปี 2559
         พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรอง และข้อบังคับบริษัท
          ทบทวนข้อก�าหนดคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา
          และก�าหนดค่าตอบแทน
           รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือน 
           สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
            รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
            และผู้บริหาร

      พิจารณางบการเงิน และผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 1/ 2559
    พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
   พิจารณาอนุมัติแก้ไขอ�านาจด�าเนินการ
  รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

       งบการเงิน และผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่ 2/ 2559
       พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
                             พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 พิจารณาก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 
และวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2560

                  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน ส�าหรับงวด 3 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
       รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัติแผนงานประจ�าปี 2560
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และรายงานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
                    การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจ�าปี 2559
                            ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

                            และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2559
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยมองค์การ ประจ�าปี 2559
พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการ
      รับทราบผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
                 บริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2559

           รับทราบ “รางวัลหุ้นยั่งยืน”
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• การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	

	 ในป	ี2559	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	12	ครั้ง	โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท	ได้ดังนี้	

	 5.3	คณะกรรมการชุดย่อย	

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้	 ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	

เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องส�าคัญ	ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน	และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ		(คณะกรรมการตรวจสอบ

ทกุท่าน	มีประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถดา้นบญัชกีารเงนิทีเ่พยีงพอในการสอบทานงบการเงนิ)	คณะกรรมการก�ากบั

ดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
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	 5.3.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เมื่อวันที่	18	 พฤศจิกายน	2542	 โดย

แต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัทีม่คีณุสมบตัติามกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	

3	ท่าน	กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี	หรือการเงิน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายประกิต	 ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ไว้ดังนี้

• องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1.	 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ	

2.	 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	คน	โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	เป็นกรรมการ

ผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

• คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ	

1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	

และเป็นกรรมการอิสระ

2.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี	้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ	ด้วย	

3.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษา	ทีไ่ด้เงนิเดือนประจ�า	

หรือผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ป	ีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ

4.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต	หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็น	

บิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรือบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร	หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ	

หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ	หรอืผูบ้รหิารของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
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มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติิบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

ส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อป	ีจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึง

การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	 ของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปี	

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มลีกัษณะอ่ืนใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

10.	 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม	1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ

ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมี

การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทางการเงิน	 อย่างถูกต้อง	 และเปิดเผยอย่างเพียงพอ	

รวมถึงสอบทานรายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน	พร้อมให้ข้อคิดเห็น	พิจารณาแนวทาง

การจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่า	มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	 และการตรวจสอบภายใน	

(Internal	Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ	พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและ

ติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นระบบ

5.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีมาตรการการควบคุมภายใน	รวมถึงการก�ากับดูแล	การปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	 ให้ค�าแนะน�า	 และรายงานผลการตรวจ

สอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ



210 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

6.	 พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชี	

ของบริษัทฯ	รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม	่การเสนอเลิกจ้างผู้สอบ

บัญชีภายนอกเดิม	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

7.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

8.1	 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้	ของรายงานทางการเงนิของ	บรษัิทฯ	

และรายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

8.2	 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

8.3	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

8.4	 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

8.7	 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

8.8	 ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.9	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน

8.10	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร	(charter)

8.11	รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
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• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และ

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

	 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมีข้อสงสัยว่า	มีรายการหรอืการกระท�าท่ีเกีย่วกบั	

1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุม

ภายใน	3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นควร

	 หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา	กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�านัน้	ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การรายงาน	

	 ทกุครัง้ภายหลงัจากทีม่กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้เลขานกุารทีป่ระชมุ	สรปุความเหน็ของทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณา

• เบ็ดเตล็ด

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิ	ผูบ้รหิาร	หรอืผู้เกีย่วข้อง	หรอืผู้สอบบญัชเีข้าร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ	 จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด	 เมื่อเห็นว่า

จ�าเป็นได้	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ	แต่งตั้ง	โยกย้าย	พิจารณาความดี

ความชอบ	หรือเลิกจ้าง	ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน	

	 ท้ังนี้	 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	www.supalai.com	

หมวดเกีย่วกบัเรา	/	คณะกรรมการบรษิทั	/	คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง	/	คณะกรรมการตรวจสอบ	/	ข้อก�าหนดคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในป	ี2559	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	12	ครั้ง	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	

และมกีารประชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกทกุไตรมาส	และประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารทีด่แูลด้านการเงนิและบญัช	ีโดย

สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	12	ครั้ง	ได้ดังนี้	



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2559 
 สอบทานระบบรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย  
 และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
   สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน 
    การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตร   
    ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
     สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
     ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรับทราบ
     ผลการประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

                                       พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน
                             สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ
                             ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรับทราบ
                             ผลการประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                สอบทานแนวทางบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพและความเหมาะสม
                ของติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
     ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรับทราบ
        ผลการประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                   การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
               คอร์รัปชั่น การก�ากับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้าน
                                                                      การทุจริตคอร์รัปชั่น 

                          อนุมัติแผนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี
                                                              และแผนงานการตรวจสอบภายใน 
                       พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559 
                                                             เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

      อนุมัติก�าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559
                 พิจารณาสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน
                                       สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

                       สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
   การปฏิบัติตามมติ ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
   ภายใน และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

                                                ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
       การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                กับธุรกิจ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

               และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
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	 5.3.2	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษทั	ได้อนมุตัจิดัต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	

3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายประกิต	 ประทีปะเสน ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 2/2

2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 2/2

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร 2/2



213รายงานประจ�าปี 2559

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้ดังนี้

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

2.	 มกีรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย	3	คน	โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส	หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

สงู	ในปีทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบั

มาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จะไม่เข้าร่วมประชุม

ในวาระนั้น

 คุณสมบัติกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษัิทให้เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

2.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3.	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 มีประสบการณ์	 มีความเข้าใจ	 เกี่ยวกับ	 คุณสมบัติ	 หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

4.	 มีความเป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาด�ารงต�าแหน่ง

5.	 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1.	 ทบทวนก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งและชัดเจน	 เสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ	

2.	 ก�าหนดและทบทวน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	

เพื่อให้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการอยู่

3.	 ก�าหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ	 คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ

บรษิทั	โดยมคีณุสมบตัใินด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิทีบ่ริษทัฯ	

ด�าเนนิกจิการอยู	่และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิท	ให้น�าชือ่พร้อมประวตัเิสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	ในการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

4.	 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

5.	 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอ

แนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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6.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	

เกีย่วกบันโยบายด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล	เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการท�าธรุกจิของบรษิทัฯ	

7.	 สร้างความมัน่ใจแผนการสบืทอดต�าแหน่งผู้บรหิารระดบัสงูในต�าแหน่งท่ีส�าคัญและรายชือ่ผูท้ีอ่ยูใ่นเกณฑ์

ที่จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

ด้านค่าตอบแทน

8.	 พิจารณากลั่นกรอง	 อัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ

ให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้

คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

9.	 พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน	ของประธานกรรมการบริหาร	และผู้บริหารระดับผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ	์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	อาทิเช่น	

รูปแบบค่าตอบแทน	 ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม	 เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัต	ิทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	ให้มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับกลยุทธ	์เป้าหมายระยะ

ยาว	ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ	สร้างให้กับผู้ถือหุ้น	และอยู่ในลักษณะ

เทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม	ประสบการณ์	และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย

10.	 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน	 และเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจ

ด�ารงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ	รวมถึงให้ค�าเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ	

แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

11.	 ก�าหนดระยะเวลาและเงือ่นไขต่างๆ	ในการว่าจ้างประธานกรรมการบรหิาร	รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทน

การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณาผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ด้านอื่นๆ	

12.	 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยทบทวนจ�านวนคณะกรรมการบริษัท	

และประสบการณ์	ให้มคีวามเหมาะสมกบัขนาด	ประเภท	และความซบัซ้อนของธรุกจิ	รวมถงึผลประโยชน์

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้

รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.	 ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท	เพื่อให้สอดคล้องกับ	กลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

14.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติ

15.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจเชิญ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุม

เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

16.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ช่วยให้สามารถปฏบิติั

หน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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17.	 พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบัน	 และกรรมการเข้าใหม่	 ให้มีความเหมาะสม	

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท	และพัฒนาการต่างๆ	ที่ส�าคัญต่อลักษณะธุรกิจ	ที่บริษัทฯ	ด�าเนินการอยู่

18.	 พจิารณาแผนการพฒันาความรูข้องผูบ้รหิารระดบัสงูให้มทีกัษะและคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่น

องค์กรไปสู่เป้าหมาย

19.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดผลตอบแทน	 มีสิทธิเข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

20.	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• การรายงาน	

	 ทุกคร้ังภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ให้ประธานฯ	 ที่ประชุม

สรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ	/	

หรือเพื่อพิจารณา	และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เพื่อเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• การเปิดเผยข้อมูล

	 ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทรูปแบบค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและประธาน

กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

• การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	ทัง้นี	้เพ่ือน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้

	 ท้ังนี	้ผูส้นใจสามารถดขู้อมลูฉบบัเตม็ของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ท่ี	www.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	/	คณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	/	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	

ข้อก�าหนดคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน



พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2559 

 พิจารณาทบทวนทักษะความรู้ความสามารถ (Board Diversity) 
 และ จ�านวนกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
 มีประสิทธิภาพ

  พิจารณาแผนงานการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารสายงาน

   พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

    พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน 

    เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบริษัทฯ

     พิจารณาทบทวนกลยุทธ์การให้ผลตอบแทน
     เพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจ ด�ารงไว้ซึ่งพนักงาน

      พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
      ในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้มีความเหมาะสม
      สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง

        การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการสรรหา
        และก�าหนดค่าตอบแทน 

          พิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาและ
          ก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2559 
          เพื่อเปิดเผยในรายงาน ประจ�าปี

อนุมัติแผนงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 

การสรรหากรรมการเข้าใหม่ เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการบริษัท และการสรรหากรรมการ เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการที่ถึงก�าหนดพ้นต�าแหน่งตามวาระ 

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2559 
การก�าหนดค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2559 

เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ค�าถามล่วงหน้า 
เพิ่มวาระการประชุมส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2559

คร้ังที ่1 
/ 2559

ครัง้ที ่2 
/ 2559
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 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ในปี	2559	มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	2	ครัง้	โดยสรปุผลการปฏบิติังาน

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ดังนี้	

	 5.3.3	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการ	4	ท่าน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ต�าแหน่งใน     
คณะกรรมการ

บริษัท

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 0/11)

หมายเหต	ุ1)	ติดภารกิจไปต่างประเทศ
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	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ไว้ดังนี้

 องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1.	 มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อย	3	 คน	 โดยประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็น

กรรมการอิสระ

 คุณสมบัติกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1.		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ	และ/หรือ

ผูท้รงคณุวุฒ	ิเพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั	พจิารณา	หลงัจากนัน้จะได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัทให้เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให	้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	

1.	 ก�าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีส�าคัญของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม

ส�าหรับบริษัทฯ

2.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	 และฝ่ายจัดการ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของสถาบันก�ากับฯ	 ได้แก่	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

4.	 พัฒนาและประกาศก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ	

5.	 ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร

ด้วยตนเองทุกปี

6.	 พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ประกาศก�าหนด

7.	 ทบทวนแนวทางหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยเปรยีบเทียบกบัแนวปฏบิตัิ

ของสากลปฏบิตั	ิและข้อเสนอแนะของสถาบนัก�ากบัฯ	หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อคณะกรรมการบรษิทั

8.	 พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ	 ให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงพิจารณา

เสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการที่บริษัทฯ	แต่งตั้งทุกชุด

9.	 เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ	ของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน

10.	 พจิารณาทบทวนคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการให้มคีวามต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิ	ของบริษทัฯ

11.	 พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ	ที่ออกสู่สาธารณะ

12.	 สนบัสนนุให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีให้เป็นทีเ่ข้าใจของผูบ้รหิารและพนกังาน

ทุกระดับ	และให้มีผลในทางปฏิบัติ

13.	 ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	และให้ความ

เห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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14.	 ดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

15.	 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า	1	ครั้ง	ทุกๆ	3	ปี

16.	 ก�าหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและ

จรรยาบรรณธุรกิจ	ของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน

17.	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการมอี�านาจเชญิผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืผูท้ีเ่หน็สมควรเข้าร่วมประชมุ	หรอืให้ชีแ้จง

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

18.	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการ	 หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	

1	ครั้ง

19.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

20.	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	มสีทิธเิข้ารบัการอบรม	หรอืเข้าร่วมกจิกรรม	เพือ่เป็นการเพิม่พนูความ

รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

21.	 ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุติั

22.	 ดูแลและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

• การรายงาน	

	 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทุกครั้ง	 ให้เลขานุการท่ีประชุม	 สรุปความเห็น

ของที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณาภายใน

วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	

• การประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 และรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ทั้งนี้	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงาน	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 ท้ังนี	้ผูส้นใจสามารถดขู้อมลูฉบบัเตม็ของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ที	่www.supalai.com	

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

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการในปี 2559

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2559 เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

อนุมัติการสั่งซื้อผลการวิเคราะห์การก�ากับดูแลเชิงลึกของบริษัทฯ เพื่อน�าเนื้อหามาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนางานก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ทบทวนกรอบความยั่งยืนตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี 2559

ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน

ทบทวนนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

ทบทวนนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

ทบทวนนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ทบทวนนโยบายว่าด้วยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ทบทวนจริยธรรม และ จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report)

2559
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 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 ในปี	2559	 มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 จ�านวน	1	 ครั้ง	 โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ได้ดังนี้

	 5.3.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�าแหน่งใน       
คณะกรรมการ

บริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 1/1

2. นายอธิป พีชานนท์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 1/1

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 1/1

4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

8. นางสุชาวดี สรรพอาสา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

9. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

10. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1
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	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไว้ดังนี้

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะถกูแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการ

และกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง	(1)	ท่าน

2.	 กรรมการอิสระ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง

3.	 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม	1-2	 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	

1.	 ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.	 ก�าหนด	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบ	แผนบริหารความเสี่ยง	ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	

ที่ส�าคัญ	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategy	Risk)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operation	Risk)	

ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)	ความเสี่ยงด้าน

กฎระเบยีบ	(Compliance	Risk)	ความเสีย่งด้านทจุรติคอร์รปัชัน่	(Anti-corruption	Risk)	ความเสีย่งด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)	ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network	

Risk)	 และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer	Protection	Risk)	 ความเสี่ยงด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	(Social	and	Environmental	Risk)	

3.	 ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	appetite)	และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได	้(Risk	Tolerance)	

4.	 จัดล�าดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสท่ีจะเกิด	(Likelihood)	 และผลกระทบ	(Impact)	 ของ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	

5.	 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.	 ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ

7.	 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสม

กับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ	 พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต	/	

ข้อเสนอแนะในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.	 พิจารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limits)	และมาตรการในการด�าเนินการ	กรณี

ที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด	(Corrective	Measures)

9.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีอ�านาจเชิญผู้บริหาร	หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	เพื่อชี้แจงข้อมูล

เพิ่มเติมได้



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559

ติดตามผลการหารือที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย

ทบทวนข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ทบทวนนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ 

อนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุมัติการประเมินสาระส�าคัญของรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

อนุมัติเกณฑ์การให้รางวัล Risk Award แก่หัวหน้างานผู้ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่นระดับหน่วยงาน

อนุมัติแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ขององค์กร

อนุมัติแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2560

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2559

ผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัท และบริษัทย่อย

2559
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10.	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	อาจขอค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ช่วยในสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่าม

กฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

11.	 จัดให้มีการสื่อสาร	 กิจกรรม	 หรือกระบวนการในการด�าเนินงาน	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยง	โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน

12.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง	 และให้เผยแพร่คู่มือการบริหาร	 ความเสี่ยงแก่

พนักงานเพื่อน�าไปปฏิบัติ

13.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	Risk	Map	โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง	และผลกระทบที่มี

ต่อหน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทฯ

14.	 จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ	 ถึงนโยบาย	 โครงสร้าง	 และความ

รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

15.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีสิทธิเข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพ่ือเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

16.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

• การรายงาน	

	 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง	ประธานฯ	ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณา

	 ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่www.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	/	คณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	/	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ข้อก�าหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2559	 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 จ�านวน	1	 ครั้ง	 โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้ดังนี้
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	 5.4	คณะกรรมการบริหาร

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)	 ก�าหนดแนวทาง	เป้าหมาย	กลยทุธ์	แผนการด�าเนินงาน	งบประมาณประจ�าปี	และอ�านาจการบรหิารงาน

ต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

2)	 ก�ากับดูแลการจัดการ	การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	

พร้อมตรวจสอบ	ตดิตามการผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทีก่�าหนดไว้	ให้เป็นไปตามแผนธรุกจิทีไ่ด้รบั

อนุมัติไว	้

3)	 ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4)	 ประเมินและกล่ันกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่	 และงบประมาณประจ�าปี	 ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

พิจารณา

5)	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก	การฝึก

อบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ	คณะผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	

6)	 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีความส�าคัญ	 และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

7)	 เป็นผู้แทนของบริษัทฯ	และด�าเนินการในนามของบริษัทฯ	กับบุคคลภายนอก

8)	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน	 เพ่ือการจัดซ้ือท่ีดินภายในวงเงินแต่ละรายการ

ไม่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

9)	 คณะกรรมการบริหาร	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่

เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10)	 จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	Plan)	 และแผนการพัฒนาส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง	 พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน	 เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล�าดับ

	 นอกจากนี้	กรรมการบริหาร	2	ท่าน	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ	เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	ภายในวงเงินแต่ละรายการ

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

อนมัุต	ิและกรรมการบรหิารแต่ละท่านมอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารจดัซือ้สนิค้าวสัดกุ่อสร้างภายในวงเงนิแต่ละรายการตาม

อ�านาจด�าเนินการ

	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่

ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	และได้รบัมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น	ทั้งนี้	

ให้เป็นไปตามเกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์	และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด
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	 5.5	คณะกรรมการจัดการ

	 คณะกรรมการจดัการ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการบรหิาร	รองประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	

รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(อาวุโส)	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร	 และผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม	

โดยคณะกรรมการจัดการ	มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส	1	ครั้ง

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1)	 ด�าเนินการตามนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

2)	 ด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิ	งบประมาณ	ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารอย่างซือ่สตัย์	สจุรติ	และ

ระมัดระวัง	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3)	 ก�ากับการบริหารงานทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4)	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับ

5)	 มีอ�านาจอื่นๆ	 ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มอบหมาย

6)	 ติดต่อสือ่สารกบัผู้มส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์การตามความจ�าเป็นในแต่ละครัง้	ตามอ�านาจท่ีได้รบัมอบหมาย 

	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ

ท่ีท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	และได้

รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น	ทั้งนี	้

ให้เป็นไปตามเกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์	และกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

	 5.6	การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจ�า

ทุกปี	โดยในปี	2559	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	12	ครั้ง	โดยมีหลักเกณฑ	์การประเมินผลประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	10	หัวข้อ	ดังนี้

1.	 แจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม

2.	 ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.	 เริ่มประชุมตรงเวลา	และการควบคุมเวลาการประชุม	

4.	 ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.	 การมีส่วนร่วมของกรรมการ

6.	 รูปแบบการน�าเสนอของฝ่ายจัดการ

7.	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8.	 สรุปมติที่ประชุมชัดเจน

9.	 การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมของประธานที่ประชุม

10.	 อัตราผู้เข้าร่วมประชุม
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หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ได้

90	-	100 ดีเยี่ยม

80	-	89 ดีมาก

70	-	79 ค่อนข้างดี

60	-	69 พอสมควร

ต�่ากว่า	60 ควรปรับปรุง

	 คะแนนเต็มร้อยละ	100	ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2559	

ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ	97.41	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 5.7	การไม่กระท�าผิด	ด้านกฎหมาย	ด้านการทุจริต	ด้านก�ากับดูแลกิจการ	ด้านด้านแรงงาน

	 บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)	

โดยในระหว่างป	ี2559

• บริษัทฯ	 และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง	 คณะผู ้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีการกระท�าที่ขัดต่อ

กฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง	(Serious	Offenses)	 ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบ	 ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

• ไม่มผีูใ้ดถกูพพิากษาว่ากระท�าผดิทางอาญาหรอือยูร่ะหว่างการถกูฟ้องร้องคดอีาญา	การถกูพพิากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย	์

• ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา

• ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต	 หรือด้าน

จริยธรรม	

• ไม่มีผู้บริหารลาออก	เนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ	

• ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ	 อันเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่

สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญในระยะเวลา	5	 ปี

ที่ผ่านมา	

	 5.8	ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น	“ผู้น�าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ในการสร้างนวัตกรรมและ

มูลค่าเพิ่ม”	และก�าหนดภารกิจว่าจะต้อง	“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่าง

ยั่งยืน”	จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท	(บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารชุด)	เพื่อกระจายความเสี่ยงและ

สร้างศกัยภาพในการเจริญเตบิโต	ทัง้ยงัเป็นบรษิทัฯ	ทีม่กีารพฒันาบ้านอนรุกัษ์พลงังาน	โดยให้ความใส่ใจในรายละเอยีดทัง้

ด้านประโยชน์ใช้สอย	การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ	ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน	นอกจากนี้	ยังตระหนักถึงพลังงาน

และทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ก�าลังจะหมดไป	จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงาน
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อย่างคุ้มค่า	ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย	เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า	โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและ

อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน	

	 5.9	ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	

จะไม่ใช้ข้อมูลจากต�าแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน	 และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยจะต้องไม่น�าเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ท�าให้

เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น	 โดยที่กรรมการ	 ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น	 จะต้องไม่มีส่วนใน

การพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ	ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�าป	ี(แบบ	56-2)	และ

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	อย่างครบถ้วน	นอกจากนี้บริษัทฯ	ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานประกอบ

ธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะ

ได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	(Code	of	

Conduct)	 และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 อย่างชัดเจน	 แต่หากจะมีการท�ารายการท่ีเกี่ยวข้องกันหรือ

รายการทีม่คีวามขดัแย้งของผลประโยชน์	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนมุตัริายการจะต้อง

ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนนิการ	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั	รายละเอยีดของรายการ	

มูลค่ารายการ	 เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงาน	กลต.	และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้

รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรม	สมเหตสุมผล	และมนีโยบายการก�าหนดราคาทีเ่หมาะสม	โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ	เป็นหลัก	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	

• การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้สอดส่องก�ากับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยผลการ

ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน	์มีดังนี้

	 ตามมาตรา	89/12	แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.2551	ระบุว่า	กรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 “ธรุกรรมทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท�ากบัคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์

เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติไว้แล้ว”

	 โดยในปี	2559	 มีรายการค้าระหว่างกัน	 มูลค่าประมาณ	72.5	 ล้านบาท	 ซึ่งเกินข้อก�าหนดตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	4/2552	 ก�าหนดค�านิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้	 คือ	 การท�ารายการค้า	 ตั้งแต่

ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต	่20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ซึ่งในปีที่

ผ่านมารายการค้าระหว่าง	2	บริษัท	ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	เป็นประจ�าทุกปี



226 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

	 ตามข้อเทจ็จรงิคณะกรรมการบรษิทั	เห็นว่า	ความสมัพันธ์ทางธรุกจิ	ระหว่างบมจ.	ศภุาลยั	(ผูซ้ือ้วสัดุก่อสร้าง)	

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

บริษัท	มีรายการทางการค้าของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	ซึ่งกระท�าเป็นปกต	ิเพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ	3	

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หรือตั้งแต	่20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ใน	บมจ.ศุภาลัย	

	 ทัง้นี	้ความสมัพันธ์ดงักล่าว	ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที	่และการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ	ในฐานะที่

นายประกิต	 ประทีปะเสน	 เป็นกรรมการอิสระ	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	และ	ของ	บมจ.	ศุภาลัย	ตามมาตรา	89/7	และตามมาตรา	281/2	แห่ง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย	์(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	อันเนื่องจาก	

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

เป็นสาระส�าคัญต่อยอดรายได้	ของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	

2)	 ราคาสินค้า	 เง่ือนไขการช�าระเงิน	 และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆท่ี	 บมจ.	 ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองตราเพชร	

ท�าธรุกรรมกบั	บมจ.ศุภาลยั	มกีารปฏิบตัใินเรือ่งดงักล่าวเช่นเดยีวกบัลกูค้ารายอืน่ของ	บมจ.	ผลติภณัฑ์

กระเบื้องตราเพชร

3)	 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ	 ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส	 มีการเปรียบเทียบ

ราคา	และคุณภาพ	โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต	ประทีปะเสน	แต่อย่างใด

	 คณะกรรมการบริษัท	 จึงมีมติให้	 นายประกิต	 ประทีปะเสน	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	 ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่อไป

	 นอกจากนี้	 ในปี	2559	 ได้ด�าเนินการให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคนท�ารายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน	์ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ

	 5.10	ปรัชญาการบริหาร

	 เพื่อสังคมคุณภาพของ	 “ชาวศุภาลัย”	 บริษัทฯ	 จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	 พัฒนา

ผลติภณัฑ์ตลอดเวลา	พฒันาสังคมให้มคีวามปลอดภยั	อบอุน่	พฒันาการบรกิารทีด่ด้ีวยความเป็นมอือาชพี	เพือ่สร้างความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S	(SUPERIORITY)		 :	ความเป็นเลิศ

P	(PROFITABILITY)		 :	ก�าไรผลตอบแทน

• ลูกค้า	 :	ได้ก�าไรเป็นเงิน	หรือก�าไรชีวิต

• พนักงาน	 :	มีรายได้-สวัสดิการที่ดี	มีความสุขกับงาน

• ผู้รับเหมา/คู่ค้า	 :	ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ	และเป็นธรรม

• สังคม	 :	ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

• ผู้ถือหุ้น	 :	ได้เงินปันผล	และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

L	(LONGEVITY)	 :	ความยั่งยืนถาวร
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	 5.11	การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจ�านวนที่เหมาะสม	 คือ	 มีจ�านวน	11	 ท่าน	 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

	 กรรมการอิสระ		 จ�านวน		 5		 ท่าน	=	45%

	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		 2	 ท่าน	=	18%

	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		 4		 ท่าน	=	36%

	 ในคณะกรรมการบริษัท	มีกรรมการที่มีความรู้	ความสามารถด้านการเงินและบัญชี	6	ท่าน	ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทุกคนได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

	 5.12	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และเป็นกรรมการอิสระ

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ดียิ่งขึ้น	 โดยให้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร	หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม	เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ	หรือเรื่อง	

อื่นๆ	ที่อยู่ในความสนใจ	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ	และสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ	โดยในปี	2559	มีการประชุมฯ	จ�านวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2559

	 5.13	การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 บริษัทฯ	 ได้รวมต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการ

บริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย	 อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ	 ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก	

ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน	 ส่วนการตัดสินใจในเรื่องท่ีส�าคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็น

เอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม	 หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้น

ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ	ประธานกรรมการ

จะงดออกเสียง

	 5.14	การจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ	

	 บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการจ�ากดัจ�านวนบรษิทัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	

หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ	 จ�านวนที่มากเกินไป	 อาจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ดังนั้น	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่

บรษิทัอืน่ของประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่ให้บรษิทัฯ	ได้รบัประโยชน์สงูสดุในการทีป่ระธานกรรมการ

บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีดังนี้

1.	 ประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการ	สามารถด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้

2.	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของ

กลุ่มบริษัทฯ	 ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล�าดับ	 ก่อนเข้ารับการด�ารง

ต�าแหน่งนั้น

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

ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น
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	 ในปี	2559	ที่ผ่านมา	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ

จ�ากดัจ�านวนบรษิทัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ	อย่างเคร่งครัด	

(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัท)	

	 5.15	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	

1.	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ	

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	 โดย

ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	

โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภท

เดียวกัน	รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	และน�าเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.	 บริษัทฯ	 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	 เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย	ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

	 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัไว้และคณะกรรมการชดุย่อย	อย่างชดัเจน

และโปร่งใส	โดยพจิารณาเทยีบเคยีงจากกลุม่อตุสาหกรรมขนาดเดยีวกนัประกอบ	รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจ	

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	

	 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษทั	

เป็นผูพ้จิารณาผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ	ตามตวัชีว้ดั	(KPI)	ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	จากนัน้	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	และพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร	ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	

	 โดยมหีลกัเกณฑ์	การประเมนิผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบรหิาร	จากการบรหิารงานตามพนัธกจิ	

วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี	โดยมีการวัดผลจ�านวน	3	ด้าน	ดังนี้

1.	 ด้านการเงิน	

2.	 ด้านผลงานทางธุรกิจ	

3.	 ด้านการบริหารจัดการภายใน	

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประเมนิผลงานของผู้บรหิารระดับสงู	โดยท�าหน้าท่ีพจิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทน	ของ

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และ

ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	
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	 5.16	ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวัง

ที่บริษัทฯ	มีต่อบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการ	นโยบาย	ธุรกิจของบริษัทฯ	และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแล

กิจการ	 ของบริษัทฯ	 ตลอดจนสร้างความรู	้ ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงการเข้าเยี่ยมชม

หน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท	ี สรุป

ได้ดังนี้

1)		 ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	ในด้านกฎหมายและอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัท

2)		 ด�าเนนิการส่งมอบ	“คู่มอืส�าหรบักรรมการ”	ให้กบักรรมการท่านใหม่	เป็นเอกสารเกีย่วกบัข้อมลูบรษิทัฯ	

และกฎหมายส�าคญัทีเ่กีย่วข้องอนัจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัการเป็นคณะกรรมการบรษัิทฯให้กบักรรมการ	

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ	ทั้งนี้	คู่มือส�าหรับกรรมการ	ประกอบด้วย

1.		 ข้อบังคับบริษัท

2.		 วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.		 หนังสือรับรองของบริษัท

4.		 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

5.		 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.		 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

7.		 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

8.		 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

9.	 คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และนโยบายบริษัทฯ	ด้านอื่นๆ	

3)	 จดัให้มกีารพบปะกบัประธานกรรมการบรษัิท	คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อยและ	ผูบ้ริหาร

ของบริษัท	 เพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการที่จะน�ามาเป็นหลักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ	ดังนี้

• 	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประวัติบริษัทฯ

• 	 กลยุทธ์	และเป้าหมายบริษัทฯ

• 	 โครงสร้างการบริหารงาน

• 	 ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

• 	 บทบาท	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ

• 	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• 	 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

• 	 คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายให้	 เลขานุการบริษัทส่งมอบ	 “คู่มือกรรมการ”	 ให้กับกรรมการและท่ี

ปรกึษาคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ใหม่	พร้อมทัง้จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม่	ในหวัข้อต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัทฯ	 ได้แก่	 ธุรกิจของบริษัทฯ	 แผนการด�าเนินงาน	 เป้าหมายวิสัยทัศน	์ พันธกิจของบริษัทฯ	 โครงสร้างองค์กรและ

การถือหุ้น	การบริหารจัดการ	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา	จรรยาบรรณของกรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี พร้อมน�า

กรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	โดยในปี	2559	ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

	 5.17	แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ

จัดวางก�าลังคน	 และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งมีการก�าหนดและดูแลค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯในระยะยาว	

นอกจากนี้	 โดยบริษัทฯ	 มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ	 และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู	้และความสามารถเพียงพอ	ให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	ในกรณี

ที่ลาออก	 เกษียณอายุ	 ครบวาระ	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด	 ทั้งนี	้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

นั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบร่ืน	 มีประสิทธิภาพ	 และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดต�าแหน่งแทน	 จึงก�าหนดให้	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เป็นผูจั้ดท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	

และผู้บรหิารของบริษัทฯ	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา	ส�าหรบัการสรรหาคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้จดัให้มกีารติดตามความคบืหน้าแผนสบืทอดต�าแหน่ง

ที่ครอบคลุมต�าแหน่ง	ดังนี้

1.	 ระดับประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ

	 เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร	/	 กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่ง

ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งได้	บริษทัฯ	จะมรีะบบการให้ผู้บรหิารในระดบัใกล้เคยีง	หรอืระดับรองเป็นผูร้กัษาการใน

ต�าแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	และต้องเป็นผูท่ี้มวีสัิยทศัน์	

ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา	 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ท่ีมีความเหมาะสมให้

ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

2.		 ระดับผู้บริหาร

	 เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปว่างลง	หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งได้	บรษิทัฯ	จะมนี�าเสนอทายาทผู้สบืทอดต�าแหน่งทีค่ดัเลอืกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร	ทัง้นี	้การวางแผน

การสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ	ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ	ดังนี้

1.		 วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ	ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ	นโยบาย	แผนการลงทนุ	

แผนงานการขยายตัว

2.		 ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.		 ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	 โดนจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่	 เพื่อ

เตรียมทดแทนพนักงานที่ออก

4.		 สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน	(Employee	Training	and	

Development)	ไว้ได้ล่วงหน้า	โดยจัดหาหลักสูตรอบรม	เพื่อพัฒนาพนักงาน	เตรียมความพร้อม
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ให้พนักงาน	ผู้บริหารระดับต้น	และผู้บริหารระดับกลาง	 ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น	ผู้บริหาร

ระดับกลาง	และระดับสูงต่อไป	หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

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

ที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ	 และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	 (Individual	

Development	Plan)

6.		 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.		 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8.		 ระบทุายาทผูส้บืทอดต�าแหน่ง	จากการประเมนิและวิเคราะห์ศกัยภาพ	ผลงาน	ของพนกังาน	ต้องมี

การแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า	เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9.		 พฒันาและประเมนิพนกังานทีค่าดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมพีฒันาการ	และสร้างผลงานตาม

ที่คาดหวังได้จริง	หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	 ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

	 5.18	รายการเกี่ยวโยง

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน	โดยก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัต	ิกระบวนการในการ

พจิารณาและอนมุตัริายการ	ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546	ทั้งนี้	

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 5.19	การบริหารความเสี่ยง	

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง	โดยก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ครอบคลุม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ด้านเครดิต	ด้านสภาพคล่อง	ด้านกฎหมาย	ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ด้านการปฏิบัติการ	

ด้านนโยบาย	ด้านการเงิน	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งจะท�าให้

ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได	้และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมถึง

• เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	ทั้งในทางการเงิน	และไม่ใช่การเงิน	และจัดให้มีการ

ทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน

ของบริษัทฯ

• ประเภทความเสี่ยง	 และก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนอง

ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

• การประเมินความเส่ียง	 โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นย�ามาก

ยิ่งขึ้น	ทั้งในเชิงปริมาณ	และ/หรือ	เชิงคุณภาพ

• การจัดการความเสี่ยง	และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามล�าดับความส�าคัญ	 โดยมีการ

ติดตามดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	 ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ
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	 5.20	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทุกปี	ปีละ	1	ครัง้	

โดยแบบประเมนิผลจะมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบรษัิท	และขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัโดยมุง่เน้นการน�าผลประเมนิที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์	เพื่อการทบทวนผลงาน	ประเด็นปญัหา	หรอือุปสรรค

ต่างๆ	ในระหว่างปีทีผ่่านมา	รวมถงึการปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเพือ่เพิม่ประสทิธผิลการท�างานของ

คณะกรรมการบริษัทและสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	CG	Rating	ได้	โดยในป	ี2559	จัดให้มีการประเมินผล	2	ลักษณะ	

คือ	1)	การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทการทั้งคณะ	2)	การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น	10	แบบ	ประกอบด้วย	

1)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	

2)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	

3)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทั้งคณะ

4)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

5)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ	

6)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

7)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

8)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

9)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

10)	 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบคุคล	(ประเมนิตนเอง)

	 โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน	และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	มีดังนี้

	 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

	 ทุกปีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	10	 แบบ	 ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในส่วนที่

เกีย่วข้อง	ซึง่ภายหลงัทีก่รรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	จะน�าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานกลบัมายงั

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน	และ

สรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี	 และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	 รับทราบ	 ทั้งนี้	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้น�าเสนอผลการประเมินฯ	

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที	่21	กุมภาพันธ์	2560	โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	ดังนี้

ระดับคะแนน ระดับ

มากกว่า	85	% ดีเยี่ยม

มากกว่า	75	% ดีมาก

มากกว่า	65	% ดี

มากกว่า	50	% พอใช้

ต่�ากว่า	50	% ควรปรับปรุง
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	 โดยสรุปผลการประเมินได้	ดังนี้

	 1.	 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ	ประกอบด้วย	6	หวัข้อ	1)	โครงสร้างและคณุสมบตัิ

ของคณะกรรมการบรษิทั	2)	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	3)	การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บริษัท	4)	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	6)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม	6	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	เท่ากับ

ร้อยละ	79

	 2.		 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	8	หัวข้อ	คือ	

1)	ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง	โดยสามารถอธิบายและตัดสินใจได	้2)	ความรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	3)	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม	

และสามารถอธิบายได้	4)	มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูล	5)	 วิสัยทัศน์

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	6)	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	7)	 การปฏิบัติหน้าที ่

โดยใช้หลักความระมัดระวัง	8)	การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	 ในภาพรวม	8	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

เท่ากับ	ร้อยละ	97

	 3.		 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 (ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	 5	 หัวข้อ	 ได้แก่	

1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	2)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ

สอบ	3)	การท�าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ	4)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5)	การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ตรวจสอบ	ให้ข้อสรุปดังนี้

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	ในภาพรวม	5	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

เท่ากับ	ร้อยละ	91	

	 4.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	17	หัวข้อ	

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

ความเที่ยงธรรม	4)	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม	5)	การเข้าร่วมกิจกรรม	การอบรม	เพื่อเพิ่มพูน

ความรูต้ามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	6)	การปฏิบติัการอืน่ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายด้วยความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	7)	สอบทานรายงานทางการเงนิ	และรายงานผลการด�าเนนิงานทีม่ใิช่รายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ	ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง	8)	สอบทานประสิทธิภาพ	และความเหมาะสมของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	9)	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	10)	สอบทานให้

บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ	11)	สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	12)	สอบทานให้มีการก�ากับดูแล	การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	13)	 สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	14)	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ	เป็นผู้สอบ 

บัญชีของบริษัทฯ	15)	 สอบทานจ�านวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม	 16)	 การให้ 

ความเห็นหรือข้อสังเกตหรือรายการอื่น	ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	17)	มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน	และให้

ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
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	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล	ในภาพรวม	15	หวัข้อ	มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์	ดเียีย่ม	

เท่ากับ	ร้อยละ	94

	 5.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 (ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	 5	 หัวข้อ	

ได้แก่	1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	2)	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	3)	การท�าหน้าที่ของกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	4)	การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	5)	การพัฒนาตนเองของกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ให้ข้อสรุป	ดังนี้

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทั้งคณะ	ในภาพรวม	5	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีมาก	เท่ากับ	ร้อยละ	85

	 6.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	10	

หัวข้อ	1)	ความรู้	ความสามารถ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	ความเชี่ยวชาญในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	3)	การแสดง

ความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ	ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ	4)	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ

งานและเข้าร่วมประชุม	5)	 การปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ	6)	มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานก�ากับภายนอก	7)	สอบทานนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ	 และทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีใช้ปฏิบัติ	 ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม

กับธุรกิจของบริษัทฯ	8)	 ทบทวนจรรยาบรรณ	 และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 รวมถึงประกาศ

ข้อความเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ก่อนออกสู่สาธารณะ	9)	ทบทวน	ให้ความเห็น	และเสนอแนะ	เพื่อ

แก้ไข	ปรบัปรงุ	เกีย่วกบั	การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	ให้มผีลในทางปฏบิตั	ิ10)	รายงานกจิกรรมของคณะกรรมการ

ก�ากับดูกิจการ	หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการรายบุคคล	ในภาพรวม	10	หัวข้อ	มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ100

	 7.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	5	 หัวข้อ	 ได้แก่	

1)	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2)	โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3)	แนวปฏิบัติของ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	4)	การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	5)	คุณลักษณะของกรรมการบรหิารความเสีย่ง

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ	ในภาพรวม	5	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี	

เท่ากับ	ร้อยละ	58

	 8.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย 

10	 หัวข้อ	1)	 ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	 มีคุณธรรม 

มีความเป็นกลาง	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	 ยึดมั่นการท�างานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ 

3)	การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ	ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ	4)	การอุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม	5)	 การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง		6)	ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิ 

ธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	7)	 ก�าหนด	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบ	แผนบริหารความเสี่ยง	

ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์(Strategy	Risk)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

(Operation	Risk)	ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)	ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	
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(Liquidity	Risk)	 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	(Compliance	Risk)	 ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 และความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	และติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	8)	พิจารณาและ

ทบทวนแนวทางและเคร่ืองมอืในการบริหารความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพ	และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละ

ด้านของธรุกรรมทีบ่รษิทัฯ	ด�าเนนิการ	พร้อมทัง้ให้ข้อสังเกต	/	ข้อเสนอแนะในประเด็นส�าคญัท่ีเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง

ของบรษิทัฯ	9)	พจิารณาให้ความเหน็ชอบจดัให้มคีูม่อืการบรหิารความเสีย่ง	และให้มกีารเผยแพร่คูม่อืการบรหิาร	ความเสีย่ง

แก่พนักงานรับทราบ	พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท�า	Risk	Map	 โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

ความเสี่ยง	และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทฯ	10)	จัดให้มีการสื่อสาร	กิจกรรม	หรือกระบวนการในการ

ด�าเนินงาน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง	

และจดัให้มีการทดสอบความรูค้วามเข้าใจของพนกังานถงึนโยบาย	โครงสร้าง	และความรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่ง

	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรายบคุคล	ในภาพรวม	10	หวัข้อ	มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์

ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	90

	 9.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	

5	 หัวข้อ	 ได้แก่	1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2)	 บทบาท	 หน้าที่	 และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	3)	 การท�าหน้าท่ีของกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน	4)	 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	5)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	ให้ข้อสรุปดังนี้

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ	ในภาพรวม	5	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	เท่ากับ	ร้อยละ	80

	 10.		แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

ประกอบด้วย	11	หัวข้อ	1)	ความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	มีคุณธรรม	

มีความเป็นกลาง	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	 ยึดมั่นการท�างานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ	 

3)	การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ	ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ	4)	การอุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม	5)	 การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	6)	 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการบริษัท	 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้น�าชื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	7)	 พิจารณากลั่นกรองอัตรา 

ค่าตอบแทนกรรมการ	 เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8)	พิจารณา 

กล่ันกรองอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร	และผูบ้รหิารระดับผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการขึน้ไป	เพือ่เสนอแนะให้ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	9)	 พิจารณาและให้ความเห็น	 เกี่ยวกับ	 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	 การให้ผลตอบแทน	 

รวมถงึค�าเสนอแนะการพิจารณาเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์ต่างๆ	เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการท�าธรุกจิของบรษัิทฯ	เสนอ

คณะกรรมการบรษัิท	10)	ทบทวนโครงสร้างจ�านวน	ประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษัิท	รวมถงึแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งส�าคัญ	และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา	ในต�าแหน่งส�าคัญ	ได้รับการทบทวน

อยู่เสมอเป็นระยะๆ

	 บทสรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	ในภาพรวม	11	หัวข้อ	มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	94
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	 5.21	การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร	

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	

เป็นผู้พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามตัวชี้วัด	 (KPI)	 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

จากนั้น	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 และพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร	ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	

	 โดยมหีลกัเกณฑ์	การประเมนิผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบรหิาร	จากการบรหิารงานตามพนัธกจิ	

วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี	โดยมีการวัดผลจ�านวน	3	ด้าน	ดังนี้

1.		 ด้านการเงิน	

2.		 ด้านผลงานทางธุรกิจ	

3.		 ด้านการบริหารจัดการภายใน	

	 5.22	การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ	และผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริษัท	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติ

งานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถาบันอิสระอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และ

ความรับผิดชอบกรรมการ	หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่	เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา	และปรับปรุง

การปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการน�าความรูต่้างๆ	มาปรบัใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่าง

ต่อเนื่อง	และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	(ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)	

	 ทั้งน้ี	 ในปี	2559	 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หน้าที่

กรรมการจ�านวน	2	ท่าน	(รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อ	:	การประชมุกรรมการ	และการเข้าอบรมหลกัสตูร	หรอื	เข้าร่วมกจิกรรม

สัมมนาของกรรมการ)	

	 5.23	การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

	 บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน	ซึง่เป็นนโยบายป้องกนักรรมการ	ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน

ใช้ข้อมูลภายในเพือ่ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง	ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณฯ	(Code	of	Conduct)	คูม่อื

กรรมการ	คูมื่อนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	โดยมกีารเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.supalai.com)	

สร้างความมั่นใจได้ว่า	นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ	และปฏิบัติงาน	สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ	บริษัทฯ	

ทีต่นได้รับทราบจากการปฏบิตัหิน้าที	่ไปซือ้	หรอืขาย	หรอืเสนอซือ้	หรอืเสนอขาย	หรอืชกัชวนให้บคุคล

อื่นซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง	หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ	

ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น	รวมทั้ง	บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.	 บริษัทฯ	 มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	

โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น	และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน	

โดยเจ้าของข้อมูลต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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4.	 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ	 ที่มีอ�านาจหน้าที่	 บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิด

เผยข้อมูล	 เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย	 ให้แนะน�าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท�าหน้าที่

เปิดเผยข้อมูลนั้น	เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.	 นอกจากข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	บรษิทัฯ	ถอืว่าข้อมลูต่างๆ	ของบรษิทัฯ	เป็นข้อมลูทีใ่ช้ภายใน

เท่านั้น	ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามที่ได้รับมอบหมาย	

6.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล	 และไม่หาประโยชน์จาก

ข้อมูลภายใน	 แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	 ไปแล้ว	 โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อน

ออกจากงาน	เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ	และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบ

ในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ	 ท่ียังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว	 โดยท�าเป็นหนังสือให้

ลงนามรับทราบไว้ด้วย

7.	 กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	

ภายใน	3	 วันท�าการ	 นับจากวันท่ีซ้ือ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์รวมทั้ง	ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะ

เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

8.	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย	์

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และจดัส่งส�าเนารายงาน	ดงักล่าวให้

แก่บรษิทัฯ	ในวนัเดยีวกบัวนัทีร่ายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	

9.	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่

งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 และห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญน้ัน

ต่อบุคคลอื่น	 โดยในช่วง	30	 วันก่อนประกาศผลการด�าเนินงาน	 เลขานุการบริษัท	 จะท�าหนังสือแจ้ง

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และหน่วยงานทีร่บัทราบข้อมลูภายใน	ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	

10.	 บริษัทฯ	รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ	เช่น	การออกหุ้นเพิ่มทุน	การออกหุ้นกู้	เป็นต้น

11.	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	 จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	 และลูกค้า	 ผู้นั้นต้อง

รับผิดทางกฎหมาย	

	 อนึ่ง	 ในช่วง	30	 วัน	ก่อนวันประกาศผลการการด�าเนินงาน	 เลขานุการบริษัท	จะท�าหนังสือแจ้งกรรมการ	

ผู้บริหาร	 และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้อง	ทั้งนี	้ในปี	2559	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน	

หรือ	ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

	 5.24	การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ	 และเพื่อให้การท�างานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	จึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีสายการ



238 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	สามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	การก�าหนดวัตถุประสงค์	ภารกิจหลัก	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	อ�านาจหน้าที่	และ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบไว้ในกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	

	 โดยในปี	 2559	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของฝ่าย

ตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ	 เที่ยงธรรม	 และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ	 และปณิธานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในก�าหนดไว	้สรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี	้

1.	 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	

• โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ	(Assurance	Service)	 และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	

Service)	 อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ให้มีการก�ากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 และการควบคุมภายในที่ดี	 บรรลุวัตถุประสงค์การ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	

• จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และความเสี่ยงที่ส�าคัญที่

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ	Risk	-	Based	Audit	Plan	และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ

งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	(Standard	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing)	

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	(Compliance	Audit)

• เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน	(Proactive	Preventive	Audit)

• มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

2.	 การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

	 จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 (Standard	for	

the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing)	 และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตร

ทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน	จดัท�าขึน้เพ่ือให้ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับของบรษัิทฯ	ได้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบั

สายการบงัคบับญัชา	วตัถปุระสงค์	ขอบเขต	ภาระหน้าที	่ความรบัผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	และความรบัผดิชอบของ

หน่วยงานทีร่บัการตรวจ	โดยตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	Corporate	Governance)	

เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญ	ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	และการบริหารงาน	ให้มีมาตรฐาน	เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง	

และมีความน่าเชื่อถือ	โดยด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1	 วัตถุประสงค์

	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึน้	เพือ่ให้สร้างความม่ันใจแก่ผูบ้รหิาร	ในการควบคมุ	

ก�ากับดูแล	ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.2	 สายการบังคับบัญชา

1)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นหน่วยงานอิสระ	ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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2)	 หัวหน้าผู ้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็นผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	 และมี	

สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3)	 การเสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 ให้หัวหน้าผู ้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4)	 หัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	 รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนัน้ๆ	ต่อคณะกรรมการบริษทั

ทุกครั้ง

3.3		ภารกิจหลัก

1)	 ให้ค�าปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ	 ประเมินการจัดการบริหารความเส่ียง	

ประเมินการควบคุมภายใน	 รวมทั้งมาตรฐานการด�าเนินงาน	 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

นโยบาย	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลใน

กระบวนการก�ากับดูแล	 ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ

ทางการเงิน	และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน

2)	 มุ่งที่จะฝึกฝน	ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร	เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	และวิชาการ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

3.4	 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค�าปรึกษา	 และให้ข้อมูลเก่ียวกับ	

การตรวจสอบ	 การปฏิบัติงาน	 การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง	

การควบคุมภายใน	 หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 นโยบาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย	

กระบวนการก�ากับดูแล	 และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร	 เพื่อเพิ่ม

คุณค่า	 และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้บรรลุ

ถึงเป้าหมาย	และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2)	 การปฏิบัติภารกิจอ่ืนใด	 ที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ	 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

ทุกครั้ง

3.5	 อ�านาจหน้าที่

1)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร

2)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 สามารถเข้าถึงบุคคล	 ข้อมูล	 เอกสารหลักฐาน	 และทรัพย์สินของ

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ	ยกเว้น	ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ

3)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ไม่มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	วิธีปฏิบัติงาน	และระบบการ

ควบคุมภายใน	 หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ	

ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่เพียงผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	

4)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ปฏิบัติงานตรวจสอบ	 ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน
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5)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 มีสิทธิเข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6)	 ในกรณทีีก่ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเรือ่งใดหรอืการปฏิบติังานอืน่ใดของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน	มคีวามจ�าเป็นต้องอาศยัความรูค้วามสามารถ	จากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง	ให้หวัหน้า

ผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	 และเสนอคณะกรรมการ

บริษัทตามล�าดับ	เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

3.6	 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1)	 จัดท�าแผนตรวจสอบประจ�าปี	 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 และ

ต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี

2)	 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

3)	 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ	 ด้วยเทคนิค	 และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป	ปริมาณมากน้อยตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยค�านึงถึง

ประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายใน	และความส�าคัญของเรือ่งทีต่รวจ	รวมทัง้วเิคราะห์	

/	 ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ	 โดยพิจารณาจัดล�าดับ

กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ	และเวลาในการด�าเนินการให้พจิารณา	จากความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญั

4)	 จัดท�าแนวการตรวจสอบ	(Audit	Program)	 โดยใช้	Risk	Based	Approach	ซึ่งครอบคลุม

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	 ความเสี่ยง

ด้านกฎระเบียบ	และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5)	 ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กิจกรรมการปฏิบัติงาน	 ให้เป็นไป

ตามนโยบาย	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	ตลอดจน	ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่

งาน	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท	ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

6)	 ประเมนิผลการปฏบิติังานและรายงานผลการตรวจสอบ	และเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไข	เพือ่

ให้การปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ	ประสทิธิผล	และประหยดัย่ิงขึน้	

ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ	COSO	(COSO	Framework	:	The	Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับ

สากลที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 รวมถึงรายงาน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

7)	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู ้รับตรวจ	

โดยน�าข้อความเห็นท่ีได้รับมาพัฒนา	 ปรับปรุงการให้บริการ	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบภายใน	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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8)	 ติดตาม	 ประเมินผล	 การปฏิบัติตามข้อสรุปท่ีหารือร่วมกัน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 หน่วยงาน

ผู้รับตรวจได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน	

9)	 ประสานงานกบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย	และเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

10)	 ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11)	 ตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการ	หลกัปฏิบัติ	และการควบคุมภายในท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ส�าหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	รวมถึงการควบคุมภายใน

ด้านการเงนิ	-	บญัชี	และการเกบ็บนัทกึข้อมลู	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารควบคมุเกีย่วกบัการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

12)	 รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือ	

ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13)	 ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 4.	รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	 9	 กันยายน	2551	 ครั้งที่	8/2551	 ได้แต่งตั้งนางสาว

ธูปทอง	 หิรัณยานุรักษ์	 เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	18	สิงหาคม	2551	เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	เคย

เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	 ได้แก่	 มาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับ

สากล	การพัฒนาแนวการตรวจสอบ	การตรวจสอบทุจริต	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทาง	COSO	ERM	จึงเห็นว่า	มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	โดยมีบทบาท

หน้าที่	และความรับผิดชอบ	ดังนี้

1.	 ปฏิบัติหน้าที่	“ผู้ตรวจสอบภายใน”	มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน	ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	 ปฏบิตัหิน้าที	่“เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ”	โดยจดัประชมุ	จดัท�าเอกสารประกอบการประชมุ	

และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	 5.25	งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	(Compliance)	ซึง่เป็นกลไกหนึง่ทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยให้ทกุๆ	

กระบวนการและขัน้ตอนการท�างานของบริษัทฯ	มคีวามถกูต้อง	รอบคอบ	รวมทัง้	ส่งเสรมิให้บริษทัฯ	สามารถด�าเนนิงานตาม

แผนกลยุทธ์	 บรรลุเป้าหมาย	 และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับบริษัท	 และข้อบังคับของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	โดยมีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ	อันประกอบด้วย

• เลขานุการบริษัท	มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล	ติดตามให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็น

บริษัทจดทะเบียน	รวมทั้งระเบียบบริษัท	ข้อบังคับบริษัทฯ	และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม	ติดตาม

ข้อมูล	 เกี่ยวกับ	 กฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 การสื่อสาร	 ให้ความรู้	 ค�าปรึกษา	 เรื่องกฎระเบียบ

ภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน
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• ฝ่ายนิติกรรม	 มีหน้าที่รับผิดชอบก�ากับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ	

บรษัิทฯ	และให้ความรู	้ค�าปรึกษากบัหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ	เพ่ือให้การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	

เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง	

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน	ตรวจสอบ	และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ	

• ฝ่ายระบบคุณภาพ	 มีหน้าที่ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ	 (Procedure)	 วิธีปฏิบัติ

งาน	(Work	Instruction)	 และเอกสารอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ

งาน	และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไข	ป้องกัน	และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้

ดีขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่า	ระบบการบริหารงานของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหารชุมชน	

มีความเหมาะสม	ครอบคลุม	และมีการด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ	และข้อก�าหนดมาตรฐาน

สากล	ISO	9001	:	2008

	 5.26	ค่าสอบบัญชี	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2559	รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	3,280,000	บาท

	 ท้ังนี้	 บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู ้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์	 หรือส่วนได้เสียใดๆ	 กับ

บริษัทฯ	 /	 ผู ้บริหาร	 /	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 และผู ้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ	

มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ค่าสอบบัญชี	ประจ�าปี	2559

1.	 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	และงบการเงินรวม	2,050,000	บาท

2.		 ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส	 ของบริษัทย่อย	 จ�านวน	4	 บริษัทและงบการเงิน	

รวม	1,230,000	บาท

รวมค่าสอบบัญช	ีบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยทั้งหมด	3,280,000	บาท

• ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

-	ไม่มี	-	

	 5.27	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	

	 คณะกรรมการบรษัิท	ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ตระหนกัถงึความส�าคญัของธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อ

สังคม	เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า	ธรรมาภิบาลที่ดีจะ	

	 1.	 ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี	มคีวามโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ	มศีกัยภาพใน

การแข่งขันในระยะสัน้และระยะยาว	อันน�าไปสูค่วามเจรญิเติบโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนืและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่อาจเกิดขึ้น
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	 2.		ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ	 รวมถึง	 สถาบันการเงิน	 พันธมิตร

ทางธุรกิจ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน	โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ

	 3.		เป็นเครือ่งมอืในการวดัผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	และตรวจสอบการท�างานต่างๆ	เพ่ือปรบัปรงุแก้ไข

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ดังนั้น	จึงก�าหนดคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	

(Code	of	Conduct)	ขึ้น	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด	ทั้งนี	้กรรมการ	ผู้บริหาร	ได้

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด	ีมีการสอดส่อง	ดูแล	ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	และเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานให้เอื้อ

ต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณฯ	 เกิดขึ้น	และ

หากเกิดกรณีมิได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน	มีการพิจารณาและก�าหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย	์โดยมี

การสือ่สารและประชาสมัพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัผูบ้รหิาร	และพนกังาน	รวมถงึมกีารติดตามการปฏิบติัตามแนวทาง

ดังกล่าว	ทั้งนี	้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)

• การก�าหนดค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ภายใต้หลักคิดที่ว่า	 “	Supalai	GREAT”	 เพื่อ

ให้มีแนวทางวิถีการท�างานร่วมกัน	 มีทิศทางสอดคล้องกัน	 เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ	 วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	

อันประกอบด้วย

G
(Good)

การคิดดี พูดดี ท�าดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก พนักงานสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไป
อย่างราบรื่น และประสบผลส�าเร็จ

R 
(Responsibility)

การมีจิตส�านึกต่อการกระท�า เป็นการมุ่งมั่นและทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา

E
(Equitable Treatment         

& Ethics)

การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและยึดมั่นในคุณธรรม เป็นการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ และพร้อมที่จะปฏิบัติต่อ
มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมือง

A
(Accountability)

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่ ส�านึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม และพร้อมยอมรับผลจากการกระท�าต่างๆอย่างกล้าหาญ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T
(Transparency)

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ เป็นการมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์
มีหลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้
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• การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 โดยมีการคัดเลือก

กรรมการบริษัทที่มีความรู้	 ความสามารถ	 คุณวุฒิ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ย่อย	เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการที่มีอ�านาจในการควบคุมของบริษัทย่อย	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว	และในกรณีบริษัทย่อย	มีเรื่องส�าคัญ	เช่น	การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน	การเลิกบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง	 และมีการก�ากับดูแลให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อย	 เป็นไปโดยโปร่งใส	 จึงก�าหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ	 เพื่อให้

ผู้สอบบัญชีสามารถการตรวจสอบรายการท�าธุรกรรมต่างๆ	รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงนิรวม	ซึง่ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบให้	แต่งตัง้กรรมการบรษิทั	โดยมีขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ดังนี้	

1.	 ก�ากบัดแูลให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานมกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ	นโยบายต่างๆ	ตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และนโยบายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ	น�ามาใช้ปฏิบัติ

2.	 ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล	การบันทึกบัญชี	และมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง	การ

ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน	

ถกูต้อง	พร้อมท้ังจัดท�างบการเงนิภายในนโยบายการบญัชทีีส่�าคัญเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ 

เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถน�ามาจัดท�างบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง	และทันเวลา

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	สอบทานการปฏิบตังิานในบรษิทัย่อย

โดยใช้วิธี	Risk	Based	Approach	ตามแต่ละกรณี	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทย่อย	มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อน�าเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4.	 จัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย	 เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การส�ารวจโครงการการก�ากับดูแล

กจิการของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างต่อเนือ่ง	อนึง่	อาจยงัไม่ครอบคลุมในบางหลกัเกณฑ์อย่างไรกด็	ีบรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการใน 

แนวทางอื่นๆ	ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก�าหนด	โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท	เกี่ยวกับความสมเหตุสม

ผล	 และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 และ

ค�านึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	เรื่องที่บริษัทฯ	ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี	้

	 1.		 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)

	 	 ทั้งนี้	หากเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	อาจท�าให้

ตัวแทนกรรมการทีไ่ด้รับเลอืกมามคุีณสมบตัไิม่สอดคล้องกบั	Board	Skill	Matrix	ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสรรหากรรมการ

ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษิทัฯ	รวมถงึแนวทางการบรหิารงานของกรรมการทีไ่ด้รบัเลอืกมาอาจท�าเพ่ือผลประโยชน์ต่อ

ผู้ถอืหุ้นเพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่	โดยไม่ได้ท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้นโดยรวม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารความแตกแยกสมัพนัธ์

ระหว่างกรรมการ	และผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน



245รายงานประจ�าปี 2559

	 2.		 การจัดท�ารายงานแบบบูรณาการ	(Integrated	Report)

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	 จัดท�ารายงานประจ�าปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในขณะที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainability	development	report)	จัดท�าตามแนวทาง	Global	Reporting	Initiative	

Version	4.0	(GRI	G4)	จึงน�าเสนอให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูลทางด้านการเงิน	และข้อมูล

ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	 ซึ่งได้บรรจุลงแผ่นซีดี	 น�าส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และผู้ใช้ข้อมูลสามารถ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้

	 3.		 ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน	9	 ปี	 นับแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	

	 บริษัทฯ	 มีกรรมการอิสระจ�านวน	5	 คน	 มีวาระด�ารงต�าแหน่งน้อยกว่า	6	 ปี	 จ�านวน	2	 ท่าน	

และมากกว่า	9	 ปี	 จ�านวน	3	 ท่าน	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริษัท	

เห็นว่า	 กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 เป็นบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ	 มีการแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์

แล้วว่า	ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญกับบริษัทฯ	แต่

อย่างใด	

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
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นักลงทุนสัมพันธ์ 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2536	

โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations	Department)	 ที่ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการ 

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน	 เพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม 

ทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบ 

อย่างเท่าเทียมกัน	 สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

ของบริษัทฯได้โดยตรง	 หรือผ่านทางเว็บไซต์	www.supalai.com	 ซึ่งมีข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได้ปรับปรุง 

ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	

	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการน�าเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ	 อย่างสม�่าเสมอในรูปของการ 

จัดกิจกรรม	Analyst	Meeting	และเข้าร่วมกิจกรรม	Opportunity	Day	กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�า

ทุกไตรมาส	รวมไปถึงมีการเข้าร่วม	Roadshow	และ	Conference	ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ	

รวมไปถึงการนัดหมายท�า	Company	Visit	และ	Conference	Call	กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

	 กรณทีี่นกัลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม	สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	

บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	โทรศัพท์	0-2725-8888	ต่อ	857	อีเมล	์:	ir_spali@supalai.com	หรือผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	www.supalai.com
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ระบบคุณภาพ 

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

ตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อก�าหนดมาตรฐานสากล	 โดยให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน	 

การควบคุม	การตรวจสอบ	การวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู่กระบวนการปรับปรุง	พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

โดยบรษิทัฯ	มีความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพสนิค้า	และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค	และเพือ่ใหถ้กูต้อง 

ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 มาตรฐานวิชาชีพ	 ข้อตกลงที่ท�ากับลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ดังท่ีบริษัทฯ	 ได้มีการประกาศ

เจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ	และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	คือ	“บริษัท ศุภาลัย 

จ�ากัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย 

และบริการชมุชน ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวชิาชพี และข้อตกลงทีเ่ป็นเอกสารกบัลกูค้า” 

	 กว่า	27	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 กล่าวคือ	 

มีผลก�าไรที่เติบโต	มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	และมีความชอบธรรมทางสังคม	โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน

ในการบริหารงานของบริษัทฯ	 คือ	 การน�าระบบมาตรฐานสากล	 ISO	9001	 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้บริษัทฯ	 ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น	 มีการก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีช่วยเสริมสร้างให้พนักงาน 

ทกุคนและทุกหน่วยงานมมีาตรฐานการท�างานเดยีวกนั	เพ่ือให้ได้ผลงานทีม่คีณุภาพส่งมอบให้กบัลกูค้าได้ตามก�าหนดเวลา	 

โดยบ้านและห้องชุดของบริษัทฯ	 ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน	 และเพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า	

บริษัทฯ	ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าทุกราย

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

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

ปี	 พ.ศ.	2545	 จนถึงปัจจุบัน	 ตลอดระยะเวลากว่า	14	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบ	 

ISO	9001	ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	ตลอดจนการบริการหลังการขาย	ทั้งในส่วนของ

โครงการบ้านจัดสรร	และโครงการอาคารชุด	ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้
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 วันที่ 1 พฤษภาคม 2545	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:1994	 จากส�านักงานรับรอง 

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

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

(Quality	Policy)	 วัตถุประสงค์คุณภาพ	(Quality	Objectives)	 คู ่มือคุณภาพ	 (Quality	Manual)	 หลักปฏิบัต	ิ 

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

 วันที่ 1 มีนาคม 2546	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	 ISO	9001:2000	 จากส�านักงานรับรอง 

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

Accredited	Quality	Assessment	(EAQA)	

 วันที่ 15 สิงหาคม 2550	บริษัทฯ	ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2000	ไปยัง	“โครงการ

อาคารชุด”	 ท�าให้บริษัทฯ	 เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย	 ที่ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ISO	9001:2000	 ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร	 และ	 โครงการอาคารชุด	 

ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	ตลอดจนการบริการหลังการขาย

 วันที่ 26 มีนาคม 2553	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2008	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 

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

 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในโครงการ	“BV	สัญลักษณ์แห่ง 

ความมั่นใจ	 ในมาตรฐานระดับสากล”	 จากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งรางวัลดังกล่าว 

แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานมาตรฐานสากล	ISO	9001:2008	 โดยมีการน�าเครื่องหมายการรับรอง 

ไปใช้อย่างถกูต้อง	และยงัมคีวามสวยงาม	มคีวามคดิสร้างสรรค์	และสามารถน�าไปสือ่สารต่อลกูค้าและผูส้นใจได้เป็นอย่างดี	
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	 การด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2008	เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ	ก้าวสู่ 

ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น	 และน�าไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ทุกคนที่มีการท�างานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้การท�างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	 โดยก�าหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัต	ิ(Procedures)	วิธีปฏิบัติงาน	(Work	Instructions)	ระเบียบปฏิบัติงาน	และเอกสาร

อื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน	 และมีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงาน 

เป็นระยะ	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม	 และครอบคลุมเพียงพอ	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดต่อการน�าไปปฏิบัติ

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

ในการจัดท�าระบบ	ได้แก่

	 	องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า	(Customer-Focused	Organization)

	 	ภาวะผู้น�า	(Leadership)

	 	การมีส่วนร่วมของพนักงาน	(Involvement	of	People)

	 	วิถีเชิงกระบวนการ	(Process	Approach)

	 	วิถีเชิงระบบในการจัดการ	(System	Approach	to	Management)

	 	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(Continual	Improvement)

	 	การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ	(Factual	Approach	to	Decision	Making)

	 	ความสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบโดยการได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั	(Mutually	Beneficial	Supplier	Relationships)

	 อีกทั้ง	 ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง	 และมีเครื่องมือที่จะ 

น�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ	เรื่องอาทิเช่น	

	 1.	 การก�าหนดตัวชีวั้ดผลงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	ให้ทกุหน่วยงานท�าการวัดผลการปฏบิตังิาน	 

เพ่ือสะท้อนถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด�าเนนิงาน	และเกดิแรงกระตุน้ให้มกีารพฒันาการปฏบิตังิานตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไว้	โดยวดัผลตัง้แต่กระบวนการวางผัง	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การขาย	การบรกิารหลงัการขาย	

	 	 บริษัทฯ	 ยังมีการทบทวนตัวชี้วัด	 (Indicators)	 และเป้าหมาย	(Target)	 ของทุกกระบวนการเป็นระยะ	 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในปัจจบุนั	และเพ่ือเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	โดยเน้นการวดัผลในหลกัการ	

“ลูกค้าคอืบุคคลส�าคัญ”	ทัง้ลกูค้าภายใน	และลกูค้าภายนอก	เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพและการบรกิารของบรษิทัฯ	ให้ดี 

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น

• การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า	ในด้านต่างๆ	เช่น	การบริการหลังการขาย	การบริการงานซ่อม	 

	 การบริหารจัดการโครงการ	 การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ	 ฯลฯ	 เพื่อให้ฝ่ายงาน 

	 ทีเ่กีย่วข้องน�าไปเป็นตวัวดัผล	และประเมนิความพึงพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอคณุภาพของบ้าน	ห้องชดุ	 

	 และการให้บริการของพนักงาน	 ที่จะท�าให้บริษัทฯ	 ทราบถึงจุดท่ีต้องปรับปรุง	 และความต้องการ	 

	 รวมถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ	 เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

	 อย่างต่อเนื่องต่อไป

• การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

	 ของลูกค้าและด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 โดยบริษัทฯ	 
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	 ได้น�าข้อมลูการร้องเรยีนจากลกูค้ามาวเิคราะห์ปัญหา	ก�าหนดแนวทางการป้องกนัมใิห้เกดิขึน้ซ�้าอกี	 

	 และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	 

	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัต	ิ(Procedure)	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

	 และถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

• การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน	 ห้องชุด	 ให้กับลูกค้า	 โดยวัดผลด้านคุณภาพและระยะเวลา 

	 การส่งมอบให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

• การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายในซึ่งกันและกัน	 เน้นการวัดผลที่ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 

	 กระบวนการ	(Process)	และผลงาน	(Output)	โดยควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

	 ที่ก�าหนด	เพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นๆ	จะเป็นปัจจัยน�าเข้า	(Input)	ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป

• ฯลฯ

	 2.	 การก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน	ISO	9001	อย่างต่อเนื่อง	โดยการ

ปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการด�าเนินการ	ดังนี้คือ

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

• การวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	

• การส�ารวจข้อมูล	และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า	

• การปรับปรุงแก้ไข	 และพัฒนาระบบงานตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ	 

	 ISO	9001:	2008	ทัง้จากผูใ้ห้การรบัรองระบบ	(Certify	Body)	และผูต้รวจประเมินภายในของบรษิทัฯ	 

	 (Internal	Quality	Auditor)

• ก�าหนดให้มกีารทบทวนระบบ	และกระบวนการบรหิารงานในหลักปฏบิตั	ิ(Procedures)	วธีิปฏบิติังาน 

	 (Work	Instructions)	ระเบียบปฏิบัติงาน	และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ 

	 การบรหิารงานยงัคงความเหมาะสม	มคีวามครอบคลมุเพยีงพอ	และมกีารปรบัปรงุ	พฒันาระบบงาน 

	 อย่างต่อเนื่อง

	 3.	 การน�า	Competency	มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	

ความช�านาญ	และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต�าแหน่งงาน	รวมทั้ง	การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสร้างแรง

จูงใจในการท�างาน	โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน	(Employee	Development	Plan)	

	 4.	 การก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก	การจัดจ้าง	การควบคุมการด�าเนินงาน	และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอก

ครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ	 จัดจ้าง	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ	 จัดจ้างมีคุณภาพ	 และคุณสมบัติ

ตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด

	 5.	 การควบคุม	ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ	อาทิเช่น	

• การตรวจติดตามระบบ	ISO	9001:2008	โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ	(Certify	Body)	

• การตรวจตดิตามระบบคณุภาพภายใน	โดยพนกังานทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังจากบรษิทัฯ	(Internal	Quality	 

	 Audit	/	IQA)

• การรายงานผลการปฏิบัติงาน	และการรายงานผลงาน	(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)	
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	 6.	 บรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้พนกังานในฝ่ายต่างๆ	ให้เป็นผูต้รวจประเมินระบบ	ISO	9001	ของบรษัิทฯ	(Internal	Quality	

Audit	/	IQA)	พนกังานจงึมส่ีวนร่วมในการตรวจตดิตามการปฏบิตังิานของฝ่ายอืน่อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบั

ผู้บริหารและลูกค้า	ว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดมาตรฐาน	ISO	9001:2008	และเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	อีกทั้ง	การตรวจฯ	ดังกล่าว	ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ	จะมี

การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ	ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้ทั้งผู้ตรวจฯ	และผู้รับ

การตรวจฯ	ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และมีความเข้าใจในกระบวนการท�างานระหว่างฝ่ายงานซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน	ท�าให้

การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายในด้านการให้ความส�าคัญกับลูกค้าทุกราย	 โดยจัดท�าป้ายค�ากล่าว	

“ลูกค้าคือบุคคลส�าคัญ	 ของท่านมหาตมะ	 คานธี”	 ติดต้ังไว้ในทุกโครงการ	 เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง 

การด�าเนินงาน	และการบริการที่ดีต่อลูกค้าที่ถือเป็นบุคคลส�าคัญของบริษัทฯ

	 และเพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางหลายช่องทางทีล่กูค้าสามารถ

สือ่สารกบับรษิทัฯ	ได้	ไม่ว่าจะเป็นความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และการร้องเรยีนด้านสนิค้าและบรกิาร	อกีทัง้	ผูบ้รหิารระดบัสูง 

ของบริษัทฯ	 ได้ให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 

เพื่อเข้าถึงปัญหา	 อันจะน�าไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ	 

มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะน�าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ 

และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในปี 2559

บริษัทเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท)

ความเหน็ 
คณะกรรมการตรวจสอบ /  

ความจ�าเป็น 
และความสมเหตสุมผล ปี 2559

1. บรษิทั ดรูาฟลอร์ จ�ากดั

ประเภทธรุกิจ

ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่น 

พืน้ดรูาฟลอร์

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ

ร่วมกบั SPALI 1 ท่าน คอื 

ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์  

และแผ ่นพื้ นดู ราฟลอร ์  

เฉพาะรุ่นที่ SPALI ก�าหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น

จากการซือ้วอลล์เปเปอร์และ

แผ่นพืน้ดรูาฟลอร์เฉพาะรุน่

ทีก่�าหนด

119.8

19.9

รายการดังกล ่าวมีข ้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 

ที่ วิ ญญู ชนจะพึ ง ก ร ะท� า กั บ

คู ่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์

เดียวกนั ท่ีราคาและเงือ่นไขปกติ

ท่ีผู ้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป  

ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 

ท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

2. บริษทั ผลิตภณัฑ์ตราเพชร  

จ�ากดั (มหาชน)

ประเภทธรุกจิ

ขายกระเบือ้งหลงัคา

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ 

ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ

นายประกติ ประทปีะเสน 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซื้อกระเบ้ืองหลังคา 

เฉพาะรุ่นที่ SPALI ก�าหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น

จากการซือ้กระเบ้ืองหลงัคา 

เฉพาะรุน่ที ่SPALI ก�าหนด

72.5

13.2

รายการดังกล ่าวมีข ้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 

ที่ วิ ญญู ชนจะพึ ง ก ร ะท� า กั บ

คู ่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์

เดียวกนั ท่ีราคาและเงือ่นไขปกติ

ท่ีผู ้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป 

ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 

ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

SPALI : บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

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

“กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว 

ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแล้ว เว้นแต่ธรุกรรมดงักล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชน

จะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะ 

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการ 

บริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว“

 จากข้อก�าหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีจะท�าธุรกรรมกับกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการท�าธุรกรรม

ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจ 

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง (แล้วแต่กรณ)ี  

ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณา

ของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อรายงาน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ 

ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานราชการก�ากบัดูแลก�าหนด กล่าวคือ บรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย

จะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนท�ารายการ ทั้งนี้ 

ข้ึนกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี 

ความขดัแยง้ มสีว่นได้เสีย หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ ใหก้รรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ 

ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ 

ผูร้บัมอบอ�านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการะหว่างกันในอนาคต

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการท�ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี โดยจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ 

ได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาถงึความเหมาะสมของราคา  

และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการระหว่างกันด้วย

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

มส่ีวนได้ส่วนเสีย หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็ 

เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 ส�าหรบัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินในอนาคตแก่บรษิทัย่อย บรษิทัฯ จะพจิารณาถงึฐานะทางการเงนิ ผลการ

ด�าเนินงาน และความสามารถในการช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ 

ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และงบการเงินรวม 

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

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	และตาม 

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน	 

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดใน 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	 28	 กันยายน	2554	 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	2543	 

โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ 

ทีด่ท่ีีสุดในการจัดท�า	รวมท้ังให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	เพือ่ให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส	

	 คณะกรรมการบริษทั	ได้จดัให้มรีะบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล	เพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตผุลว่า 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และทันเวลา	 ในอันที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 ตลอดจนป้องกัน 

การทุจรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั	และได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วย	กรรมการ

ที่เป็นอิสระก�ากับดูแล	 ท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน

และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ 

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 งบการเงินของบริษัทฯ	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้รับการตรวจสอบโดย	 ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตที่เป็นอิสระ	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล

และเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีโดยผูส้อบบญัชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	ในรายงานของผู้สอบบัญช	ีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	และ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวมของบริษัท	

ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2559	มีความเชื่อถือได้	โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญ	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               (ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

	 	 	 	 	 	 																								ประธานคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 													บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

	ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ ่มบริษัท)  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและ 

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศุภาลัย 

จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของ 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิทั 

ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนด

นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

	เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  

ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรับผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2559 กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์จ�านวน 22,902 ล้านบาท และ 21,565 ล้านบาท ในงบ 

ก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทนุเฉพาะกจิการตามล�าดบั เนือ่งจากรายการดังกล่าวเป็นรายการทีม่สีาระส�าคญัอย่างมาก 
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ต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคัญต่อความถกูต้องของการรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ตามนโยบายการรบัรู้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุม  

ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพ่ือตรวจสอบสัญญาซื้อขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสาร 

การโอนกรรมสิทธิ์ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้อง 

กับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาส 

เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู ้เป็นจ�านวนเงิน 

รวม 18,922 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของหนี้สินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18,660 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 69 ของหนี้สินรวม) ซึ่งเป็นบัญชีที่มีสาระส�าคัญ ภายใต้สัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ทางการเงินบางประการ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และข้อ 19 หากกลุ่มบริษัท 

ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้/หุ้นกู้จากผู้ให้กู้ รวมถึงการ 

จัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทได้

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ และท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ของฝ่ายบริหาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

เงือ่นไขต่างๆ ตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู/้หุน้กู ้ทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อก�าหนดทัว่ไปและข้อก�าหนดทางการเงนิซ่ึงรวมถงึการทดสอบ

การค�านวณอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู/้หุน้กู ้นอกจากนี ้ข้าพเจ้ายงัได้พจิารณา

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

	ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการ 

ให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น 

มีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ 

ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าว

ที่ต้องรายงาน
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	ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง  

การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการ 

ทีด่�าเนินงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

อีกต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุม่บรษิทั 

	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 

ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและ

ถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย 

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะ 

เกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่ง 

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  

ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่ง 

ท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  

การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงาน

ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว ้

ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิหรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผย 
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ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ 

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ 

การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ 

แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที ่

ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

กับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า 

เชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนั

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด 

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ 

ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ 

ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้ 

จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  569,066,878  797,897,245  293,526,278  612,768,588 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  19,442,225  10,981,363  2,222,836  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ย 

ค้างรับ 6  -  -  1,500,330  234,207,896 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  -  192,348,000  158,655,000 

เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย  -  -  3,736,487  3,764,202 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 8  46,409,679,237  42,377,624,184  43,787,366,800  39,930,874,724 

เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน  202,956,613  147,475,320  202,956,613  147,475,320 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง  321,469,067  362,583,158  320,860,190  353,632,736 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  266,821,366  306,586,935  180,677,948  180,694,486 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  47,789,435,386  44,003,148,205  44,985,195,482  41,622,072,952 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 9  25,936,200  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิจากส่วนที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6  -  -  404,532,613  465,603,461 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

และดอกเบี้ยค้างรับ 6  390,053,241  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10  -  -  2,776,654,911  1,651,294,232 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 11  856,423,820  440,822,374  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  1,620,675  1,576,130  1,620,675  1,576,130 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13  1,989,977,734  2,159,242,629  828,314,492  892,681,363 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  439,496,618  426,452,684  273,792,507  249,878,710 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  61,345,749  28,828,999  61,255,451  28,655,442 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23  100,329,708  204,239,803  83,992,069  171,942,208 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  24,972,667  22,883,112  23,547,337  21,233,031 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,890,156,412  3,284,045,731  4,453,710,055  3,482,864,577 

รวมสินทรัพย์  51,679,591,798  47,287,193,936  49,438,905,537  45,104,937,529 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 16 1,977,069,075 1,507,946,060 1,977,069,075 1,507,577,203 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 2,117,138,605 1,734,433,812 2,027,897,208 1,620,047,242 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18 2,090,205,702 1,154,015,875 2,029,100,811  839,032,600 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19 4,398,960,514 1,199,612,191 4,398,960,514 1,199,612,191 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  25,936,200  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย 6  287,058,973  -  -  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  406,531,616  430,589,168  389,418,567  412,488,587 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 3,389,780,050 3,605,482,306 3,322,550,019  3,475,428,003 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง  576,257,582  547,996,527  534,083,235  492,291,031 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 28.3  29,000,000  41,157,000  29,000,000  41,157,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  211,625,147  189,538,650  187,576,329  161,959,198 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  15,509,563,464  10,410,771,589  14,895,655,758  9,749,593,055 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ  -  330,000  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่

   ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18  1,741,585,974  3,238,662,840  1,540,069,675  2,991,667,400 

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19  10,691,433,071  13,087,301,241  10,691,433,071  13,087,301,241 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  101,094,331  90,305,905  87,895,469  78,740,576 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23  19,130,678  -  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,758,361  9,792,085  4,758,361  9,179,283 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  12,558,002,415  16,426,392,071  12,324,156,576  16,166,888,500 

รวมหนี้สิน  28,067,565,879  26,837,163,660  27,219,812,334  25,916,481,555 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,770,000,000  1,770,000,000  1,770,000,000  1,770,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

      หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249 

ส่วนเกินทุน 

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

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

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 21  177,000,000  177,000,000  177,000,000  177,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร  20,393,583,994  17,223,391,414  19,714,497,186  16,683,895,593 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (14,178,637)  41,880,436  (119,676)  (155,312)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  22,945,587,281  19,831,453,774  22,219,093,203  19,188,455,974 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทย่อย  666,438,638  618,576,502  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  23,612,025,919  20,450,030,276  22,219,093,203  19,188,455,974 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  51,679,591,798  47,287,193,936  49,438,905,537  45,104,937,529 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  22,901,918,730  20,999,243,869  21,564,564,135  19,402,673,043 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ  433,825,581  364,815,300  159,855,159  120,759,668 

รายได้อื่น  155,893,253  159,105,747  225,323,647  286,341,535 

รวมรายได้  23,491,637,564  21,523,164,916  21,949,742,941  19,809,774,246 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  14,196,548,726  13,107,892,263  13,371,648,966  12,195,928,687 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  261,985,774  224,089,658  73,378,993  74,806,250 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,417,487,808  1,263,946,002  1,340,002,357  1,181,055,221 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,118,675,324  941,391,402  936,076,401  779,679,900 

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (97,911,287)

รวมค่าใช้จ่าย  16,994,697,632  15,537,319,325  15,721,106,717  14,133,558,771 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,496,939,932  5,985,845,591  6,228,636,224  5,676,215,475 

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 11  79,642,911  (17,135,456)  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,576,582,843  5,968,710,135  6,228,636,224  5,676,215,475 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (314,300,073)  (277,020,092)  (299,372,425)  (272,755,670)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,262,282,770  5,691,690,043  5,929,263,799  5,403,459,805 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23  (1,277,240,627)  (1,154,540,722)  (1,182,327,589)  (1,050,143,159)

ก�าไรส�าหรับปี  4,985,042,143  4,537,149,321  4,746,936,210  4,353,316,646 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  4,886,527,197  4,348,724,869  4,746,936,210  4,353,316,646 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  98,514,946  188,424,452 

 4,985,042,143  4,537,149,321 

ก�าไรต่อหุ้น 24

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2.85  2.53  2.77  2.54 
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรส�าหรับปี  4,985,042,143  4,537,149,321  4,746,936,210  4,353,316,646 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า  

งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (56,094,709)  9,605,898  -  - 

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  44,545  (70,065)  44,545  (70,065)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23  (8,909)  14,013  (8,909)  14,013 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  (56,059,073)  9,549,846  35,636  (56,052)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ  

ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20  -  (8,300,332)  -  (6,603,460)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23  -  1,660,066  -  1,320,692 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร  

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  (6,640,266)  -  (5,282,768)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (56,059,073)  2,909,580  35,636  (5,338,820)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  4,928,983,070  4,540,058,901  4,746,971,846  4,347,977,826 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  4,830,468,124  4,352,020,896  4,746,971,846  4,347,977,826 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  98,514,946  188,038,005 

 4,928,983,070  4,540,058,901 
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  6,262,282,770  5,691,690,043  5,929,263,799  5,403,459,805 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  156,823,745  129,299,345  72,960,930  64,091,258 

   ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (79,642,911)  17,135,456  -  - 

   ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์  (1,902,948)  723,356  (1,868,165)  (89,767)

   ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  37,068,091  -  37,068,091 

   ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  -  -  36,262,142  (25,724,492)

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ  (126,819)  (21,116,666)  (126,819)  (126,818)

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (97,911,287)

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  (3,429,804)  -  - 

   โอนกลับประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ  (12,157,000)  -  (12,157,000)  - 

   ค่าตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  6,171,013  5,206,269  6,171,013  5,206,269 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  10,788,426  9,200,536  9,154,893  7,964,216 

   รายได้เงินปันผล  -  (39,000)  (64,247,190)  (109,135,408)

   ดอกเบี้ยรับ  (1,919,267)  (815,141)  (29,749,321)  (36,512,049)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  302,694,402  268,301,259  288,215,963  264,400,771 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  6,643,011,411  6,133,223,744  6,233,880,245  5,512,690,589 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (8,460,862)  (2,971,577)  (2,222,836)  - 

   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  (3,519,647,641)  (8,882,401,441)  (3,346,979,225)  (8,650,675,413)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  25,398,366  117,591,015  (22,609,261)  80,821,606 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (2,089,555)  (3,255,566)  (2,314,306)  (2,990,443)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  194,213,883  101,386,267  219,236,516  86,715,875 

   เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (215,702,256)  (886,862,655)  (152,877,984)  (759,727,283)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  39,296,572  105,150,368  66,141,443  92,316,665 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (5,033,724)  5,357,183  (4,420,922)  5,766,825 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  3,150,986,194  (3,312,782,662)  2,987,833,670  (3,635,081,579)

   จ่ายดอกเบี้ย  (642,027,451)  (527,372,765)  (624,590,884)  (514,558,145)

   จ่ายภาษีเงินได้  (1,168,483,225)  (1,160,362,775)  (1,117,456,379)  (1,060,336,666)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  1,340,475,518  (5,000,518,202)  1,245,786,407  (5,209,976,390)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



268 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  896,058  815,141  20,867,362  13,258,894 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น  (25,936,200)  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (1,125,360,679)  (282,707,712)

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น  (342,683,181)  (231,168,412)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง  -  -  232,650,000  186,950,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (389,030,032)  -  -  - 

เงินปันผลรับ  -  39,000  64,247,190  109,135,408 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (8,035,814)  (57,974,841)  (684,452)  (24,423,443)

ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (33,890,596)  (52,843,122)  (27,913,624)  (39,362,399)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (37,214,956)  (13,021,268)  (37,214,956)  (13,021,268)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์  2,608,219  349,542  2,573,331  281,356 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (833,286,502)  (353,803,960)  (870,835,828)  (49,889,164)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  484,725,353  780,685,977  485,094,211  780,437,203 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น  287,000,000  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น  25,936,200  -  -  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  31,204,696,354  17,055,500,000  30,488,046,595  16,337,700,000 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ  (330,000)  -  -  - 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (31,765,583,393) (14,408,061,285) (30,749,576,109) (13,929,820,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,997,309,140  5,393,948,402  1,997,309,140  5,393,948,402 

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  (1,200,000,000)  (1,245,000,000)  (1,200,000,000)  (1,245,000,000)

เงินปันผลจ่าย  (1,715,066,726)  (1,974,021,850)  (1,715,066,726)  (1,974,021,850)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  (58,896,942)  -  - 

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  (50,652,810)  (34,481,883)  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (731,965,882)  5,509,672,419  (694,192,889)  5,363,243,755 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (4,053,501)  (19,339,281)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (228,830,367)  136,010,976  (319,242,310)  103,378,201 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  797,897,245  661,886,269  612,768,588  509,390,387 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  569,066,878  797,897,245  293,526,278  612,768,588 

 -  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 2.1 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีกำาหนดในพระราชบญัญัติวชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

  ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  

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

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละของ 
การถือหุ้น

2559 (ร้อยละ) 2558 (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99 99

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด โรงแรมและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 82 82 

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 56 56

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด บริหารจัดการโรงแรม ไทย 100 100

Supalai Philippines Incorporate ให้เช่าอาคารสำานักงาน ฟิลิปปินส์ 100 100

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทต่างๆ สิงคโปร์ 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ออสเตรเลีย 100 100
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2559 (ร้อยละ) 2558 (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Officer Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Greenvale Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

 

  ข) บริษทัฯ จะถอืว่ามีการควบคุมกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยี 

  ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี 

  นัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

  ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการ 

  ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ) สนิทรพัย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษัิทย่อยซ่ึงจัดต้ังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา 

  แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 

  ถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลง

  ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

  ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัท่ีมสีาระสำาคญัได้ถกูตัดออกจาก งบการเงนิ 

  รวมนี้แล้ว

  ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุ คอื จำานวนกำาไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วน 

  ทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ 

  ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings 

Pty Ltd (บริษัทย่อย) ลงทนุในการร่วมการงานประเภทการดำาเนนิงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบรษิทัย่อย 

และผู้ร่วมดำาเนนิงานอ่ืน (Other joint operators) บรษิทัย่อยรบัรูส่้วนแบ่งในสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้และค่าใช้จ่าย 

แต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ส่วนได้เสียในการ

ด�าเนินงานร่วมกัน

2559 (ร้อยละ) 2558 (ร้อยละ)

Peet No 119 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออสเตรเลีย 50 -

 2.4 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่

จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่                                                             

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและ 

คำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ

ต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หลักการสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้า และเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิส่ีวนได้เสยีได้ ตามที่

อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ 

กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน

ดงักล่าวตามวิธส่ีวนได้เสยีในงบการเงินเฉพาะกจิการ กจิการต้องปรบัปรงุรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัย้อนหลงั

ปัจจบัุนฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่

นำามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

  ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ท้ังจำานวนเม่ือมีการโอน

กรรมสทิธิ ์กล่าวคอืเมือ่งานก่อสร้างเสรจ็ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิใ์ห้กบัผูซ้ื้อหลังจากได้รบัชำาระ

จากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

  ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

   รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

   รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

  ค) ดอกเบี้ยรับ

   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  ง) เงินปันผลรับ

   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคำานวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาการ

แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี 

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจำากัด 

ในการเบิกใช้

 4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงมลูค่าตามจำานวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนี้

สงสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ

ตำ่ากว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.6 เงินลงทุน

  ก)  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์

ดังกล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่าย 

หลักทรัพย์นั้นออกไป 
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  ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) 

  ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

  ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก

บันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุน 

การทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน 

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสำานักงานให้เช่าคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณ 

ผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ท่ีดนิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี้

    อาคาร 20, 30 ปี

    ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20 ปี

    เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5 ปี

    เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5 ปี

    ยานพาหนะ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า

จะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจำาหน่ายสินทรพัย์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุ



274 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

จากการจำาหน่ายสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัย์

นั้นออกจากบัญชี

 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะ

ใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ

ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีได้มาด้วยราคาทุน และภายหลัง

การรับรู้รายการเริ่มแรกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอด

อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อม ี

ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการ

ตัดจำาหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 

ส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

และทยอยตัดจำาหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯและบรษิทัย่อย หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบริษัทฯ

และบริษัทย่อย หรือถกูบริษัทฯและบรษิทัย่อยควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การ

ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม                                    

การดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ทีเ่ช่าหรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจำานวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตำา่กว่า ภาระ

ผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา

ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป

ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช ้ใน 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ  

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนและสนิทรพัย์อืน่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจ

ด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่า

ตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการ

ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าและโอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าในส่วนของ

กำาไรหรือขาดทุน

 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น 

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน

ท่ีบรษิทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุสำารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ 

เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระ

ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์ 

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 4.17 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร 

เชงิเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯและบรษิทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนั

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 4.18 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี   

ของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย

ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมกีำาไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ 

ระยะเวลาที่รายงาน และจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด 

หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน 

หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)  

ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
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ลำาดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่ง

ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด

มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณ

การในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่

แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวน

ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุน

 บรษิทัฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายและอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทนุเมือ่พบว่าโครงการมมีลูค่ายตุธิรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำาคญั ฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพนิจิในการประเมนิ

การด้อยค่าของโครงการบนพื้นฐานของรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและ

เป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ

หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 การร่วมการงาน

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันที ่

เกิดจากการร่วมการงานนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่เป็น 

การร่วมการงานประเภทการดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู้ร่วมดำาเนินงานอื่น 

(Other joint operators) ตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้

ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ

สินทรัพย์นั้น

 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

 ในการจดัประเภทส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิ

ในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายชำาระคนืเงนิกูย้มืตามเงือ่นไขและข้อกำาหนดทีร่ะบใุนสญัญา

เงินกู้นั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุ

ทางภาษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะมีกำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที่

จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯและ

บริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทาง

ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา

มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

บรษัิทฯมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินจิในการประเมนิผล

ของคดีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ 

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบคุคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 3 1 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 29 36 ร้อยละ 4.0 - 4.5 ต่อปี 

 (2558: ร้อยละ 3.8 - 4.8 ต่อปี)

ค่าบริหารจัดการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 1 - - - ร้อยละ 12 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย 1 - - - ร้อยละ 3.62 - 3.75 ต่อปี

ซื้อที่ดิน 26 - 26 - ราคาตามสัญญา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 202 193 192 184 ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อจากรายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี 

รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

บริษัท ดูราฟลอร์จำากัด 20,232 27,488 19,909 25,999

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) 13,509 19,016 13,232 18,579

รวม 33,741 46,504 33,141 44,578

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด 234,208 203,153 (437,361) -

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด - 56,154 (56,154) -

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด - 2,509 (1,009) 1,500

รวม 234,208 261,816 (494,524) 1,500

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

Supalai Philippines Incorporate

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ 596,881 624,258

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ (192,348) (158,655)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 404,533 465,603

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง

ขาดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริงจาก

การแปลงค่าอัตรา

แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2559

Supalai Philippines Incorporate 624,258 23,339 (14,399) (36,317) 596,881

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่ Supalai Philippines Incorporate เป็นเงนิกูย้มืทีม่กีำาหนดชำาระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็น

รายปี โดยมีกำาหนดการชำาระเงินขั้นตำ่าปีละ 60 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด

ของต้นทุนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ของผู้ให้กู้ และมีกำาหนดการรับชำาระคืนภายใน 5 ปี นับจากวันที่ตามสัญญา



281รายงานประจ�าปี 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 31 ธันวาคม 2559

Peet No. 1895 Pty Ltd - 390,053 390,053

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และมีกำาหนด                                                            

การรับชำาระคืนเงินต้นภายในเดือนมิถุนายน 2567

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559                      

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2559

กรรมการ - 305,398 (18,339) 287,059

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยวงเงิน

สินเชื่อสูงสุดที่ผู้กู้ได้จากธนาคารพาณิชย์ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่

ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 178,572 185,369 148,792 138,444

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,097 3,514 2,412 3,035

รวม 181,669 188,883 151,204 141,479
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 91,166 309,992 84,858 301,834

เงินฝากธนาคาร 477,901 487,905 208,668 310,935

รวม 569,067 797,897 293,526 612,769

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ท่ีดิน 4,148,253 3,905,180 4,121,780 3,791,945

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพัฒนา 38,164,347 34,302,720 36,394,185 32,320,342

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพัฒนาแล้ว 4,116,426 4,189,198 3,276,138 3,823,451

รวม 46,429,026 42,397,098 43,792,103 39,935,738

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (19,347) (19,474) (4,736) (4,863)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขาย - สุทธิ 46,409,679 42,377,624 43,787,367 39,930,875

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อขาย โดยคำานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของ 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) 344 269 335 260

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.6 - 4.5 2.8 - 4.8 2.6 - 4.5 2.8 - 4.8

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือคำ้าประกัน และการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 25,247 24,446 23,562 22,962
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9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�้าประกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย ซึ่งได้นำาไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ 

กิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยดังกล่าว

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลท่ีบริษัทฯ

รับระหว่างปี

2559

(ล้านบาท)

2558

(ล้านบาท)

2559

(ร้อยละ)

2558

(ร้อยละ)
2559 2558 2559 2558

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด 335 335 99 99 331,325 331,325 64,247 66,265

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด 307 307 82 82 255,334 255,334 - -

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด 192 192 56 56 164,267 164,267 - 42,831

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี 

   แมเนจเม้นท์ จำากัด 25 25 100 100 24,977 24,977 - -

Supalai Philippines Incorporate 600 600 100 100 432,328 432,328 - -

(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 62 18 100 100 1,601,424 476,063 - -

(ล้านเหรียญสิงคโปร์)

รวม 2,809,655 1,684,294 64,247 109,096

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (33,000) (33,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 2,776,655 1,651,294

ในระหว่างปี 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯมมีติอนมุติัให้ลงทนุเพิม่เติมใน Supalai Singapore Holdings 

Pte. Ltd. เป็นจำานวนเงนิรวมประมาณ 1,125 ล้านบาทเพือ่ใช้สำาหรบัการลงทนุในการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลยี

 10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

สัดส่วนท่ีถือโดย

ส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสียท่ี

ไม่มีอ�านาจควบคุมใน

บริษัทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ในระหว่างปี

2559

(ร้อยละ)

2558

(ร้อยละ)
2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำากัด 44 44 641 597 95 184 51 34
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 10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ ซึ่งเป็นข้อมูล

ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด

2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,157 1,292

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 499 522

หนี้สินหมุนเวียน 195 454

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 4

 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์จ�ากัด

2559 2558

รายได้ 928 1,402

กำาไร 215 372

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (1)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 215 371

 สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์จ�ากัด

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 311 277

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6) (34)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (291) (276)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 14 (33)
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

 11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2559

(ร้อยละ)

2558

(ร้อยละ)
2559 2558 2559 2558

The Satterley Officer            

Joint Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 25 119,976 119,976 143,597 113,811

The Rippleside Development 

Joint Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 187,668 153,952 155,782 140,835

The Satterley Greenvale  

Joint Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 25 238,192 188,913 273,806 186,176

Fyansford Development      

Pty Ltd

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 - 259,604 - 251,434 -

Peet No. 1895 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 - 84 - 31,805 -

รวม 805,524 462,841 856,424 440,822

เม่ือวันที่ 12 มกราคม และ 13 กันยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้  

Supalai Australia Holding Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนในการร่วมค้า Fyansford Development Pty Ltd และ 

Peet No. 1895 Pty Ltd ตามลำาดับ ซึ่งการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย
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 11.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

2559 2558 2559 2558

The Satterley Officer Joint Venture 31,647 (4,372) (1,861) (1,793)

The Rippleside Development Joint Venture (17,101) (10,083) (1,668) (3,034)

The Satterley Greenvale Joint Venture 41,277 (2,680) (2,926) (57)

Fyansford Development Pty Ltd (8,263) - 93 -

Peet No. 1895 Pty Ltd 32,083 - (362) -

รวม 79,643 (17,135) (6,724) (4,884)
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

2559 2558

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

2559 2558

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 500 500 500 500

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก             

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (149) (194) (149) (194)

มูลค่ายุติธรรม 351 306 351 306

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำากัด 0.54 2,270 2,270 0.54 2,270 2,270

บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำากัด 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)

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 1,270 1,270 1,270 1,270

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,621 1,576 1,621 1,576

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

รอการพัฒนา

ที่ดิน อาคารและ

ส�านักงานให้เช่า
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 7,981 2,470,153 2,478,134

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (488,156) (488,156)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,981,997 1,989,978

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน 7,981 2,557,072 2,565,053

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (405,810) (405,810)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 2,151,262 2,159,243
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและ

ส�านักงานให้เช่า
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 7,981 1,156,926 1,164,907

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (336,593) (336,593)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 820,333 828,314

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน 7,981 1,199,383 1,207,364

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (314,683) (314,683)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 884,700 892,681

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2,159,243 1,662,418 892,681 804,763

ซื้อเพิ่มระหว่างปี 8,036 57,975 684 24,423

โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี - 389,841 - -

โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี - 94,832 - 94,832

โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี (33,042) - (33,042) -

ค่าเสื่อมราคา (98,942) (79,652) (32,009) (31,337)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (45,317) 33,829 - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,989,978 2,159,243 828,314 892,681
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 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ที่ดินรอการพัฒนา 13,500 13,500 13,500 13,500

ที่ดิน อาคารและสำานักงานให้เช่า 3,657,579 3,706,534 1,522,512 1,578,607

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ ซึ่งเป็น 

การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ตามลำาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมิน

ราคาประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตราการเตอบโตระยะยาว

ของค่าเช่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิก

เกินบัญชีและการออกหนังสือคำ้าประกันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 24 24 8 8
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา

หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ 345 313 123 118

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินและอาคารไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีสรุป

ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 4 4 2 2

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 74,489 37,274 73,655 36,440

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (13,143) (8,445) (12,400) (7,785)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 61,346 28,829 61,255 28,655

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 28,829 54,910 28,655 54,653

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 37,215 13,021 37,215 13,021

ตัดจำาหน่าย - (37,068) - (37,068)

ค่าตัดจำาหน่าย (4,698) (2,034) (4,615) (1,951)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 61,346 28,829 61,255 28,655
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยที่

อ้างอิง/เทียบเคียง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR - 15,275 - 14,906

ตั๋วแลกเงิน 1.69 - 1.82 1,977,069 1,492,671 1,977,069 1,492,671

รวม 1,977,069 1,507,946 1,977,069 1,507,577

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คำ้าประกันโดยท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น
   (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 33,741 46,504 33,141 44,578

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,716,452 1,353,825 1,670,546 1,295,825

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 366,946 334,105 324,210 279,644

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,117,139 1,734,434 2,027,897 1,620,047

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
   (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 3,831,792 4,392,679 3,569,171 3,830,700

หัก ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี (2,090,206) (1,154,016) (2,029,101) (839,033)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 1,741,586 3,238,663 1,540,070 2,991,667
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 4,392,679 1,745,240 3,830,700 1,422,820

บวก กู้เพ่ิม 31,204,696 17,055,500 30,488,047 16,337,700

หัก จ่ายคืนเงินกู้ (31,765,583) (14,408,061) (30,749,576) (13,929,820)

ยอดคงเหลือปลายปี 3,831,792 4,392,679 3,569,171 3,830,700

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นตำ่าของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย 

MMR หรืออตัราดอกเบีย้ BIBOR โดยมเีงือ่นไขการชำาระคืนร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ตำา่กว่าจำานวนท่ีธนาคาร

กำาหนด เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

เงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อยคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีในภายหน้า

ในโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

สญัญาเงินกูย้มืส่วนใหญ่ได้ระบขุ้อปฏบิตัแิละข้อจำากัดท่ีบรษัิทฯและบรษัิทย่อยต้องถอืปฏิบัติบางประการตามทีร่ะบุ

ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การดำารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้ 24,761 25,774 24,405 25,284
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ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

20. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 90,306 72,805 78,741 64,173

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 8,571 6,293 7,223 5,397

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,217 2,908 1,931 2,567

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ     

      ด้านประชากรศาสตร์ - 417 - -

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ      

      ทางการเงิน - 11,921 - 10,733

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (4,038) - (4,129)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 101,094 90,306 87,895 78,741

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและบริการ 3,515 2,600 2,831 2,035

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 7,273 6,601 6,324 5,929

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 10,788 9,201 9,155 7,964

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำานวน

ประมาณ 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 4 ล้านบาท) (2558: 2 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

1 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2558: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

(ร้อยละต่อปี)

2558

(ร้อยละต่อปี)

2559

(ร้อยละต่อปี)

2558

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3 3 3 3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 - 7 5 - 7 7 7

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

  (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (5) 5 (4) 4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 (5) 5 (4)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (4) 5 (4) 4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 (4) 4 (4)

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร 

กำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุสำารองนีจ้ะมจีำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดงักล่าว 

ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 18,227 21,886 17,228 21,102

การเปล่ียนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (4,032) (8,778) (3,856) (8,906)

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 628 532 509 400

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 157 129 73 64

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 580 453 552 434

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 836 809 788 746

23. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 1,155,701 1,014,866 1,095,879 925,674

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (1,492) (439) (1,492) (439)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 123,032 140,114 87,941 124,908

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,277,241 1,154,541 1,182,328 1,050,143
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จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย - (1,660) - (1,321)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร (ขาดทุน)  

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 9 (14) 9 (14)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 9 (1,674) 9 (1,335)

 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,262,283 5,691,690 5,929,264 5,403,460

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,238,263 1,132,029 1,185,853 1,080,692

ผลกระทบจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในอดีต 18,200 - - -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (1,492) (439) (1,492) (439)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม 7,811 16,843 7,811 16,843

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี - (3,652) (12,849) (25,480)

ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำามาหักภาษีเพิ่มเติมได้ (264) (197) (206) (19,778)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ 1,885 1,225 1,761 1,026

ผลขาดทุนสำาหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้

   รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,990 - - -

อื่นๆ 3,848 8,732 1,450 (2,721)

รวม 22,270 22,951 (2,033) (30,110)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 1,277,241 1,154,541 1,182,328 1,050,143
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 3,869 3,895 947 973

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 6,600 6,600

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 500 500 200 200

ส่วนต่ำากว่าจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 30 38 30 38

รายได้รับล่วงหน้า 62,072 151,331 59,343 144,386

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 5,800 8,231 5,800 8,231

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20,219 18,061 17,579 15,748

ขาดทุนสะสมยกมา 11,076 23,147 - -

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน 3,271 3,271 - -

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี (4,586) (1,617) (4,586) (1,617)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,921) (2,617) (1,921) (2,617)

กำาไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำาส่ง (19,131) - - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 81,199 204,240 83,992 171,942

โดยแสดงเป็น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 100,330 204,240 83,992 171,942

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (19,131) - - -

รวม 81,199 204,240 83,992 171,942

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ 

ใช้จำานวน 40 ล้านบาท (2558: 12 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

เนือ่งจากบรษิทัฯพจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัย่อยอาจไม่มกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาผลแตกต่างชัว่คราว

และผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

24. ก�าไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 23,252 21,294

ฟิลิปปินส์ 84 70

รวม 23,336 21,364

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ประเทศไทย 1,517 1,830

ฟิลิปปินส์ 701 787

ออสเตรเลีย 1,572 463

รวม 3,790 3,080

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

ของรายได้ของกิจการ

26. กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 (2558: ร้อยละ 

3 - 10) ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด และจะ

จ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2559 บรษิทัฯ

รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 18 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท)
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27. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เมื่อวันที่
เงินปันผลจ่าย

(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลประจำาปี 2558 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เมษายน 2559 858,133 0.50

เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

9 สิงหาคม 2559 858,202 0.50

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2559 1,716,335 1.00

เงินปันผลประจำาปี 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เมษายน 2558 1,115,754 0.65

เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

11 สิงหาคม 2558 858,268 0.50

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2558 1,974,022 1.15

28. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

 28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สัญญาก่อสร้างโครงการ  7,223 8,615 7,093 8,448

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1,657 1,054 1,657 1,054

 28.2 การค�้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนังสือค้ำาประกันระบบสาธารณูปโภค 1,139 833 1,056 737

หนังสือค้ำาประกันเจ้าหนี้การค้า 22 23 22 23

หนังสือค้ำาประกันการกู้ยืมเงิน 26 - 26 -

1,187 856 1,104 760
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 28.3 คดีฟ้องร้อง

  ก) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ศาลแพ่งธนบุรีได้อ่านคำาพิพากษาของศาลฎีกา ผลปรากฏว่าศาลฎีกาได้

มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯและจำาเลยร่วมดำาเนินการรื้อกำาแพงปิดกั้นทางพิพาทและจดทะเบียนภาระ                                     

จำายอมในพื้นที่พิพาทดังกล่าว หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำานวนเงินประมาณ 14 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 

รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 29 ล้านบาท บริษัทฯได้เคยบันทึกสำารองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดี

ความดงักล่าวไว้แล้วจำานวน 41 ล้านบาท บรษิทัฯจงึบนัทกึกลบัรายการประมาณความเสยีหายจำานวน 12  

ล้านบาทในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีปัจจุบัน

  ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา        

การเรียกเงินคืน และค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท และคดียัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม 

ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดี 

ฟ้องร้องดังกล่าว

29. เครื่องมือทางการเงิน

 29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 

รายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

-  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

- หุ้นกู้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหาร 

ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม 

ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เส่ียงนีโ้ดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่ 

คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและ 
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บรษิทัย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษัิทย่อยมฐีานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมอียู่จำานวนมากราย 

จำานวนเงนิสงูสดุทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและ 

ลกูหนีอ้ืน่ เงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่บริษัทย่อยและเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีแ่สดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน

บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบีย้ และสำาหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนดได้ดังนี้ 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบ้ีย
รวม

อัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี 

(ร้อยละ)ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 346 223 569 0.10 - 1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 19 19 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน - - - 26 - 26 1.88

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน - - 390 - - 390 12.00

- - 390 372 242 1,004

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,977 - - - - 1,977 หมายเหตุ 16

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,117 2,117 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - - 26 - 26 1.88 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ - - - 287 - 287 หมายเหตุ 6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 3,832 - 3,832 หมายเหตุ 18

หุ้นกู้ 4,399 10,691 - - - 15,090 หมายเหตุ 19

6,376 10,691 - 4,145 2,117 23,329
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   (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบ้ีย
รวม

อัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี 

(ร้อยละ)ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 319 479 798 0.10 - 1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 11 11 -

- - 319 490 809

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 1,493 - 15 - 1,508 หมายเหตุ 16

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,734 1,734 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 4,393 - 4,393 หมายเหตุ 18

หุ้นกู้ 1,200 13,087 - - 14,287 หมายเหตุ 19

2,693 13,087 4,408 1,734 21,922

   (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบ้ีย
รวม

อัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี 

(ร้อยละ)ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 98 196 294 0.10 - 1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 2 2 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 2 - 2 4.00 - 4.01

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 597 - 597 4.00 - 4.01

- - 697 198 895

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 1,977 - - - 1,977 หมายเหตุ 16

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 2,028 2,028 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,569 - 3,569 หมายเหตุ 18

หุ้นกู้ 4,399 10,691 - - 15,090 หมายเหตุ 19

6,376 10,691 3,569 2,028 22,664
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 ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น 

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ฟิลิปปินส์เปโซ 838 813 0.7248 0.7691

 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงิน

กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบ้ีย
รวม

อัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี 

(ร้อยละ)ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 140 473 613 0.10 - 0.75

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 234 - 234 3.80 - 4.81

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 624 - 624 3.80 - 4.44

- - 998 473 1,471

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 1,493 - 15 - 1,508 หมายเหตุ 16

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,620 1,620 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,831 - 3,831 หมายเหตุ 18

หุ้นกู้ 1,200 13,087 - - 14,287 หมายเหตุ 19

2,693 13,087 3,846 1,620 21,264
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

   หุ้นกู้ 15,100 15,277 14,300 14,558

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ และเงนิเบิกเกนิบญัชี 

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน

 ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวและแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน

 ค) เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดย

ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย ซ่ึงเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 2 ตามลำาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.19:1 1.31:1 1.23:1 1.35:1

31. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560



ปาล์ม สปริงส์ แกรนด์ วิลล์
@แยกสนามบินใน

จ.สงขลา

ศุภาลัย มณฑลา 
ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1

ศุภาลัย เบลล่า
กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์

โนโว วิลล์
วงแหวน-บางใหญ่

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท
ชลบุรี

ศุภาลัย โมด้า
เชียงใหม่

โนโว วิลล์
สุรนารี นครราชสีมา



ศุภาลัย โอเรียนทัล 
สุขุมวิท 39 

ศุภาลัย ไลท์
รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท
สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย วิลล์
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน-พระราม 2

โนโว วิลล์
วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ระยอง

ศุภาลัย เบลล่า
เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์
นครราชสีมา

ศุภาลัย เบลล่า
สุราษฎร์ธานี

ปาล์ม สปริงส์ แกรนด์ วิลล์
@แยกสนามบินใน

จ.สงขลา

โครงการคุณภาพของศุภาลัย
ศุภาลัย 

ริวา แกรนด์  
ศุภาลัย เอลีท 

@สุรวงศ์ 
ศุภาลัย เอลีท 

สี่พระยา 
ศุภาลัย เวลลิงตัน ศุภาลัย เวลลิงตัน II

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 
รัชโยธิน-พหลโยธิน 32

ซิตี้โฮม
ศรีนครินทร์

ศุภาลัย แกรนด์ 
ทาวเวอร์

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า
พุทธมณฑล สาย 3

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 
พหลโยธิน 50

ศุภาลัย มณฑลา 
ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1

ศุภาลัย สวนหลวง  

ศุภาลัย เวอเรนด้า
รัชวิภา-ประชาชื่น

ศุภาลัย เวอเรนด้า
รัตนาธิเบศร์

ศุภาลัย เวอเรนด้า
พระราม 9

ศุภาลัย ลอฟท์
แจ้งวัฒนะ 

ศุภาลัย ลอฟท์
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์
สถานีแคราย

ศุภาลัย คิวท์
รัชโยธิน-พหลโยธิน 34

ศุภาลัย วิสต้า
แยกติวานนท์

ศุภาลัย วิสต้า
ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ปาร์ค
ศรีนครินทร์

ศุภาลัย ปาร์ค
แคราย-งามวงศ์วาน

ศุภาลัย ปาร์ค
รัชวิภา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
วงแหวน-ราชพฤกษ์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ศรีนครินทร์-บางนา

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 3

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน 
ปิ่นเกล้า-นครอินทร์

ศุภาลัย วิลล์ 
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน-ลาลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์
อ่อนนุช-สวนหลวง

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน บางใหญ่

ศุภาลัย วิลล์
เพชรเกษม 69   

ศุภาลัย ไพรด์
บางนา-วงแหวน

ศุภาลัย เบลล่า
กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์

ศุภาลัย วิลล์
เทพารักษ์

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน-พระราม 2

ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท 
พระราม 8

ศุภาลัย พรีโม่
พระราม 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน ป่ินเกล้า-พระราม 5  

ศุภาลัย เบลล่า
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 4

ศุภาลัย พรีโม่  
นครอินทร์-พระราม 5

ศุภาลัย พรีโม่
วงแหวน ป่ินเกล้า-พระราม 5

โนโว วิลล์
วงแหวน-บางใหญ่

โนโว วิลล์
ล�าลูกกา คลอง 2

โนโว วิลล์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
กรุงเทพ-ปทุมธานี

ศุภาลัย มาเรย์
@พัทยา

ศุภาลัย วิลล์
เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย เบลล่า
พัทยา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ศรีราชา

ศุภาลัย วิสต้า
ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง

ศุภาลัย วิลล์
ชลบุรี

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท
ชลบุรี

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท
ระยอง

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้
@เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ II ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ช้างเผือก เชียงใหม่

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
วงแหวน-สันก�าแพง เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์
โชตนา-รวมโชค เชียงใหม่

ศุภาลัย โมด้า
เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ บิซ
เชียงใหม่

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
นิตโย อุดรธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี  

ศุภาลัย เบลล่า
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์
อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมด้า
อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า
อุบลราชธานี

โนโว วิลล์
สุรนารี นครราชสีมา

ปาล์ม สปริงส์ 7
ชัยชนะสงคราม-สนามบิน

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 8
@หน้าเทศบาลเมืองบ้านพรุ

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 9
@กาญจนวณิชย์-แยกโปะหมอ-บ้านพรุ

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10
@กาญจนวณิชย์-พรุค้างคาว-ญ.ว.2

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 11
@ชนะสงคราม-สนามบิน

จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก 
รีสอร์ท แอนด์ สปา  

จ. สระบุรี

โรงแรมศุภาลัย
รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูเก็ต 

ศุภาลัย เบลล่า
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์
ขอนแก่น

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ศุภาลัย โมด้า
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

โนโว วิลล์
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

อาเซ่ียน ซิตี้ รีสอร์ท
@กาญจนวณิชย์ จ.สงขลา 

ซิตี้ รีอสร์ท
ภาสว่าง-เพชรเกษม จ.สงขลา

ศุภาลัย ปาร์ค
@ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

ศุภาลัย ปาร์ค
@ภูเก็ต ซิตี้

ศุภาลัย วิสต้า
ภูเก็ต

ศุภาลัย ลากูน 
ภูเก็ต

ศุภาลัย ลากูน
คอนโด

ศุภาลัย เอสเซ้นส์
ภูเก็ต

ศุภาลัย วิลล์  
ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย วิลล์
สุราษฎร์ธานี



ทะเบียนเลขท่ี 0107535000303
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด�ทาวเวอร�
ถ.พระราม 3 แขวงช�องนนทร�
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.       (02) 725-8888
แฟกซ�    (02) 683-2177

Supalai Public Company Limited
Registration NO. 0107535000303
1011 Supalai Grand Tower Building,
Rama III Road, Chong Nonsee,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand 

Phone (662) 725-8888
Fax      (662) 683-2177


	0 สารบัญ
	1 วิสัยทัศน์  ภารกิจ และปรัชญการบริหาร
	2 ข้อมูลทั่วไป
	3 สารจากประธานกรรมการบริษัท
	4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	5 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2559
	6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	7. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	8 ภาวะเศรษฐกิจปี 59-60
	9 สภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 59-60
	10.1 ข้อมูลบริษัท
	10.2 ผังองค์กร
	10.3 ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
	10.4 การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง
	10.5 ปัจจัยความเสี่ยง
	10.6 โครงสร้างเงินทุน
	10.7 บุคคลอ้างอิง
	11 รางวัลและเกียรติประวัติ
	12.1 ผลการดำเนินงาน-จุดเด่นทางการเงิน
	12.2 ผลการดำเนินงาน-จุดเด่นทางการเงิน
	13 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	14 การพัฒนาบุคลากร
	15 การดูแลชุมชน
	16 การต่อต้านทุจริตฯ
	17.การกำกับดูแลกิจการ
	18 นักลงทุนสัมพันธ์
	19 ระบบคุณภาพ
	20 รายการระหว่างกัน
	21 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
	22 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
	23.1 Supalai-งบแสดงฐานะการเงิน TH
	24.โครงการคุณภาพ

